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IMPRENSA OFICIAL 
DO MUNICÍPIO 

 

ÓRGÃO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO 
DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 – LEI Nº 3.131 DE 22 DE MAIO DE 2009 ANO 2022 Nº 004 

Prefeitura Municipal de Coromandel 
LEI COMPLEMENTAR Nº 181 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021 

 
“DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO, EXTINÇÃO E NOMENCLATURA 
DE CARGOS COMISSIONADOS E UNIFICAÇÃO DE 
SECRETARIAS, QUE PASSAM A INTEGRAR A LEI 
COMPLEMENTAR Nº 152, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017, NA 
FORMA DA LEI ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 

 
O povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º – Os incisos I, II, III e VI e respectivas alíneas do 

art. 15 da Lei Complementar nº 152, de 02 de outubro de 2017, 
passarão a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 15 - .......................................................................... 
I – Órgãos de Assessoramento: 
a – Gestão do Gabinete do Prefeito; 
II – Órgãos de Atividade Meio: 
a - Procuradoria Geral do Município; 
b - Gestão Municipal de Finanças e Administração; 
c – Controladoria Interna 
III – Órgãos de Atividade Fim: 
A - Gestão Municipal de Governo, Desenvolvimento 
Econômico, Comunicação e Inovação 
b - Gestão Municipal de Educação, Cultura e 
Turismo; 
c - Gestão Municipal de Inclusão Social e Esportes; 
d - Gestão Municipal de Saúde;  
e - Gestão Municipal de Obras, Serviços Públicos e 
Planejamento Urbano; 
f - Gestão Municipal do Agronegócio e Meio 
Ambiente; 
g - Gestão Municipal de Infraestrutura Rural; 
............................................................................. 
VI – Órgão Autônomo da Administração Indireta - 
IPSEM (Instituto de Previdência dos Servidores 
Municipais), que terá como gestor o seu Diretor 
Geral, com remuneração CC-2 – (R$5.500,00), sem 
status de Secretário Municipal, nomeado pelo (a) 
Prefeito (a) Municipal." 
 
Art. 2º – Os artigos 16 a 32 do Capitulo VI, da Lei 

Complementar nº 152, de 02 de outubro de 2017, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

"CAPÍTULO VI 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
SEÇÃO I 

GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
 

Art. 16 - Compete a Gestão do Gabinete do Prefeito, 
órgão direto de assessoria ao Poder Executivo: 

I – prestar assistência ao chefe do Executivo em suas 
relações político-administrativas; 

II – assistir ao Prefeito Municipal no que lhe competir; 
III – manter atualizada a agenda do Prefeito; 
IV – exercer atividades de coordenação política da 

Prefeitura com os municípios, entidades e associações de 
classe; 

V – prestar atendimento político-administrativo e 
promover a integração do Município de Coromandel com os 
Municípios circunvizinhos; 

VI – supervisionar os atos de publicidade do Poder 
Executivo; 

VII – assessorar o Prefeito nas relações com a 
comunidade e encaminhar aos demais órgãos da Prefeitura, as 
solicitações recebidas para exame de sua viabilização; 

VIII – promover o apoio parlamentar e a sustentação 
política do Prefeito de modo a favorecer a execução de 
programas e projetos do Executivo; 

IX – intermediar a integração e cooperação mútua entre 
os órgãos municipais, mantendo a harmonia e promovendo a 
unidade e o bom relacionamento no trabalho; 

X – executar outras atividades não previstas nesta lei, 
mas que pela sua natureza, relevância e interesse público, estão 
correlacionados a esta pasta. 

Parágrafo Único - São órgãos da Gestão do Gabinete 
do Prefeito, subordinados ao Prefeito (a): 

I - Diretoria de Atendimento e Assessoramento do 
Gabinete: 

a - Seção de atendimento e protocolo. 
II - Diretoria de atos oficiais do Gabinete. 
a - Seção de Controle e expedição de Atos Oficiais. 
 

SEÇÃO II 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 
Art. 17 - Compete à Procuradoria Geral do Município: 
I – assessorar o Chefe do Poder Executivo e orientar as 

unidades organizacionais da Prefeitura nos assuntos jurídicos e 
legais;  

II – defender, em juízo ou fora dele, os direitos e 
interesses do Município; 

III – promover a cobrança judicial da Dívida Ativa do 
Município ou de quaisquer outras dívidas que não forem 
liquidadas nos prazos legais; 

IV – analisar e emitir pareceres em processos 
administrativos, de natureza administrativa, tributária, fiscal e 
licitações; 

V – analisar e emitir parecer sobre servidores, 
requerimentos, indicações, denúncias e processos semelhantes; 

VI – redigir projetos de lei, razões de veto, decretos, 
portarias, regulamentos, contratos, pareceres e outros 
documentos de natureza jurídica; 

VII – participar e emitir pareceres em inquéritos 
administrativos, sindicância, processo administrativo, processo 
disciplinar e dar-lhes orientação jurídica conveniente; 

VIII – responder os pedidos de informações feitos pela 
Câmara Municipal, no prazo legal; 

IX – executar atividades de assessoramentos relativos 
aos atos originários do Poder Legislativo; 

X – examinar e emitir parecer jurídico sobre as minutas 
de editais de licitação, contratos, acordos, convênios ou ajustes 
de interesse da Administração Municipal; 

XI - coordenar e executar outras atividades não 
previstas nesta lei, mas que em função de sua natureza, 
relevância e interesse público estão afetas a esta pasta. 

Parágrafo Único – A Procuradoria Geral do Município 
terá como titular o Procurador Geral do Município, que terá 
status de Secretário (a) Municipal, inclusive com efeitos 
financeiros e, manterá suas seções destinadas a dar suporte 
técnico-jurídico e funcional na execução de suas atividades. 
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Art. 18 - Os Assessores Jurídicos e o Sub-Procurador 
devem possuir inscrição de advogado junto à Ordem dos 
Advogados do Brasil para prática da advocacia, que é inerente 
ao cargo, submetendo-se diretamente às normas do Estatuto da 
OAB (Lei 8.906/94), às disposições do Regulamento Geral do 
Estatuto da OAB e ao regime Estatutário do Município. 

Parágrafo Único – O exercício da advocacia particular 
poderá ser exercido em consonância ao serviço público, sendo 
impedido de atuar no patrocínio de ações judiciais contra o 
Município de Coromandel enquanto mantiver vínculo de 
subordinação à Administração Municipal de Coromandel, salvo 
em causa própria. 

Art. 19 - São órgãos da Procuradoria Geral do 
Município, subordinados ao respectivo titular da pasta: 

I - Sub Procuradoria Jurídica: 
a - Seção de Execução Fiscal; 
b - Seção Geral de Procedimentos Internos e Processos 

Judiciais; 
c - PROCON; 
d - Seção Especializada do Marco Regulatório. 
 

SEÇÃO III 
GESTÃO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 

 
Art. 20 - Compete à Gestão Municipal de Finanças e 

Administração: 
I – elaborar as leis orçamentárias – Diretrizes e 

Orçamento; 
II – planejar as políticas de controle financeiro e 

orçamentário;  
III – acompanhar a execução financeira, orçamentária e 

patrimonial da Prefeitura; 
IV – articular-se com a Controladoria e outros órgãos 

visando o aperfeiçoamento dos serviços de apuração, inscrição 
de créditos tributários e arrecadação de receita em geral; 

V – promover condições indispensáveis para que a 
Procuradoria Geral do Município exerça o controle e a cobrança 
da dívida ativa de natureza tributária; 

VI – gerir o sistema tributário de forma a garantir a 
efetivação do potencial contributivo da economia e assegurar o 
controle da arrecadação tributária;  

VII - subsidiar a formulação, promover a execução, o 
controle, o acompanhamento e a avaliação das políticas 
tributária e fiscal do Município;  

VIII – promover a gestão dos recursos financeiros e o 
efetivo controle dos gastos públicos para viabilizar a execução 
financeira das políticas governamentais; 

IX – sugerir medidas para a legislação tributária 
municipal e assegurar a correta interpretação e aplicação das 
leis; 

X – exercer o controle das atividades econômicas, na 
forma da legislação tributária e fiscal para assegurar a 
compatibilidade entre a real capacidade contributiva da 
economia e a receita efetiva; 

XI – rever, em instância administrativa, o crédito 
tributário constituído e questionado pelo contribuinte; 

XII – conduzir, promover, examinar, autorizar e negociar 
a contratação de empréstimos, financiamentos ou outras 
obrigações contraídas pela Administração Municipal, relativas a 
programas e projetos previamente aprovados e estabelecer 
normas para concessão de fiança, aval ou outra forma de 
garantia oferecida pelo Tesouro Municipal; 

XIII – exercer a orientação, supervisão e fiscalização das 
atividades de administração financeira do Município; 

XIV – exercer a administração da dívida pública 
municipal, a coordenação e execução da política de crédito 
público, a centralização e a guarda de valores mobiliários; 

XV – assessorar o Prefeito em assuntos relacionados à 
política tributária, fiscal, econômica e financeira; 

XVI – promover a publicação, dentro dos prazos legais, 
dos atos exigidos pela Lei Orgânica; 

XVII – organizar e prestar contas anuais do Município ao 
Tribunal de Contas; 

XVIII – promover a elaboração e registro de acordos, 
contratos e convênios assinados pelo Município; 

XIX – acompanhar a execução de convênios, 
promovendo, nos prazos legais, as providências para aplicação 
e prestação de contas dos recursos recebidos; 

XX – manter rigoroso controle das subvenções 
concedidas, procedendo à análise qualitativa e quantitativa das 
prestações de contas; 

XXI – expedir certidões quando requeridas; 
XXII – remeter à Câmara Municipal, dentro do prazo 

fixado em lei, os balancetes contábeis e orçamentários; 
XXIII – acompanhar a execução orçamentária 

promovendo os expedientes necessários a abertura de créditos 
suplementares ou especiais quando ocorrer possibilidade de 
esgotamento de dotações; 

XXIV – programar empenhos e estabelecer cronograma 
de pagamentos; 

XXV – receber créditos do Município; 
XXVI – administrar e movimentar as contas bancárias 

em nome da Prefeitura, assinado em conjunto com o Prefeito; 
XXVII - responsabilizar-se pelos processos licitatórios; 
XXVIII – manter cadastro de fornecedores; 
XXIX – efetuar compras de acordo com as normas 

gerais; 
XXX – fornecer dados contábeis para prestação de 

contas relativas a convênios; 
XXXI – sugerir medidas para modernizar a cobrança de 

tributos; 
XXXII – executar a política fiscal; 
XXXIII – coordenar os serviços de processamento de 

dados; 
XXXIV – manter cadastro do Patrimônio Público 

atualizado, coordenar as atividades referentes ao registro, 
tombamento e uso dos bens patrimoniais; 

XXXV – providenciar periodicamente o levantamento e 
autorizar movimentação de bens móveis, equipamentos 
eletrônicos; 

XXXVI – organizar e manter a Central de Almoxarifado, 
com definições de regras para recebimento e distribuição de 
material e equipamentos; 

XXXVII – providenciar o suporte administrativo 
necessário ao desempenho das funções do Poder Executivo e 
prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de 
planejamento, organização, coordenação e desenvolvimento das 
atividades ordenadas pelo Município; 

XXXVIII – avaliar, orientar e acompanhar a contratação 
de entidades e empresas prestadoras de serviços 
administrativos, bem como o andamento das ações planejadas 
através de seu acompanhamento mediante estreita articulação 
com as unidades envolvidas; 

XXXIX – possibilitar à Junta Militar e ao PROCON os 
meios necessários ao funcionamento desses órgãos; 

XL – avaliar as questões relativas à cessão de 
servidores para outros órgãos públicos e/ou mudança interna, 
observando-se a legislação vigente, bem como administrar o 
quadro de servidores, assinando os atos de movimentação de 
pessoal; 

XLI – preparar e/ou supervisionar atos para divulgação; 
XLII – promover a distribuição de pessoal de forma a 

atender as necessidades de todos os setores da Prefeitura e 
manter o cadastro atualizado dos servidores públicos; 

XLIII – analisar processos de aposentadoria de 
servidores, promover abertura de processos administrativos ou 
de sindicância e nomear seus respectivos membros; 

XLIV – executar atividades necessárias ao 
recrutamento, seleção, à avaliação de mérito, aos sistemas de 
carreiras, planos de lotação e às demais atividades de natureza 
técnica da administração de pessoal; 

XLV – manter registros e controles funcionais, controle 
de frequência e elaboração das folhas de pagamentos e demais 
assuntos relacionados aos prontuários dos servidores públicos 
municipais; 

XLVI - executar atividades relativas à medicina, e 
higiene e segurança do trabalho, e as atividades do bem estar 
dos funcionários municipais; 

XLVII – planejar reciclagem dos servidores municipais, 
diagnosticar problemas e autorizar medidas de correção; 
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XLVIII – prestar atendimento ao público, auxiliando o 
Prefeito e os Secretários nas decisões e encaminhamentos; 

XLIX – preparar projetos, estudos e pesquisas 
relacionados ao quadro de pessoal, a modernização da máquina 
administrativa, ao desenvolvimento econômico industrial e 
comercial do Município e fortalecer a relações institucionais 
socioeconômicas; 

L – exercer a fiscalização do funcionamento das 
atividades referentes a comércio, indústria e serviços do 
município e atuar em políticas públicas governamentais em 
conjunto com outras Secretarias e/ou Órgãos Municipais, 
desenvolvendo programas de capacitação de recursos humanos 
com vistas a fortalecer e qualificar a geração de emprego e 
renda; 

L1 – planejar, coordenar e executar outras atividades 
não previstas nesta lei, mas que pela sua natureza, relevância e 
interesse público, estão afetas a esta pasta. 

Parágrafo Único - São órgãos da Gestão Municipal de 
Finanças e Administração, subordinados ao respectivo titular da 
pasta: 

I – Diretoria Geral: 
a - Seção de Patrimônio; 
b - Seção de Almoxarifado; 
c - Seção de Tributos e Arrecadação; 
d - Seção de Fiscalização Tributária; 
e - Seção de Tesouraria; 
f - Seção de Processamento de Dados. 
II – Diretoria de Licitações, compras e pesquisas de 

preços. 
III – Diretoria de Recursos Humanos: 
a - Seção de Pessoal e Contratos; 
b - Seção de Processamento e Movimentação de 

Pessoal; 
c - Seção de Direitos, Obrigações, sindicância e 

Processo Disciplinar; 
d - Seção de Documentos e Arquivos; 
e - Seção de Protocolo e Atendimento; 
f - Seção de Segurança do Trabalho. 

 
SEÇÃO IV 

GESTÃO MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, COMUNICAÇÃO E INOVAÇÃO 

 
Art. 21 - Compete a Gestão Municipal de Governo, 

Desenvolvimento Econômico, Comunicação e Inovação 
I – promover, organizar e fomentar as ações entre o 

comércio e a indústria, estabelecendo políticas de incentivo à 
indústria e ao comércio e criando mecanismos destinados a 
modernizar o comércio local, além de incentivar a implantação 
de novas indústrias no Município de Coromandel e desenvolver 
as já existentes; 

II – coordenar as atividades de apoio às ações políticas 
do Governo Municipal; 

III – planejar e coordenar, com a participação dos órgãos 
e entidades da Administração Pública, as políticas de 
mobilização social; 

IV – assessorar o Governo Municipal em sua 
representação política e em assuntos de natureza técnico-
legislativa; 

V – responsabilizar-se pela relação e gestão da relação 
política e administrativa com o poder legislativo municipal; 

VI – coordenar e executar as atividades de integração e 
valorização da juventude; 

VII – prestar suporte técnico e administrativo aos 
Conselhos Municipais;  

VIII – coordenar a execução das atividades 
administrativas e financeiras da respectiva pasta; 

VIX – coordenar e desenvolver outras atividades 
destinadas à consecução dos objetivos do Governo Municipal; 

X – planejar, coordenar e executar as atividades de 
comunicação social do Governo; 

XI – planejar, coordenar e executar as atividades de 
cobertura e distribuição de material jornalístico, inclusive mídia 
virtual; 

XII – planejar, coordenar e executar as atividades de 
relações públicas e de marketing de relacionamento; 

XIII – diagnosticar e atender às necessidades de 
informação dos seguintes pontos da Administração: órgãos 
públicos em geral, comunidade, servidores, imprensa, 
fornecedores e entidades de classe; 

XIV – manter os órgãos do Poder Executivo informado 
sobre publicações de seu interesse; 

XV – assessorar as secretarias e órgãos municipais, 
participando do planejamento da realização de ações, 
campanhas e eventos;  

XVI – divulgar atividades internas e externas da 
Prefeitura; 

XVII – Estudo e implementação de ferramentas, técnicas 
e modelos diferentes, mais tecnológicos, para melhorar a gestão 
pública. 

XVIII – planejar, coordenar e executar outras atividades 
não previstas nesta lei, mas que pela sua natureza, relevância e 
interesse público, estão afetas a esta pasta. 

Parágrafo Único – A Gestão Municipal de Governo, 
Desenvolvimento Econômico, Comunicação e Inovação, 
compreende as seguintes unidades subordinadas ao respectivo 
titular: 

I - Diretoria Geral: 
a - Seção de Governo; 
II - Diretoria de Relações Públicas: 
a - Seção de Articulação Interna e Externa; 
III- Diretoria de Administração e Desenvolvimento 

Econômico. 
a - Seção de Projetos Técnicos e Incentivo o Comércio 

e, Indústria e Prestação de Serviços. 
IV - Diretoria de Comunicação: 
a - Seção de Relações Públicas; 
b - Seção de Marketing Interno e Externo; 
V - Diretoria de Inovação, Tecnologia e Informática 
 

SEÇÃO V 
GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA e 

TURISMO 
 
Art. 22 - Compete a Gestão Municipal de Educação, 

Cultura e Turismo: 
I – formular política de educação no Município, em 

coordenação com o Conselho Municipal de Educação; 
II – incentivar a liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  
III – valorizar os profissionais da educação e promover a 

gestão do ensino público municipal, assegurando seu padrão de 
qualidade; 

IV – garantir o ensino fundamental e o ensino infantil de 
forma a atender a demanda urbana e rural; 

V – garantir o acesso às escolas municipais em 
igualdades de condições, as crianças e adolescentes portadores 
de deficiência física;  

VI – garantir o ensino fundamental obrigatório, inclusive 
para aqueles que não tiverem acesso na idade própria; 

VII – promover o atendimento ao educando, através de 
programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde, inclusive 
assegurando aos alunos da zona rural do Município a gratuidade 
e obrigatoriedade do transporte escolar;  

VIII – manter listas atualizadas de alunos no ensino 
infantil e fundamental; 

IX - observar a aplicação do percentual destinado à 
educação, nos termos da legislação vigente; 

X – manter as unidades escolares em perfeito estado de 
funcionamento; 

XI – planejar junto com a Secretaria Municipal de Saúde, 
atendimento aos alunos da rede pública, inclusive creches: 
médicos, psicológicos e odontológicos; 

XII - formular políticas de cultura; 
XIII – planejar e difundir as manifestações culturais do 
Município; 
XIV – preservar os bens arquitetônicos, documentais, 

ecológicos e espeleológicos do Município;  
XV – administrar a biblioteca municipal, modernizando 
seu atendimento; 



Nº 004  IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL  21/01/2022 

 

4 
 

XVI – criar mecanismos para promover as expressões 
culturais: cinema, circo e teatro;  

XVII – apoiar e incentivar as diversas formas de 
produção cultural, artística, científica, e tecnológica a cargo do 
Município, inclusive adotando incentivos fiscais para empresas 
privadas que contribuírem para a produção artístico-cultural e 
para a preservação do patrimônio histórico cultural; 

XVIII – estabelecer intercâmbios com outros órgãos 
culturais estaduais, federais e com entidades privadas; 

XIX – concretizar a integração entre os órgãos e as 
instituições das áreas de cultura, educação, saúde, meio 
ambiente e ação social, no que diz respeito ao desporto e lazer; 

XX – coordenar as atividades referentes ao registro, 
tombamento e controle do uso dos bens patrimoniais; 

XXI - Políticas públicas de turismo no Município; 
XXII – articular-se com entidades públicas e privadas, 

visando o apoio à promoção de eventos turísticos no Município;  
XXIII – organizar e implementar o calendário de 

atividades turísticas do Município; 
XXIV – promover intercâmbios visando o 

desenvolvimento do turismo local; 
XXV – planejar e orientar ações de turismo entre alunos 

da rede pública;  
XXVI – planejar, coordenar e executar outras atividades 

não previstas nesta lei, mas que pela sua natureza, relevância e 
interesse público, estão afetas a esta pasta. 

Parágrafo Único - São órgãos da Gestão Municipal de 
Educação, Cultura e Turismo, subordinados ao respectivo titular 
da pasta:  

I - Diretoria de Educação 
a - Seção de Ensino Infantil I (Creche) e II (Pré-Escola); 
b - Seção de Ensino Fundamental; 
d - Seção de Planejamento de Transporte Escolar; 
e - Seção de Controle de Material e Merenda Escolar. 
II - Diretoria de Cultura: 
a - Seção de Projetos e Eventos Culturais; 
b - Seção Casa da Cultura. 

 
 
 

SEÇÃO VI 
GESTÃO MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL E ESPORTES 

 
Art. 23 - Compete a Gestão Municipal de Inclusão Social 

e Esportes: 
I – prestar atendimento social, mediante ações 

planejadas; 
II – executar as atividades relativas à prestação dos 

serviços sociais e desenvolvimento comunitário a cargo do 
Município, trabalhando a ação social dentro da perspectiva de 
que é necessário transformar a situação atual de concentração 
de renda; 

III – coordenar ações dos órgãos públicos nas soluções 
dos problemas sociais da comunidade; 

IV – desenvolver projetos e programas que visem 
melhorar as condições sociais da coletividade; 

V – promover estudos para viabilizar a implantação de 
programas de habitação popular, prioritariamente à população 
de baixa renda; 

VI – desenvolver a consciência política da população 
visando o fortalecimento das organizações comunitárias, como 
formas de direito do cidadão; 

VII – manter cadastro de pessoas carentes do Município; 
VIII – sugerir medidas preventivas relativas às questões 

sociais como: desamparo de crianças, adolescência 
problemática, pessoas em situação de risco social, formação de 
grupos de menores em atividades criminosas, etc.; 

IX – atender as demais Secretarias nas suas 
necessidades; 

X – planejar e disponibilizar profissionais para 
atendimento ao idoso; 

XI – planejar políticas destinadas à habitação popular, 
mercado de trabalho, etc.;  

XII – apoiar o trabalho das entidades que prestam 
serviços de assistência social no Município através de repasse 
de subvenções; 

XIII – conceder auxílio material em casos de pobreza 
extrema ou outros casos de emergência devidamente 
comprovados, bem como receber necessitados que procuram a 
Prefeitura em busca de ajuda individual; 

XIV – prestar apoio ao deficiente e ao idoso; 
XV – incentivar e apoiar o processo de conscientização 

dos direitos da mulher; 
XVI – promover o atendimento às necessidades da 

criança e do adolescente, inclusive coordenando as unidades de 
orientação do adolescente; 

XVII – orientar e apoiar a população carente em 
assuntos judiciais, cíveis e criminais, através de programas 
assistenciais à população menos favorecida; 

XVIII - formular políticas de esporte no Município; 
XIX – planejar atividades desportivas: campeonatos, 

cursos, etc.; 
XX – selecionar valores, no campo desportivo, mediante 

projetos de encaminhamento para orientação e treinamento; 
XXI - promover a integração de deficientes e de idosos a 

que possam usufruir dos benefícios das práticas desportivas, do 
lazer e do convívio harmônico com o meio ambiente; 

XXII – desenvolver programas que visem à ampliação 
da prática desportiva entre as comunidades; 

XXIII – criar e/ou manter escolinhas de esportes para 
crianças e adolescentes;  

XXIV – promover torneios, competições e campeonatos 
entre as equipes desportivas locais e entre estas e as de outros 
municípios; 

XXV – planejar e executar projetos que visem à criação 
e/ou à ampliação dos espaços destinados à prática desportiva e 
recreativa no Município; 

XXVI – manter locais adequados para atividades de 
turismo e lazer destinados à terceira idade; 

XXVII – planejar, coordenar e executar outras atividades 
não previstas nesta lei, mas que pela sua natureza, relevância e 
interesse público, estão afetas a esta pasta. 

Parágrafo Único - São órgãos da Gestão Municipal de 
Inclusão Social e Esportes, subordinados ao respectivo titular da 
pasta:  

I - Diretoria de Ação Social: 
a - Seção de Elaboração de Projetos Assistenciais e 

Controle de Convênios e Cursos; 
b - Seção de Cadastro, Controle e Distribuição de 

Material; 
c - Seção de Apoio ao Idoso; 
d - Seção de Atendimento Integrado a Criança, ao 

Adolescente, a Mulher e ao Migrante; 
II - Diretoria de Benefícios: 
a - Seção de benefícios. 
III - Diretoria Técnica: 
a - CREAS; 
b - CRAS; 
c - Conselho Tutelar. 
IV - Diretoria de Eventos Esportivos: 
a - Seção de Quadras Esportivas e Estádios; 
b - Seção de Escolas Esportivas. 

 
SEÇÃO VII 

GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
Art. 24 - Compete a Gestão Municipal de Saúde: 
I - planejar, coordenar, controlar e executar a política 

municipal de saúde em consonância com os princípios e normas 
do Sistema Único de Saúde; 

II - planejar, coordenar, controlar e executar as 
atividades de saúde, nos níveis ambulatorial e hospitalar, as 
atividades médicas e odontológicas, de controle de zoonoses, 
de vigilância epidemiológica e de fiscalização e vigilância 
sanitária no Município e, de forma específica, da comunidade da 
rede escolar municipal, bem como elaborar normas sobre estas 
atividades; 

III - promover estudos e formular política de saúde do 
Município, em coordenação com o Conselho Municipal de 
Saúde; 

IV - planejar, coordenar, controlar e executar, em 
conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças, Tributos e 
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Orçamento, as atividades administrativas, financeiras e 
orçamentárias desta Secretaria; 

V - prestar contas relativas aos convênios, em 
observância aos prazos fixados; 

VI - responsabilizar-se pela manutenção dos 
equipamentos a serviço da saúde e sugerir medidas de 
modernização destes; 

VII - propor convênios com órgãos ou instituições para 
garantir melhor atendimento às ações de saúde; 

VIII - planejar, coordenar e executar outras atividades 
não previstas nesta lei, mas que pela sua natureza, relevância e 
interesse público estão afetas a esta pasta. 

Parágrafo Único - São órgãos da Gestão Municipal de 
Saúde, subordinados ao respectivo titular da pasta:  

I – Diretoria de Ações da Saúde: 
a - Seção de Assistência à Saúde; 
b - Seção do Pronto Atendimento; 
c - Seção de Controle de Convênios; 
d - Seção de Vigilância Sanitária; 
e - Seção de Controle Epidemiológico; 
f - Seção de Frota Veicular; 
g - Seção de Saúde Odontológica; 
h - Seção de Enfermagem; 
i - Seção de Almoxarifado e Distribuição de 

Medicamentos; 
j - Seção de Divisão do Programa Saúde da Família – 

PSF; 
II – Diretoria de Saúde Mental: 
a - Seção de Atendimento da Saúde. 

 
SEÇÃO VIII 

GESTÃO MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO 
AMBIENTE 

 
Art. 25 - Compete a Gestão Municipal do Agronegócio, 

Meio Ambiente:  
I – propor e desenvolver políticas de apoio ao produtor 

rural, incluindo programas e projetos nas áreas de agricultura e 
abastecimento; 

II – desenvolver programas de assistência técnica às 
atividades de agricultura e pecuária no Município; 

III – articular-se com entidades públicas e privadas para 
a promoção de convênios e a implantação de programas e 
projetos nas áreas de agropecuária e abastecimento; 

IV – executar programas de extensão rural, em 
integração com outros órgãos municipais e demais entidades 
públicas ou privadas que atuam no setor agrícola; 

V – incentivar e orientar a formação de associações, 
cooperativas e outras modalidades de organização voltadas 
para a produção agrícola e o abastecimento; 

VI – organizar e administrar os serviços municipais de 
mercados, feiras livres e outras formas de distribuição de 
alimentos de primeira necessidade;  

VII – apoiar as iniciativas populares na área de 
abastecimento; 

VIII – executar programas municipais de fomento à 
produção agrícola e ao abastecimento, especialmente de 
hortifrutigranjeiros e alimentos de primeira necessidade; 

IX – promover, em articulação com os outros órgãos 
públicos e privados, a execução de medidas visando o 
aproveitamento de incentivos e recursos para a produção 
agrícola e o abastecimento;  

X – desenvolver políticas de apoio do produtor rural para 
o desenvolvimento de projetos agrícolas, pecuária, 
abastecimento e outros; 

XI – sugerir medidas para melhoria das estradas vicinais 
utilizadas no escoamento da produção agrícola; 

XII – promover a realização de estudos e a prestação de 
medidas visando o desenvolvimento das atividades 
agropecuárias e de abastecimento no Município e sua 
integração à economia local e regional; 

XIII – responsabilizar-se pelas atividades do Matadouro 
Municipal; 

XIV – desenvolver projetos para o agronegócio; 
XV – planejar e executar políticas de incentivo aos 

hortifrutigranjeiros;  

XVI – elaborar projetos de incentivo a agricultura 
familiar; 

XVII – estabelecer critérios para disponibilizar patrulha 
mecanizada para atendimento aos produtores rurais; 

XVIII – executar programas de fomento a conversação 
do meio ambiente; 

XIX – propor medidas de proteção ambiental; 
XX – decidir sobre o fornecimento de alvarás destinados 

a instalação de empresas que possam causar degradação 
ambiental;  

XXI – fiscalizar atividades produtivas geradoras de 
poluição; 

XXII – propor medidas de recuperação de áreas 
degradadas; 

XXIII – atender as normas federais e estaduais relativas 
ao meio ambiente; 

XXIV – estabelecer critérios técnicos e ambientais para 
o funcionamento de atividades de extração mineral e vegetal; 

XXV – executar as atividades de educação ambiental no 
Município; 

XXVI – controlar e fiscalizar as atividades causadoras 
efetivas ou potenciais de alterações de meio ambiente; 

XXVII – participar de estudos relativos a zoneamento e 
ou uso de solo, conservação e melhoria do meio ambiente, 
observadas a legislação federal e estadual;  

XXVIII – exigir o cumprimento da legislação ambiental 
do Município, do Estado e da União, nas licenças de 
parcelamento, loteamento e localização; 

XXIX – desenvolver estudos e projetos de implantação e 
conservação da arborização de logradouros públicos urbanos; 

XXX – conservar e manter as áreas verdes de praças, 
parques, jardins, vias e logradouros públicos; 

XXXI – planejar, orientar e fiscalizar as ações 
mineradoras; 

XXXII – firmar convênios com outros entes da federação 
para controle da exploração mineradora; 

XXXIII – estabelecer políticas tributárias para exploração 
de minerais;  

XXXIV – aplicar penalidades por transgressão às regras 
definidas para exploração mineradora; 

XXXV – organizar e executar planos, programas e 
eventos que visem incentivar as atividades turísticas no 
Município; 

XXXVI – planejar, coordenar e executar outras 
atividades não previstas nesta lei, mas que pela sua natureza, 
relevância e interesse público, estão afetas a esta pasta. 

Parágrafo Único - São órgãos da Gestão Municipal do 
Agronegócio e Meio Ambiente, subordinados ao respectivo 
titular da pasta:  

I – Diretoria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento: 
a - Seção de Agricultura; 
b - Seção de Atividades Técnicas e Abastecimento; 
c - Seção de Horta Comunitária; 
d - Seção de Pecuária; 
e - Seção de Matadouro Municipal. 
II – Diretoria de Meio Ambiente e Mineração: 
a - Seção Técnica Ambiental; 
b - Seção de Planejamento, Controle e Fiscalização. 
III - Diretoria de Turismo: 
a - Seção de Gerenciamento de Áreas Turísticas; 
b - Seção de Turismo Escolar.  

 
SEÇÃO IX 

GESTÃO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E 
PLANEJAMENTO URBANO 

 
Art. 26 - Compete a Gestão Municipal de Obras, 

Serviços Públicos e Planejamento Urbano:  
I – executar atividades concernentes à construção, 

manutenção e conservação de obras públicas municipais; 
II – planejar e executar as atividades de construção, 

pavimentação, conservação de vias públicas urbanas;  
III – orientar projetos de novos loteamentos;  
IV – definir regras para edificações urbanas, de 

conformidade com a legislação municipal; 
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V – expedir alvarás de construção (habite-se), nos 
termos da legislação municipal; 

VI – analisar e aprovar projetos de obras particulares; 
VII – planejar obras públicas e acompanhar a execução 

dos serviços e de reformas; 
VIII – definir o sistema viário de Coromandel; 
IX - sugerir medidas técnicas para o Código de Obras, 

Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, dentre outras;  
X - fiscalizar obras e interditá-las quando necessário; 
XI – controlar a frota de veículos da Prefeitura Municipal, 

através da “Central de Veículos”; 
XII – administrar o consumo de combustível utilizado a 

serviço do Município; 
XIII – manter em perfeitas condições de uso todos os 

veículos do Município;  
XIV – definir regras para o transporte por “fretamento”; 
XV – conceder alvarás para o transporte por fretamento; 
XVI – planejar o transporte coletivo urbano; 
XVII – estabelecer regras de concessão para o 

transporte coletivo urbano; 
XVIII – definir planilha de custos para qualquer 

modalidade de transporte; 
XIX – decidir sobre multas por infrações na legislação 

municipal relativas ao uso do solo urbano, edificações, dentre 
outros; 

XX – manter o cadastro dos imóveis urbanos para efeito 
de cobrança de IPTU; 

XXI - planejar a arborização de vias, jardins, iluminação 
pública, definindo critérios para execução dos serviços; 

XXII – sugerir medidas para contratação de serviços 
terceirizados; 

XXIII – planejar ações de saneamento básico; 
XXIV – executar serviços de saneamento básico e de 

infraestrutura; 
XXV – planejar a sinalização de trânsito das vias 

públicas; 
XXVI – firmar convênios de cooperação com outros 

órgãos governamentais ou privados; 
XXVII – atender as necessidades consideradas urgentes 

ou de calamidades relativas à habitação e infraestrutura; 
XXVIII – administrar o quadro de servidores da 

secretaria, sugerindo medidas administrativas quando 
necessárias; 

XXIX – planejar, coordenar e executar outras atividades 
não previstas nesta lei, mas que pela sua natureza, relevância e 
interesse público, estão afetas a esta pasta. 

Parágrafo Único - São órgãos da Gestão Municipal de 
Obras, Serviços Públicos e Planejamento Urbano, subordinados 
ao respectivo titular da pasta:  

I – Diretoria Geral: 
a - Seção de Infraestrutura Urbana; 
b - Seção de Topografia, Projetos e Fiscalização; 
c - Seção de Obras e Serviços; 
d - Seção de Limpeza e Jardinagem; 
e - Seção Industrial; 
f - Seção de Trânsito e Transporte Público; 
g - Seção do Terminal Rodoviário; 
h - Seção da Central de Veículos; 
i - Seção de Transporte Urbano e Fretamento; 
j - Seção de Transporte Escolar. 
 

SEÇÃO X 
GESTÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL 

 
Art. 27 - Compete a Gestão Municipal de Infraestrutura 

Rural: 
I – planejar e executar obras de conservação das 

estradas vicinais; 
II – construir e manter em perfeitas condições de uso 

pontes e mata-burros; 
III – manter as máquinas pesadas em perfeitas 

condições de uso; 
IV – auxiliar o produtor rural no escoamento da produção 

agrícola; 
V – propor ações de apoio ao produtor rural; 
VI – fiscalizar as atividades das máquinas pesadas;  

VII – auxiliar a prestação de serviços de transporte 
escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação; 

VIII – definir, mediante informações da Secretaria 
Municipal de Educação, as linhas a serem percorridas pelo 
transporte escolar;  

IX – estabelecer cooperação com as demais secretarias 
municipais para atendimento do setor rural e do transporte 
público; 

X – administrar a unidade industrial – Serraria Municipal; 
XI – atender a demanda das demais secretarias na 

produção da serraria municipal; 
XII – planejar, coordenar e executar outras atividades 

não previstas nesta lei, mas que pela sua natureza, relevância e 
interesse público, estão afetas a esta pasta. 

Parágrafo Único - São órgãos da Gestão Municipal de 
Infraestrutura Rural, subordinados ao respectivo titular da pasta:  

I – Diretoria de Infraestrutura Rural 
a - Seção de Extensão Rural e Máquinas Pesadas; 
b - Seção de Manutenção das Estradas Vicinais; 
c - Seção de Pontes e Mata-Burros. 
 

SEÇÃO XI 
CONTROLADORIA INTERNA 

 
Art. 28 - Compete a Controladoria Interna: 
 
I - atuar na análise da execução orçamentária e da 

gestão administrativa, financeira e contábil, em observância ao 
que dispõe a Constituição Federal, a legislação municipal, a 
legislação estadual e a legislação federal; 

II - avaliar o cumprimento das metas previstas nos 
respectivos planos plurianuais e a execução dos programas de 
governo e orçamentos; 

III - controlar a legalidade dos atos e avaliar os 
resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial, em consonância ainda com os 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, efetividade e economicidade; 

IV - exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias e o de seus direitos e haveres; 

V - prestar informações aos órgãos de controle externo 
no exercício de sua missão institucional; 

VI – auxiliar no cumprimento de normas e diretrizes do 
programa de governo e de sua eficácia; 

VII - exercer a supervisão das atividades de controle e 
preservação do patrimônio público; 

VIII - coordenar o planejamento estratégico de auditoria 
e de fiscalização orçamentária, financeira e patrimonial; 

IX - examinar relatórios, pareceres e informações 
expedidas pelos diversos órgãos de Governo, verificando a 
adoção das providências sugeridas ou recomendadas e 
estabelecer prazos para esclarecimento e saneamento das 
deficiências e irregularidades apontadas; 

X - emitir relatório sobre a execução da lei orçamentária 
anual, conforme exigências dos órgãos fiscalizadores; 

XI - contribuir para a integração entre as atividades de 
planejamento, orçamento, administração e contabilidade pública 
das ações governamentais; 

XII - articular-se com órgãos e entidades da 
administração municipal, com o Ministério Público e Tribunal de 
Contas do Estado, com o objetivo de realizar ações eficazes de 
combate à malversação de recursos públicos; 

XIII - requisitar aos órgãos e entidades da administração 
municipal, bem como a outras organizações com que se 
relacionem, documentos e informações necessários ao 
desempenho de suas atribuições; 

XIV - propor ao Prefeito Municipal, quando for o caso, a 
instauração de inquérito ou processo administrativo; 

XV - promover a normatização, sistematização e 
padronização das normas e procedimentos de controle interno, 
em articulação com todos os órgãos e entidades do Poder 
Executivo; 

XVI - emitir relatório sobre os controles internos 
exercidos pelos órgãos e entidades da Administração Municipal, 



Nº 004  IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL  21/01/2022 

 

7 
 

para fins de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais; 

XVII - planejar, coordenar e executar outras atividades 
não previstas nesta lei, mas que pela sua natureza, relevância e 
interesse público, estão correlacionados a esta pasta. 

§ 1º - São órgãos da Controladoria Interna, 
subordinados ao respectivo titular da pasta:  

I - Seção de Fiscalização Interna 
II - Seção de Controle Orçamentário; 
III - Seção Contábil e Financeira. 
 
 § 2º - O Controlador Interno possui carga horária 

correspondente 06 horas diárias ou 30 horas semanais.” 
 
Art. 3º - O ANEXO I dispõe sobre os símbolos e 

vencimentos dos cargos comissionados de livre nomeação e 
exoneração. 

 
Art. 4º - Ficam criados os cargos comissionados 

constante no ANEXO II da presente Lei. 
 
Art. 5º - Ficam extintos os cargos comissionados 

constante no ANEXO III  da presente Lei. 
 
Art. 6º - O ANEXO IV dispõe sobre a readequação 

nominal das funções gratificadas. 
Art. 7º – O ANEXO V dispõe sobre as atribuições dos 

ocupantes de cargos comissionados de livre nomeação e 
exoneração. 

 
Art. 8º – Fica autorizada a reorganização de capítulos, 

seções, artigos, incisos e alíneas, para a devida adequação 
seqüencial legislativa das normas atingidas pela presente Lei 
Complementar. 

 
Art. 9º – As despesas com a instalação e funcionamento 

desta estrutura organizacional correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias do orçamento vigente, ficando autorizado 
o remanejamento, a transposição e a transferência de recursos 
entre as categorias de programação e entre os órgãos anteriores 
e os criados por esta lei, nos termos do Art. 167, Inciso VI da 
Constituição Federal. 

 
Art. 10º – Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando suas disposições em contrário. 
 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 1º de fevereiro de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 182 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021 
 

“PROMOVE ALTERAÇÕES NA LEI COMPLEMENTAR Nº 152, 
DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 
160 DE 25 DE JUNHO DE 2018” 

 
O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Os vencimentos dos cargos de Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de Combate à Endemias 
constante do Anexo XI da Lei Complementar nº 152 de 02 de 
outubro de 2017 e da Lei Complementar nº 160 de 25 de junho 
de 2018, passam a ser de R$1.550,00 (um mil, quinhentos e 
cinqüenta reais), correspondendo ao Piso Salarial Nacional 
fixado pela Lei Federal nº 13.708/2018. 

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão à conta de dotações específicas, prevista no 
orçamento. 

 Art. 3º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data 
de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de 
janeiro de 2021. 

 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 1º de Fevereiro de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 183 DE 06 DE ABRIL DE 2021 
 
“ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 5º e §2º e §3º DO 
ARTIGO 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 155 DE 21 DE 
DEZEMBRO DE 2017.” 

 
O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - O art. 5º, da Lei Complementar nº 155, de 21 de 

dezembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

 “Art. 5 – A CIP será calculada mensalmente sobre o 
valor da Tarifa de Iluminação Pública vigente para o 
Município, no momento da ocorrência do fato gerador, 
estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica – 
ANEEL, ou outro órgão que venha a substituí-la, incluindo-
se seus acréscimos ou adições, devendo ser adotados, nos 
intervalos de consumo indicados, os percentuais 
correspondentes conforme tabela a seguir: 

 
 
Art. 2º - O §2º e §3º do art. 6º, da Lei Complementar nº 

155, de 21 de dezembro de 2017, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 6º .................. 
 
§ 1º ...................... 
 
§ 2º O Poder Executivo autoriza a concessionária 
ou permissionária de energia elétrica local a 
deduzir da arrecadação da CIP os valores das 
faturas de energia elétrica relativas ao consumo 
destinado ao serviço de iluminação pública. 
 
§ 3º O Poder Executivo poderá autorizar a 
concessionária ou permissionária de energia 
elétrica local a compensar da arrecadação da CIP 
os débitos das unidades consumidoras 
cadastradas sob a titularidade do Município, não 
relacionados aos serviços de iluminação pública, 
desde que observados os limites estabelecidos 
pela Constituição Federal”. 

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 4º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data 

de sua publicação. 
 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

Consumo Mensal 
(em KWh) 

Percentual a ser aplicado sobre a 
Tarifa de Iluminação Pública 

0 a 50 2 
51 a 100 3 

101 a 200 5 
Acima de 200 9 
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Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 06 de Abril de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 184 DE 14 DE ABRIL DE 2021 
 
“FICA INSTITUÍDA A TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, 
CUJO FATOR GERADOR É O EXERCÍCIO DO PODER DE 
FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.” 

 
O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica instituída a Taxa de Inspeção Municipal, cujo 
fator gerador é o exercício do poder de fiscalização do 
Município, através da Gestão Municipal do Agronegócio e Meio 
Ambiente, visando ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares de inspeção sanitária de produtos de origem 
animal. 

Art. 2° São sujeitos passivos da Taxa de Inspeção 
Municipal de que trata esta Lei Complementar as pessoas 
físicas e jurídicas relacionadas e/ou registradas pela Secretaria 
Municipal da Gestão Municipal do Agronegócio e Meio 
Ambiente, através do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 

Art. 3° A Taxa de Inspeção Municipal tem como base de 
cálculo o custo estimado para a manutenção do Serviço de 
Inspeção Municipal (SIM) e é cobrada observados os seguintes 
requisitos: 
 I – o tipo de inspeção (permanente ou periódica); 
 II – complexidade técnica das atividades desenvolvidas 
pelos estabelecimentos; 

III – o tempo para realização da vistoria. 
Art. 4° Em estabelecimentos com inspeção permanente, 

onde se processa o abate das diferentes espécies animais, a 
Taxa de Inspeção Municipal será calculada por hora, que deve 
compreender a inspeção ante mortem e post mortem realizada 
por profissional capacitado e oficialmente vinculado ao Serviço 
de Inspeção Municipal (SIM). 

§1° A Taxa de Inspeção Municipal para os 
estabelecimentos previstos no caput deste artigo serão 
recolhidos aos cofres públicos até o 10° dia útil do mês seguinte 
a realização do serviço. 

§2° O número de horas será calculado conforme planilha 
prevista no Anexo I desta Lei Complementar, assinada pelo 
agente executor e pelo responsável legal pelo estabelecimento. 

§3° O valor da hora que trata o caput será o equivalente a 
03 (três) UPFC (Unidade Padrão Fiscal de Coromandel). 

Art. 5° Em estabelecimentos com inspeção periódica será 
cobrada a Taxa de Inspeção Municipal em conformidade com o 
Anexo II desta Lei Complementar. 

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei Complementar, 
área útil industrial é aquela onde se processa qualquer etapa do 
processo de industrialização e será calculada com base no 
projeto apresentado ao SIM para registro do estabelecimento. 

Art. 6° Estabelecimentos agroindustriais rurais de 
pequeno porte terão uma redução de 75% (setenta e cinco por 
cento) na Taxa de Inspeção Municipal. 

Art. 7° Fica adotada a UPFC – Unidade Padrão Fiscal do 
Município de Coromandel como referência para a cobrança da 
Taxa de Inspeção Municipal. 

Art. 8° A Taxa de Inspeção Municipal será devida pelas 
pessoas físicas e jurídicas a que se refere o art. 2° desta Lei 
Complementar, devendo os sócios se responsabilizarem 
solidariamente pelo seu pagamento. 

Art. 9° A falta ou insuficiência de recolhimento das taxas 
até seu vencimento acarretará em atualização de valores na 
data do efetivo pagamento. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto nesta Lei 
Complementar, o Município poderá inscrever em dívida ativa os 
créditos tributários não quitados pelos usuários do Serviço de 
Inspeção Municipal. 

Art. 10° Aplica-se à taxa instituída por esta Lei 
Complementar, os dispositivos constantes do Código Tributário 

Municipal, em especial, os relativos aos encargos legais, 
inscrição em dívida ativa e demais aspectos pertinentes. 

Art. 11° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 14 de Abril de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 185 DE 14 DE ABRIL DE 2021 
 

“DISPÕE SOBRE A DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG.” 

 
O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1° Fica o Poder Executivo, observada a 

conveniência e a necessidade do uso do bem no serviço público 
municipal, autorizado a permitir a quitação de créditos tributários 
da Fazenda Pública Municipal, inscritos em dívida ativa, 
mediante dação em pagamento de bens e serviços.  

 
Art. 2° Não será permitida a dação em pagamento: 
I – de bens gravados com quaisquer ônus, ainda que 

sobre parte de seu valor; 
II – de único imóvel pertencente ao devedor; 
III-  quando o crédito tributário for decorrente de infração 

praticada com dolo, fraude ou simulação. 
§ 1º. O valor pelo qual será recebido o bem ou serviço 

terá como limite máximo o valor de mercado. 
§2º. Considera-se valor de mercado, para os fins desta 

Lei, o valor médio obtido em pesquisa realizada em, pelo menos, 
três entidades ou empresas  especializadas na comercialização 
do bem o serviço. 

§3º. O pedido de dação em pagamento do sujeito 
passivo não gera direito adquirido a sua realização e não 
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem a fluência dos 
juros de mora e demais acréscimos legais. 

§4º. A dação em pagamento, judicial ou administrativa, 
importa confissão irretratável da dívida e da responsabilidade 
tributária. 

 
Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 14 de Abril de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 186 DE 20 DE ABRIL DE 2021 
 

“DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO, A COMPENSAÇÃO, A 
REDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS ATÉ 30/06/2021 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”  

 
O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
CAPITULO I 



Nº 004  IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL  21/01/2022 

 

9 
 

DO PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DA 
REDUÇÃO DAS MULTAS E DOS JUROS INCIDENTES. 

 
Art. 1º Os créditos tributários da Fazenda Municipal, 

inscritos ou não em dívida ativa, inclusive aqueles em fase de 
execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de 
parcelamento anterior não integralmente liquidado ou cancelado 
por falta de pagamento, poderão, ser pagos, parceladamente  ou 
em parcela única com descontos de juros e multa moratória, 
observadas as condições e requisitos estabelecidos nesta Lei. 

§ 1º A redução incidirá, exclusivamente, no valor das 
multas e juros, não incidindo sobre o principal e a atualização 
monetária, conforme os limites abaixo fixados: 

 
I – de 95% (noventa e cinco por cento) para pagamento 

em 01 parcela; 
II– de 90% (noventa por cento) para pagamento em 02 a 

06 parcelas; 
III – de 80% (oitenta por cento) para pagamento em 07 a 

09 parcelas; 
IV – de 70% (setenta por cento) para pagamento em 10 

a 12 parcelas; 
V  – de 60% (sessenta por cento) para pagamento em 

13 a 15 parcelas; 
VI – de 50% (cinquenta por cento) para pagamento em 

16 a 18 parcelas; 
 
VII – de 40% (quarenta por cento) para pagamento em 

19  a 21  parcelas; 
VIII – de 30% (trinta por cento) para pagamento em 22  

a 24 parcelas; 
IX –  de 20% (vinte por cento) para pagamento em  25 a 

27 parcelas; 
X  –  de 10% (dez por cento) para pagamento em 28 a 

30 parcelas; 
XI –  sem redução para pagamento em 31 a 36 parcelas. 

 
§2º As reduções de que trata este artigo não se 

acumulam com outras previstas na legislação tributária em razão 
da data de pagamento, nem com qualquer outro benefício de 
mesma natureza. 

§3º As parcelas  constantes dos incisos de  I a XI   deste 
artigo serão atualizadas pelo índice  de correção do Município  
até a data do efetivo pagamento. 

§4º Os benefícios previstos neste artigo não alcançam 
as importâncias já recolhidas. 

§5º Para obtenção dos benefícios previstos neste  artigo, 
o contribuinte deverá protocolar, na Divisão de Tributos e 
arrecadação da Prefeitura Municipal de Coromandel, um 
requerimento indicando a forma de pagamento escolhida. 

Art. 2º O pedido de parcelamento poderá ser indeferido, 
mediante despacho fundamentado, segundo o interesse e a 
conveniência da Fazenda Pública Municipal, do qual caberá  
recurso, no prazo  de 10 (dez) dias, contados da sua ciência, à 
autoridade hierárquica  imediatamente superior àquela signatária 
do indeferimento. 

Art. 3º O parcelamento abrangerá o principal, juros, 
multa, atualização monetária e demais encargos previstos em 
Lei ou contrato, apurados à época  de sua concessão, inclusive 
aquele constituído   somente de multa isolada por 
descumprimento de  obrigação tributária acessória. 

Art. 4º O parcelamento será pago mensal e 
sucessivamente, a partir da data do deferimento do 
requerimento. 

Art. 5º O pagamento da 1ª parcela deverá ser efetuado 
dentro do mês do deferimento do parcelamento, sendo que o 
valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente 
a 20 (vinte) UPFC  (Unidade Padrão Fiscal de Coromandel) 

Art. 6º O parcelamento ficará sem efeito, motivando a 
antecipação de todas as parcelas vencidas quando: 

I – em caso de venda do imóvel sobre o qual tenham 
recaído as dívidas parceladas e ainda não vencidas, quando, 
inclusive, a liquidação do saldo remanescente deverá preceder a 
respectiva transmissão do bem; 

II – em qualquer caso, havendo declaração de falência 
ou insolvência, e penhora. 

Art. 7º O não cumprimento do parcelamento  por parte 
do contribuinte, ou seja, o efetivo pagamento de qualquer uma 
das parcelas até  60 (sessenta) dias após o vencimento, 
implicará em sua desistência, determinando o cancelamento 
automático do mesmo, e o restabelecimento pleno da dívida, 
com restauração das deduções eventualmente concedidas, 
subtraídos os valores pagos. 

Art.8º Ocorrendo desistência, cancelamento ou 
revogação do parcelamento, serão promovidas as medidas 
legais  cabíveis  visando a  Restauração do valor do débito, 
devendo logo após: 

I – Se ainda não inscrito em dívida ativa deverá ser 
imediatamente encaminhada a sua  inscrição; 

II – Se já inscrito em dívida ativa, deverá ser 
encaminhado para protesto, ajuizamento ou prosseguimento da 
execução fiscal. 

Art. 9º O pedido de parcelamento importa em confissão 
irretratável do débito  e configura confissão extrajudicial, nos 
termos dos artigos 348, 353, 354 do  Código de Processo Civil, e 
implica  expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso 
administrativo ou judicial, bem como na desistência em relação 
aos já interpostos. 

Art.10 O devedor poderá promover a liquidação 
antecipada, total ou parcial, do crédito parcelado. 

Parágrafo Único. No caso disposto no caput deste 
artigo, para efeito de cálculo do valor a pagar, não haverá 
incidência  de juros sobre o saldo devedor, relativamente às 
parcelas objeto de liquidação antecipada. 

Art.11 O parcelamento deverá respeitar o fato gerador 
de cada débito, não podendo se somar a outros. 

Art. 12 Os créditos, objetos de parcelamentos pretéritos 
efetivados antes da vigência desta Lei, poderão, uma única vez, 
no interesse e  conveniência do contribuinte, ser objeto de novo 
parcelamento, observados os critérios, limites e condições desta 
Lei,  consolidando o saldo devedor atualizado na data do 
requerimento do novo parcelamento. 

Art.13 Quando os débitos totalizarem valores superiores 
a R$30.000.00 (trinta mil reais), o parcelamento fica 
condicionado ao oferecimento de garantia real ou fidejussória, 
nos termos e condições indicados no decreto de 
regulamentação. 

 
CAPÍTULO II 
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
 
Art. 14 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a 

compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo do 
contribuinte contra a Fazenda Pública, nas condições previstas 
neste capítulo. 

§1º – O disposto no caput deste artigo não se aplica nos 
casos de dolo, fraude ou simulação do contribuinte ou de 
terceiro em benefício daquele. 

§2º – A compensação do crédito tributário nos termos 
deste artigo estende-se ao responsável solidário pela obrigação 
tributária. 

§3º – É vedada a compensação mediante o 
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo 
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva 
decisão judicial. 

Art. 15 Para obtenção dos benefícios previstos neste 
artigo, o contribuinte  deverá protocolar na Divisão de tributos e 
arrecadação da Prefeitura Municipal de Coromandel, um 
requerimento declarando o seu interesse e especificando os 
créditos a serem  compensados. 

Art.16 A realização da compensação fica condicionada 
à análise, pela Secretária Municipal de finanças, de sua 
viabilidade econômico-financeira. 
 
CAPITULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art.17 Na hipótese de Ação Judicial ajuizada pelo 

contribuinte, a concessão dos benefícios de que trata esta Lei 
fica condicionada à desistência da ação e ao pagamento das 
custas judiciais e dos honorários advocatícios se for o caso. 
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Parágrafo único. Quando se tratar de débito já ajuizado 
pelo município, a concessão dos benefícios de que trata esta Lei 
fica condicionada ao pagamento das custas judiciais e dos 
honorários advocatícios, ocasião em que será requerida a 
suspensão da Ação de Execução Fiscal, até a quitação integral 
do débito, sendo extinta a ação somente após o pagamento da 
última parcela, ou, na hipótese de quitação parcial do débito, 
será dado prosseguimento à ação quanto ao remanescente. 

Art.18 Os benefícios fiscais previstos nesta lei se 
estendem aos débitos dos agentes políticos apurados em 
Prestação de Contas pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, oriundos de subsídios recebidos a maior e objeto 
de ressarcimento aos cofres municipais, considerando como 
valor principal o valor apurado pelo TCEMG. 

Art.19 A vigência desta lei tem início na data de sua  
publicação  até o dia 30 de junho de 2021. 

Art.20 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 20 de Abril de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 187 DE 04 DE MAIO DE 2021 
 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 
37 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2001 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 
O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1° Acrescenta-se §2º e renomeia o parágrafo único 

do art. 47 da Lei Complementar nº 37, de 31 de Dezembro de 
2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 47 .................................................................. 
§ 1º Uma obra é considerada concluída quando 
tiver condições de habitabilidade ou de utilização, 
atendidas as especificações do projeto aprovado 
e deste Código. 
§ 2º Para os novos projetos de construções, a 
partir da publicação desta Lei, o “Alvará de 
Habite-se” ficará condicionado à instalação de 
lixeiras e caixa dos Correios em local apropriado e 
de acesso externo”. 

 
Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 04 de Maio de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 188 DE 04 DE MAIO DE 2021 
 

“DISPÕE SOBRE A EMISSÃO DE ALVARÁ DE 
CONSTRUÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Para os imóveis localizados em 
empreendimentos caracterizados como loteamentos urbanos e 
que estejam na fase final de execução, com regular tramitação 
junto ao Cadastro Imobiliário do Poder Executivo, poderá ser 
emitido “Alvará de Construção”, sendo observado o juízo de 
conveniência e oportunidade que dispõe a Administração 
Pública, em especial para autorizar o ato. 

 
§ 1º Para concessão da autorização prevista nesta lei, o 

empreendedor deverá apresentar junto ao Cadastro Imobiliário 
do Poder Executivo Municipal a comprovação de TERMO DE 
ACORDO vigente ou documento similar assinado perante a 
COPASA.  

§ 2º Na eventualidade de a ocupação do 
empreendimento ocorrer antes da conclusão das obras previstas 
no Termo de Acordo firmado entre o empreendedor e a 
COPASA, será de inteira responsabilidade do empreendedor o 
abastecimento provisório de água à população local, devendo 
este arcar integralmente com eventual ônus financeiro e 
responsabilidade civil em relação a terceiros por qualquer dano 
causado em decorrência dos atos provenientes desta lei. 

§ 3º Em qualquer caso será observado os demais 
requisitos legais aplicáveis a matéria, ficando condicionada a 
liberação do alvará de construção, à conclusão das demais 
obras do loteamento previstas no projeto e eventual TAC 
firmado junto ao Ministério Público. 

 
Art. 2º A partir da liberação do alvará de construção, 

responderá integralmente o empreendedor por todos os danos 
causados a terceiros e a Administração Municipal, inclusive de 
forma regressiva. 

Parágrafo único. Os imóveis dados em garantia/caução 
ao Município em decorrência da execução do empreendimento 
serão utilizados de forma imediata e automática pelo Poder 
Executivo para pagar eventuais despesas em que o Município 
for responsabilizado na esfera cível. 

 
Art. 3º O empreendedor que requerer liberação do 

alvará de construção nos termos desta lei complementar, antes 
da conclusão definitiva do empreendimento, deverá formalizar 
requerimento próprio junto ao cadastro imobiliário para análise 
de autorização. 

 
Art. 4º Demais disposições sobre a concessão do alvará 

de construção inerentes a esta lei, poderão ser regulamentadas 
por decreto. 

 
Art. 5° Esta Lei Complementar entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 04 de Maio de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 189 DE 13 DE MAIO DE 2021 
 

“INSTITUI O PLANO DIRETOR PARA MANUTENÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.  

 
O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I  

 DAS DIRETRIZES GERAIS 
 

Art. 1º Fica instituído o Plano Diretor para gestão, 
manutenção e ampliação do Parque de Iluminação Pública do 
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Município de Coromandel-MG, que estabelece diretrizes para a 
política de implantação e de desenvolvimento dos sistemas de 
iluminação pública, no que diz respeito às ações dos agentes 
públicos e privados, na forma estabelecida nesta Lei.  

 
             Art. 2º Toda intervenção realizada no Parque de 
Iluminação Pública tem como objetivos: 

 
I - conferir conforto e segurança à população, 

assegurando adequada iluminação nas vias, passeios e 
logradouros públicos; 

 
II - melhorar a qualidade da iluminação pública; 
 
III - contribuir para o aumento da segurança pública;  
 
IV - promover a redução do consumo e o uso racional da 

energia elétrica;  
 
V - reduzir custos de manutenção, utilizando materiais 

com maior vida útil que proporcionam menores estoques e 
maiores intervalos entre serviços; 

 
VI - melhorar a imagem da cidade e das condições 

noturnas de uso dos espaços públicos; 
 
VII - estimular o turismo; 
 
VIII - introduzir a gestão energética como novo papel 

para a Administração Municipal; 
 
IX - criar uma cultura de combate ao desperdício de 

energia; 
 
X - reduzir a conta de energia elétrica; 
 
XI - minimizar os impactos ambientais decorrentes da 

implantação de novos empreendimentos energéticos; 
 
XII - modernizar e buscar permanentemente maior 

eficiência; 
 
XIII - estabelecer prazo para atendimento das 

demandas; 
 
XIV - ampliar a cobertura de atendimento, iluminando 

pontos escuros da cidade e eliminando a existência de ruas sem 
iluminação pública; 

 
XV - implementar planos de manutenção corretiva, 

preventiva e preditiva; 
 
XVI - melhorar o sistema de cadastro da rede de 

iluminação pública, implementando o sistema de 
georreferenciamento dos pontos; 

 
XVII - aprimorar a iluminação em pontos turísticos, 

monumentos, obras e edificações culturais e históricas; 
 
XVIII - distribuir, de forma equilibrada e socialmente 

justa, os investimentos na manutenção e ampliação do serviço 
de iluminação pública, de modo a atender satisfatoriamente toda 
a população; 

 
XIX - tornar o serviço de iluminação pública do Município 

cada vez mais adequado ao usuário, tanto na qualidade, quanto 
pela eficiência no atendimento às necessidades e exigências da 
população. 

 
XX - difundir o conceito da eficiência energética a outros 

segmentos, inclusive aos setores privados e residenciais, 
buscando eliminar desperdícios e otimizar o uso da eletricidade. 

 
§ 1º A instalação de iluminação pública deve estar de 

acordo com a padronização dos materiais contidas no "Manual 
de Iluminação Pública Municipal", e a área em que será 

aplicada, obedecendo à norma técnica de iluminação da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT - NBR 5101), 
e considerando as áreas especiais e as tombadas pelo 
patrimônio histórico. 

 
§ 2º A utilização de iluminação como fator de 

desenvolvimento e promoção da segurança deve ser avaliada 
pelo Município, de acordo com cada caso concreto. 

 
CAPÍTULO II 

DOS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA 
 
Art. 3º Nos projetos de ampliação do Parque de 

Iluminação Pública do Município, devem ser levantadas as 
seguintes informações do logradouro a ser iluminado: 

 
I - arruamento: características físicas da via, como a 

largura de meio-fio a meio-fio, tipo de pavimento, largura de 
calçada, número de faixas de trânsito e demais características; 

 
II - postes: existência ou tipo de poste existente; 
 
III - vãos: a distância entre os postes que formam o vão 

a ser iluminado; 
 
IV - luminárias: tipo de luminária existente ou a ser 

aplicada; 
 
V - transformadores: levantamento das condições de 

carga da rede que receberá iluminação pública; 
 
VI - redes Baixa Tensão (BT): condições físicas e tipo de 

rede de BT disponível; 
 
VII - entorno: avaliação do local a ser iluminado, 

verificando a existência ou não de prédios próximos; 
 
VIII - vandalismo: definição das zonas de vandalismo 

para projeção adequada do equipamento a ser instalado; 
 
IX - tráfego: volume de tráfego no período noturno; 
 
X - arborização: possíveis interferências da arborização 

na iluminação pública; 
 
XI - natureza do logradouro: novas instalações, 

consertos, substituições e demais serviços somente serão 
executados em novos loteamentos, áreas de domínio público 
consolidadas ou de propriedade do município, observada 
disponibilidade técnica e financeira. 

 
§ 1º Os projetos, a que se refere o "caput", deverão ser 

elaborados em concordância com os parâmetros utilizados pela 
Secretaria Municipal de Planejamento, devendo conter o 
memorial descritivo, a relação de materiais com orçamento e o 
projeto propriamente dito, além de obedecer à padronização de 
materiais referida no § 1º do art. 2º desta Lei. 

 
§ 2º Os projetos deverão, ainda, conter, além do descrito 

nos incisos I a XI e § 1º deste artigo, projeto luminotécnico, com 
a apresentação dos níveis de iluminância, de luminância e de 
uniformidades, bem como dos demais critérios estabelecidos 
nas normas técnicas aplicáveis, podendo ser adotados como 
referência, projetos anteriores cujas características se 
assemelhem. 

 
Art. 4º Nos projetos de implantação com postes próprios 

do Município, deverão ser levados em conta as soluções e 
tecnologias mais eficientes e com as melhores relações custo e 
benefício. 

 
§ 1º Deverão ser valorizados os projetos que visem à 

utilização de redes subterrâneas, a fim de melhorar o aspecto 
visual do ambiente urbano e a segurança. 
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§ 2º A fim de garantir a eficiência energética e evitar o 
desperdício de iluminação, serão avaliados aspectos como 
dispersão da luz, poluição luminosa e níveis máximos de 
iluminação, que não deverão ultrapassar o dobro do nível 
mínimo estabelecido na norma técnica específica (ABNT - NBR 
5101). 

 
§ 3º Em caso de relevante necessidade associada à 

segurança pública, devidamente fundamentada, os níveis 
máximos de iluminação poderão ultrapassar o dobro do nível 
mínimo estabelecido na norma técnica específica (ABNT - NBR 
5101). 

 
Art. 5º Todos os projetos, bem como seus níveis 

luminotécnicos mínimos, deverão ser avaliados e aprovados 
pela Secretaria Municipal de Planejamento, e deverão obedecer 
ao estabelecido na Norma Brasileira de Iluminação Pública 
(ABNT NBR5101). 

 
Parágrafo único.  Após a aprovação pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, o projeto de iluminação deverá 
obedecer às condições para aprovação junto à concessionária 
de energia elétrica, mesmo que não seja obrigatória submetê-lo 
a tal aprovação. 

 
CAPÍTULO III 

DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO 
 
 Art. 6º O sistema de manutenção da iluminação pública 

de Coromandel-MG tem por objetivo de suprir carências, 
substituir falhas, melhorar o desempenho, racionalizar custos e 
garantir melhor nível de confiabilidade e segurança, evoluindo 
para os seguintes aspectos: 

 
I - sistema de gestão de iluminação pública será 

gradativamente informatizado, integrando a manutenção, 
cadastro, materiais a outros setores; 

 
    II - atendimento das solicitações no menor tempo 
possível, estabelecido para pontos apagados individuais, em 
sequência e em comandos em grupo; 

 
    III - critérios de medição de qualidade dos serviços; 

 
    IV - inclusão dos critérios de manutenção preventiva e 
preditiva; 

 
    V - utilização permanente de equipamentos e 
ferramentas adequados, proporcionando um serviço de melhor 
qualidade e minimizando os riscos de acidentes; 

 
    VI - qualificação e treinamento contínuo do pessoal 
envolvido com manutenção e instalação de iluminação pública; 

 
    VII - controle da frota própria ou de terceiros, através de 
sistema informatizado, via GPS, que permita a localização, em 
tempo real, do trajeto dos veículos e seus tempos de parada em 
cada ponto de iluminação; 

 
    § 1º O Município deverá implantar, manter e atualizar seu 
sistema de manutenção utilizando os conceitos mais modernos 
disponíveis para o gerenciamento do sistema de iluminação 
pública, com vistas a eficiência e a excelência no atendimento 
da população. 

 
    § 2º Nos contratos de manutenção, deverão ser 
estabelecidos os prazos para atendimento das solicitações de 
acordo com sua prioridade. 
 

CAPÍTULO IV 
 DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

 
Art. 7º A Gestão Municipal de Obras, Serviços Públicos 

e Planejamento Urbano determinará a escolha do tipo de 
luminária aplicável, nos logradouros do Município, devendo as 
características fotométricas estipuladas obedecerem, no mínimo, 

aos critérios estabelecidos na Norma Brasileira de Iluminação 
Pública (NBR 5101 - ABNT), ou aquelas que vierem a lhes 
substituir, bem como as especificações contidas no "Manual de 
Iluminação Pública Municipal".  

 
              Art. 8º O Município, em locais de vasta arborização ou 
com grande distanciamento entre postes, poderá utilizar 
iluminação de segundo nível nos postes existentes, ou, ainda, 
intercalar postes decorativos entre os postes convencionais, a 
fim de cumprir os índices estabelecidos na norma técnica (ABNT 
NBR - 5101).  

 
              Art. 9º Na implantação da iluminação pública será 
determinante, para a definição do tipo de iluminação empregada, 
os tipos de vias, ocupação e tráfego de veículos e pedestres.  

 
            § 1º Para fins de iluminação pública, os tipos de vias 
serão classificados como radiais, perimetrais, vias de trânsito 
local e vias de trânsito rápido.  

 
    § 2º Para fins de iluminação pública, o tráfego de veículos 
e pedestres deve ser classificado como leve, médio e intenso e 
os níveis de iluminação devem ser projetados de acordo com 
essa ocupação. 

 
Art. 10 As praças e parques devem receber, 

obrigatoriamente, iluminação com espectro e reprodução de cor 
compatível, a fim de garantir a qualidade da iluminação. 

 
Parágrafo único. Dentre os tipos de luminárias que 

deverão ser empregadas, estabelece-se preferencialmente as 
LEDs - ou outro tipo de tecnologia tecnicamente superior que 
venha a surgir - com características de alta reprodução de cores. 

 
Art. 11 As áreas de conflito, como travessia de 

pedestres, cruzamentos de nível e intercâmbios, deverão ser 
tratadas nas condições particulares da norma técnica (ABNT - 
NBR 5101) ou em suas respectivas normas específicas. 

 
Parágrafo único. Nas áreas a que se refere o "caput", 

deverá ser dada atenção especial à configuração de instalação, 
de iluminância, de luminância e de uniformidade. 

 
Art. 12 As áreas centrais, bem como as demais áreas 

de interesse histórico e cultural, deverão respeitar as diretrizes 
estabelecidas pelos órgãos responsáveis pela preservação 
destas áreas. 

 
Parágrafo único. Qualquer intervenção ou novo projeto 

de iluminação pública, nas áreas a que se refere o "caput", 
também deverá seguir as premissas estabelecidas nesta Lei 
com referência a questão da eficiência energética e dos 
materiais adequados regulamentados no "Manual de Iluminação 
Pública Municipal" e aprovados pela Secretaria Municipal de 
Planejamento. 

 
Art. 13 A iluminação a ser aplicada nos monumentos e 

obras de arte deverá ser precedida de estudo luminotécnico 
específico, levando em conta as características dos 
monumentos e obras de arte no caso concreto.  

 
Parágrafo único. O estudo luminotécnico, a que se 

refere o "caput", deverá ser submetido a Gestão Municipal de 
Obras, Serviços Públicos e Planejamento Urbano para avaliação 
e aprovação, de acordo com os regulamentos de distribuição de 
energia elétrica e qualificação dos materiais aprovados.  

 
Art. 14 Os materiais utilizados na implantação e 

manutenção do sistema de iluminação pública obedecerão à 
padronização estabelecida no "Manual de Iluminação Pública 
Municipal".  

 
 § 1º O Manual de Iluminação Pública Municipal, tratado 

nesta Lei, é um documento técnico que deverá ser produzido por 
engenheiro eletricista especialista em Iluminação Pública, com 
emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, em 
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conjunto com o corpo técnico da Secretaria Municipal de 
Planejamento, sendo que qualquer alteração futura, deverá 
passar pelo crivo de ambas as partes.  

 
§ 2º Para construção deste Manual, deverão ser 

observadas as particularidades do Município que não conflitem 
com as normas técnicas vigentes, onde poderão servir de 
parâmetro projetos e obras já executadas e devidamente 
aprovadas por órgãos de esferas superiores.  

 
Art. 15 Qualquer material aplicado no Parque de 

Iluminação Pública do Município será submetido à aprovação 
prévia pela Gestão Municipal de Obras, Serviços Públicos e 
Planejamento Urbano, de acordo com a padronização vigente.  

 
§ 1º A padronização dos materiais a serem utilizados na 

iluminação pública de Coromandel-MG levará em conta o que 
existe de mais eficiente em termos de desenvolvimento 
tecnológico com custo de mercado compatível. 

 
§ 2º Além dos materiais padronizados, constantemente 

serão avaliados pela Gestão Municipal de Obras, Serviços 
Públicos e Planejamento Urbano novos tipos de materiais e 
inovações tecnológicas, tendo em vista a constante evolução e a 
possibilidade de soluções mais eficientes. Uma vez testados e 
aprovados pela pasta de gestão, os novos materiais deverão ser 
incorporados ao Manual de Iluminação Pública Municipal, sendo 
submetidos a análise de engenheiro eletricista especialista em 
Iluminação Pública, que fará a atualização das informações.  

 
§ 3º Os critérios de aprovação definidos para cada tipo 

de material levarão em conta os relatórios de ensaio e a 
apresentação de amostra para testes de campo, quando assim 
julgar necessário.  

 
Art. 16 Os equipamentos aplicados no Parque de 

Iluminação Pública do Município deverão visar a diminuição dos 
efeitos da poluição lumínica e priorizar a utilização de luminárias 
eficientes com distribuição luminosa do tipo totalmente limitada 
ou limitada. 

 
Art. 17 O descarte de lâmpadas e materiais nocivos ao 

meio ambiente devem ser realizados por processo de 
reciclagem, que possua a respectiva certificação oficial. 

 
Art. 18 A Contribuição para Custeio do Serviço de 

Iluminação Pública - CIP, obedece à legislação específica. 
 
Art. 19 Essa lei complementar será regulamentada por 

decreto no que couber. 
 
Art. 20 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. 
 
Art. 21 Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 13 de Maio de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 190 DE 13 DE MAIO DE 2021 
 

“INSTITUI A TAXA SOBRE ALTERAÇÃO DE GARANTIA DE 
IMÓVEIS EM LOTEAMENTOS EM FASE DE EXECUÇÃO.” 

 
O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1° Fica instituída a Taxa de Substituição de 
Garantia de Imóveis em loteamentos que estejam em fase de 
execução regular. 

Parágrafo único. O valor da taxa prevista no caput para 
cada imóvel substituído por outro em caução corresponde a 265 
UPFC (Unidade Padrão Fiscal de Coromandel). 

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 13 de Maio de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 191 DE 13 DE MAIO DE 2021 
 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 
139 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 
O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1° Acrescenta-se §14 ao art. 16 da Lei 

Complementar nº 139, de 23 de Dezembro de 2015, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 16 .................................................................. 
................................................................................ 
§ 14 Para os novos loteamentos, será de 
responsabilidade do empreendedor a instalação 
de lâmpadas de LED e estrutura adequada, 
conforme Plano Diretor de Iluminação Pública 
Municipal”. 

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 13 de Maio de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 192 DE 13 DE MAIO DE 2021 
 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 
154 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 
O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1° Acrescenta-se o parágrafo único do art. 2º da Lei 

Complementar nº 154 de 17 de novembro de 2017, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Parágrafo único – A empresa concessionária de 
direito real de uso de imóvel situado no perímetro 
urbano do município, com mais de 10 (dez) anos 
de vigência da concessão até a publicação desta 
lei e que tenha sido previamente submetida a 
processo licitatório, terá direito de efetivação da 
doação do imóvel, independentemente de nova 
licitação, submetendo-se ao artigo 4º e demais 
normas da presente lei complementar .” 
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Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 13 de Maio de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 193 DE 13 DE MAIO DE 2021 
 

“DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 
DE CHACREAMENTO ABERTO OU FECHADO E DO 
CONDOMÍNIO FECHADO”. 

 
O Povo do Município de Coromandel-MG, por 

seus representantes na Câmara Municipal APROVOU, e eu, em 
seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º – Esta Lei dispõe sobre a implantação de 

chacreamento, aberto ou fechado, e do condomínio de lotes, 
obrigatoriamente fechado, do Município de Coromandel, na 
forma estabelecida nesta Lei, e, no que couber, nas Leis 
Federais nº 4.591 de 1964, nº 6.766 de 1979, nº 10.257 de 2001 
(Estatuto da Cidade), Lei nº 13.465 de 2017 e na Nota Técnica 
do INCRA nº 02 de 2016 que substituiu a Normativa 17B nos 
seus itens 03, letras E1 e E2, item 04, letra D e dá outras 
providências. 

 
Art. 2º – Para efeitos desta Lei, a expressão chácara 

aberta ou fechada e condomínio de lotes refere-se ao 
parcelamento especial do solo urbano, na Zona de Urbanização 
Específica – ZUE, com destinação residencial, lazer, recreio 
rural, vilas rurais, pousadas ou empreendimentos similares de 
características rurais, turísticas ou ambientais.  

 
§1º - O chacreamento aberto é a gleba de terra, 

subdividida em unidades autônomas de propriedade exclusiva 
do adquirente, cujas ruas e áreas comuns são integradas ao 
patrimônio público. 

 
§2º - O chacreamento fechado na forma de condomínio, é 

a gleba de terra, subdivida em unidades autônomas de 
propriedade exclusiva do adquirente, obrigatoriamente fechado e 
organizada através de convenção de condomínio, cujas ruas e 
áreas comuns são partes integrantes do condomínio, assim com 
todas as despesas com manutenção das ruas, da infra estrutura 
e das áreas comuns. 

 
§3º - O condomínio fechado de lotes regulamentado no 

artigo 1.358- A do CCB e na Lei 4.591/64 (condomínio 
horizontal), é a gleba de terra, subdividida em frações da área 
total proporcional a área de cada lote, e instituída em unidades 
autônomas de propriedade exclusiva do adquirente e organizada 
através de frações ideais vinculadas a uma convenção de 
condomínio, tendo matriculas individuais, cujas ruas e toda 
infraestrutura são áreas comuns pertencentes e integrantes do 
condomínio, bem como o condomínio é responsável por todas 
as despesas com manutenção das ruas, da infraestrutura e de 
suas respectivas áreas comuns. 

 
§4º - As chácara abertas ou fechadas, terão área total 

mínima de 1.000 m² (mil metros quadrados) e frente mínima de 
25 (vinte e cinco) metros. 

 
§5º- Os lotes constantes do condomínio de lotes, terão 

área mínima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados) 
e frente mínima de 12 (doze) metros.  

 

Art. 3º – A zona de urbanização específica (ZUE) será 
instituída por decreto municipal, a requerimento do 
empreendedor, em qualquer área de terras localizada fora do 
perímetro urbano do município, com finalidade de parcelamento 
do solo, destinada para fins específicos de chácaras (aberto ou 
fechado) ou condomínio de lotes. 

 
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

SEÇÃO I 
Do Chacreamento Aberto 

 
Art. 4º – Nos chacreamentos abertos são previstos o 

percentual de áreas verdes e áreas institucionais de uso comum, 
na forma do seguintes incisos: 

 
I- 10% (dez por cento) do total da área chacreada a 

título de área verde de uso comum, podendo utilizar nesse 
porcentual até 50% das áreas de APP; 

 
II- 5% (cinco por cento) do total da área chacreada a 

título de área institucional de uso comum transferida ao poder 
público municipal, podendo ser compensada pelo valor 
correspondente em obras de interesse público ou bens imóveis 
no perímetro urbano; 

 
III-  Os chacreamentos abertos serão implantados 

obedecendo aos requisitos desta seção I da seção II, exceto nas 
exigências específicas para os chacreamentos fechados; 

 
IV- Para aprovação do chacreamento aberto será 

devido ao município as taxas e emolumentos semelhantes aos 
existentes para aprovação de loteamentos comuns. 

 
SEÇÃO II 

Do Condomínio fechado de Chácaras e do 
Condomínio fechado de Lotes 

 
Art. 5º – As relações entre os condôminos do Condomínio 

de chácaras e do condomínio de lotes regular-se-ão pelas 
disposições da Lei nº 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio 
em edificações e as incorporações imobiliárias, e pelo Código 
civil Brasileiro: Lei Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 
em seu Capítulo VI- Seção I “Do Condomínio Voluntário” art. 
1.314 ao art. 1.323 e art. 1.358-A do Código Civil, específicos 
para o condomínio de lotes.  

 
Art. 6º – Para implantação dos referidos condomínios de 

chácaras ou de lotes deverão ser obedecidos os seguintes 
requisitos: 

 
I- As ruas que comporão os Condomínios deverão 

ser de uso estritamente local, com faixa de rolamento mínima de 
7,00m (sete metros) não podendo, em nenhuma hipótese, 
pertencer à malha viária do Município, nem tampouco prejudicar 
os moradores vizinhos ao condomínio, de modo a impedir a 
passagem para acesso às suas propriedades, às suas moradias 
ou aos seus estabelecimentos rurais, comercias ou industrias, 
salvo se ressalvado as respectivas servidões de passagem;  

 
II- o perímetro do condomínio deverá ser fechado, 

podendo-se utilizar para este fim as cercas vivas, muros, telas 
ou assemelhados; 

 
III-  destinação de 10% (dez por cento) de áreas 

verdes, podendo ser computadas até 50% de eventuais áreas 
de APPs, dentro ou fora do condomínio; 

 
IV- 5% (cinco por cento) de área institucional, a ser 

doada ao município fora do condomínio, podendo ser 
compensada pelo valor correspondente em obras de interesse 
público ou bens imóveis no perímetro urbano; 

 
V- as vias internas serão afastadas, calçadas ou 

cascalhadas, conforme projeto a ser aprovado pelo município, 
podendo haver mais de um tipo de pavimentação no mesmo 
empreendimento; 
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VI- energia elétrica em todos os imóveis de acordo 

com normas da CEMIG; 
 

VII- Projeto de coleta e destinação final de esgoto, ou 
solução semelhante através de fossas sépticas. As fossas 
sépticas, quando aplicáveis ao projeto, deverão ser obrigatórias 
e individuais para cada chácara ou lote e aprovada pelo 
município e órgãos competentes; 

 
VIII- solução de fornecimento de água potável a todos 

os condômino, através de poço artesiano ou outra alternativa 
viável aprovada pelo município e órgãos competentes; 

 
IX-  obras necessárias ao escoamento de águas 

pluvias; 
 

X- compromisso de que as chácaras somente serão 
postas à venda, após aprovação do projeto junto a prefeitura e 
respectivo registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, sob 
pena de responsabilização civil e criminal 

 
XI- para aprovação de projetos de condomínio fechado 

ou condomínio de lotes, serão devidos ao município as taxas e 
emolumentos, além da caução imobiliária, conforme legislação 
já existente para aprovação de loteamentos urbanos. 

 
Art. 7º O responsável pela instituição do condomínio de 

chácaras/lotes fica obrigado a apresentar na Secretaria de 
Obras, uma cópia da Convenção de Condomínio, a ser 
registrada no Cartório de Registro de Imóveis, contendo: 

 
I- instituição do condomínio junto ao Cartório de Registro 

de Imóveis do município; 
 

II- constar da convenção de condomínio as atividades 
econômicas proibidas a qualquer condômino dentro do 
condomínio; 

 
III- inserir cláusula no contrato de compra e venda em 

que os adquirentes se obrigam a contribuir na proporção da 
fração de sua chácara ou lote, para a manutenção de todas as 
despesas do condomínio; 

 
IV- fornecer a cada um dos adquirentes de forma 

individualizada e constando em destaque no recebimento no 
contrato, todas as informações, restrições e obras de 
conservação, proteção ao solo e ao meio ambiente, 
recomendadas quando da aprovação do projeto e previstas na 
legislação e cópia da minuta da convenção do condomínio;  

 
V- constar no contrato de forma especificada todas as 

servidões aparentes ou não que incidam sobre o imóvel ou 
chácara; e 

 
VI- Manter os serviços de água, esgoto e de energia 

elétrica, de proteção e conservação da área verde e da 
preservação permanente nos termos da convenção do 
condomínio; 

 
Parágrafo único: Com o registro da convenção 

do condomínio no Cartório de Registro de Imóveis, o 
condomínio assumirá a responsabilidade por todas as 
obrigações legais e contratuais do 
chacreamento/loteamento, respondendo cada condômino 
proporcionalmente à área de sua chácara/lote. 

 
CAPÍTULO II 

O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO 
 

Art. 8º – O projeto de implantação do 
chacreamento (aberto ou fechado) e do condomínio de 
lotes, previsto nesta Lei, deverá obedecer aos seguintes 
requisitos: 

 
I- requerimento em duas vias; 

 
II- certidão Vintenária da matrícula da gleba expedida 

pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, expedida há 
no máximo 30 (trinta) dias; 

 
III- localização da gleba com amarração através de 

coordenadas dos vértices definidores dos limites do imóvel rural 
georreferenciada ao sistema geodésico brasileiro, com a 
certidão de que referida área está fora do perímetro urbano 
municipal; 

 
IV- localização de cursos d’água, áreas de 

preservação permanente, áreas verdes, bosques, árvores 
frondosas isoladas, construções e demais elementos físicos 
naturais e artificiais existentes na gleba; 

 
a) a subdivisão da área em chácaras, com 

respectivas dimensões; 
 

b) sistemas de vias de circulação com a respectiva 
infraestrutura a ser utilizada, asfaltamento, calçamento ou 
cascalhamento a critério do empreendedor; 

 
c) a indicação em planta na escala de 1:1000, e perfis 

de todas as linhas de escoamento das águas pluviais na escala 
de 1:500; 

 
V- Memorial descritivo e cronograma de execução das 

obras; 
 

VI- ART registrada no órgão competente, da 
responsabilidade técnica do autor do projeto; 

 
VII- Comprovante de pagamento de taxas e 

emolumentos sobre o parcelamento do solo, que serão 
calculados pela municipalidade tomando-se por base idênticos 
parâmetros aplicados ao parcelamento do solo urbano; 

 
VIII- Minuta da convenção de condomínio, no caso de 

condomínio de chácaras. 
 

Art. 9º – O projeto de implantação de chacreamento será 
analisado pela Secretaria de Obras no prazo de até 30 (trinta) 
dias úteis. 

 
§1º - Todo projeto que contrariar os dispositivos desta Lei 

será devolvido ao autor, para as devidas alterações, correções 
ou inclusão das omissões encontradas pela Secretaria Municipal 
de Obras. 

 
§2º - A partir da reapresentação do projeto será contado 

novo prazo para reanálise. 
 

Art. 10º – Caberá à Secretaria de Obras remeter ao 
CODEMA municipal para avaliação ambiental do 
empreendimento, respeitada a legislação estadual e federal. 

 
CAPÍTULO III 

DAS PENALIDADES 
 

Art. 11 – As obras de implantação de chacreamento 
aberto ou fechado e do condomínio de lotes, executadas sem a 
aprovação da Prefeitura, serão consideradas clandestinas, o que 
ensejará o embargo imediato das mesmas, bem como envio de 
notícia ao Ministério Público para devidas providências cíveis e 
criminais. 

CAPÍTULO IV  
DA REGULARIZAÇÃO 

 
 

Art. 12 – Os proprietários de chacreamentos 
consolidados com construções preexistentes e/ou em 
construção, à data de publicação desta Lei, deverão apresentar 
toda a documentação exigida, junto à Secretaria Municipal de 
Obras, em um prazo máximo de 24 meses, para a finalidade de 
adequação e regularização, hipótese na qual será a área 
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considerada consolidada, independentemente da metragem, 
regulamentada e transformada por decreto, em ZUE (zona de 
urbanização específica) com a finalidade constante do artigo 2° 
desta Lei. 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 13 – Os parcelamentos do solo urbano para 

chacreamento (aberto ou fechado), bem como o condomínio de 
lotes aprovados com base nesta Lei deverão manter suas 
características originárias, ficando vedada a alteração do tipo de 
uso, assim como a subdivisão das chácaras ou lotes. 

 
 Art. 14 – Após a transformação da área em ZUE (zona 

de urbanização específica), o empreendedor fará o registro do 
chacreamento no cartório de registro de imóveis competente e 
este, no prazo de 30 dias, comunicará ao INCRA a 
transformação da área rural para urbana visando a respectiva 
baixa do cadastro do ITR. 

  
Art. 15 – Demais disposições desta lei poderão ser 

regulamentadas por decreto do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 16 – Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 13 de Maio de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 194 DE 18 DE MAIO DE 2021 
 

“CONCEDE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS EFETIVOS, 
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E CONTRATADOS, NA 
FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 
O povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica, nos termos da presente Lei, concedida a 
revisão geral anual de remuneração, prevista no art. 37, X, da 
Constituição Federal de 1988, aos servidores públicos 
municipais ativos efetivos, aposentados, pensionistas e 
contratados, no percentual de 3% (três por cento), sobre o 
vencimento base. 

Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por 
vencimento base a retribuição básica fixada em lei, excluídas as 
vantagens pecuniárias porventura existentes. 

Art. 3º Não serão atingidos pela revisão ora proposta, os 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate 
às Endemias (ACE), os quais também têm sua revisão anual 
com base no Índice Divulgado pelo Governo Federal. 

Art. 4º As despesas com a presente lei correrão por 
conta de dotações próprias do orçamento vigente, ficando o 
Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementá-las se 
necessário for. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, esta 
Lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 1º de maio de 2021. 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   
 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 18 de Maio de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 196 DE 24 DE JUNHO DE 2021 

 
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 
TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO E ALTERA A LEI 
COMPLEMENTAR Nº 181 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021, NA 
FORMA DA LEI ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 

 
O povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Acrescenta-se o inciso II ao parágrafo único do 
art. 26 da LEI COMPLEMENTAR Nº 181 DE 1º DE FEVEREIRO 
DE 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 26 ........................................................ 
II – Diretoria de fiscalização de trânsito e 

transporte: 
a) Junta Administrativa de Recursos de 

Infrações – JARI”. 
 

Art. 2º As despesas com a presente lei correrão por 
conta de dotações próprias do orçamento vigente, ficando o 
Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementá-las se 
necessário for. 

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 16 de Junho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 198 DE 08 DE JULHO DE 2021 
 

“DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
PAGAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO PREVISTO NA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 186 DE 20 DE ABRIL DE 2021, QUE 
ESTEJAM AJUIZADOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DESTA 
LEI.”  

 
O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2021, o 

prazo de vigência da Lei Complementar nº 186, de 20 de abril de 
2021, apenas para os créditos tributários da Fazenda Municipal 
que estejam em fase de execução fiscal já ajuizada até a 
publicação desta lei. 

 
Art. 2º Os efeitos desta lei complementar não abrangem 

em nenhuma hipótese, os débitos tributários que não estejam 
ajuizados até sua publicação. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 08 de Julho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 199 DE 15 DE JULHO DE 2021 

 
“DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E REESTRUTURAÇÃO 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE COROMANDEL-MG, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O povo do município de Coromandel, por seus 

representantes na Câmara Municipal DECRETOU, e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a Política Municipal dos 
Direitos das Pessoas com Deficiências e reestruturação do 
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de Coromandel-MG e institui o Fundo Municipal de 
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Coromandel 
e das normas gerais para sua adequada aplicação. 

Art. 2º O atendimento dos direitos das pessoas com 
deficiências no município de Coromandel-MG será permanente 
assegurando à pessoa com deficiência o pleno exercício de 
seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à 
saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à 
previdência social, à assistência social, ao transporte, à 
edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e 
à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e 
das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.  

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se pessoa 
com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas.  

TÍTULO II - DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 3º A política de atendimento dos direitos das 

pessoas portadoras de deficiências será realizada pelos 
seguintes órgãos: 

I – Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiências; 

II – Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiências. 

CAPÍTULO II 
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS 
Art. 4º O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas 

Portadoras de Deficiências é órgão autônomo, de caráter 
deliberativo e controlador das ações, em todos os níveis. 

§ 1º O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiências elaborará um Regimento Interno no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias da publicação desta Lei, 
permitida sua reforma mediante proposta de 2/3 (dois terços) 
dos membros do Conselho. 

§ 2º Neste Regimento Interno estarão expressas todas 
as normas pertinentes à organização e funcionamento do 
Conselho. 

SEÇÃO I 
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO 

Art. 5.º - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos 
das Pessoas Portadoras de Deficiências: 

 I – Formular a política municipal dos direitos das 
pessoas portadoras de deficiências, fixando as prioridades para 
a consecução das ações, a captação e a aplicação de recursos; 

II – Zelar pela execução dessa política, atendida as 
peculiaridades das pessoas com deficiências, de suas famílias e 
de seus grupos de vizinhanças; 

III – Formular as prioridades a serem incluídas no 
planejamento do Município, em tudo o que se refere ou possa 
afetar as condições de vida das pessoas com deficiências e 
acompanhar a sua execução; 

IV – Estabelecer critérios, formas e meios de 
fiscalização de tudo quanto se executa no município, que possa 
afetar às suas deliberações; 

V – Regulamentar, organizar, coordenar, bem como 
adotar todas as providências que julgar cabíveis para a eleição e 
a posse dos membros do Conselho; 

VI - promover e apoiar atividades que contribuam para a 
efetiva integração cultural, econômica, social e política das 
pessoas com deficiência, garantindo a representação destas 
pessoas em Conselhos Municipais, nas áreas da saúde, 
habitação, transporte, educação e outras;  

VII - Receber e encaminhar aos órgãos competentes as 
petições, denúncias e reclamações formuladas por qualquer 
pessoa ou entidade, quando ocorrer ameaça, violação de 
direitos ou prática discriminatória a pessoa com deficiência, 
assegurados nas leis e na Constituição Federal, exigindo a 
adoção de medidas efetivas de proteção e reparação.  

VIII - Acompanhar a elaboração e a execução da 
proposta orçamentária do Município, sugerindo as modificações 
necessárias à consecução da política municipal para inclusão da 
pessoa com deficiência;  

IX - Promover e apoiar atividades que contribuam para a 
efetiva integração cultural, econômica, social e política das 
pessoas com deficiência, garantindo a representação destas 
pessoas em Conselhos Municipais, nas áreas da saúde, 
habitação, transporte, educação e outras;  

X - Estabelecer, com as Secretarias afins, programas de 
formação e treinamento dos servidores públicos municipais, 
objetivando a supressão de práticas discriminatórias nas 
relações entre os profissionais e entre estes e a população em 
geral;  

XI - analisar as prestações de contas dos investimentos 
financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos das 
Pessoas Portadoras de Deficiências; 

XII - formular diretrizes e promover planos, políticas e 
programas nos segmentos da administração local para a 
garantia dos direitos e a inclusão da pessoa com deficiência; 

XIII - acompanhar o planejamento e avaliar a execução, 
mediante relatórios de gestão, das políticas e programas 
setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, 
transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, política urbana e 
outras que objetivem a inclusão da pessoa com deficiência; 

XIV - apreciar e deliberar previamente sobre projetos de 
lei do Poder Executivo, planos, programas e demais ações de 
interesse das pessoas com deficiência; 

XV - recomendar o cumprimento e divulgar as leis 
municipais que tratem dos direitos das pessoas com deficiência; 

 XVI - propor a elaboração de estudos e pesquisas que 
objetivem a melhoria da qualidade de vida da pessoa com 
deficiência; 

XVII - propor e incentivar a realização de campanhas e 
diagnósticos visando à prevenção de deficiências e a promoção 
dos direitos da pessoa com deficiência; 

XVIII - receber e encaminhar aos órgãos competentes 
as petições, denúncias e reclamações formuladas por qualquer 
pessoa ou entidade, quando ocorrer ameaça ou violação de 
direitos da pessoa com deficiência, asseguradas nas leis e na 
Constituição Federal, exigindo a adoção de medidas efetivas de 
proteção e reparação; 

XIX - cumprir e fazer cumprir a Resoluções emanadas 
do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas Portadoras de 
Deficiências. 

XX - avaliar, fiscalizar, propor e acompanhar o repasse e 
aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos das 
Pessoas Portadoras de Deficiências na execução da política das 
pessoas com deficiência; 

XXI - apreciar e fiscalizar as ações desenvolvidas no 
âmbito da Política de Atenção à Pessoa com Deficiência no 
Município; 

XXII - convocar as Assembleias de eleições dos 
representantes das entidades não governamentais, quando 
ocorrer vacância ou término de mandato de representantes, ou 
no final do mandato; 

 XXIII - solicitar ao Prefeito ou autoridade por ele 
constituída, a indicação do Conselheiro titular e suplente, em 
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caso de vacância ou término de mandato de representantes dos 
Órgãos Públicos; 

 XXIV – instituir uma Comissão Eleitoral para conduzir o 
processo de eleições; 

XXV – elaborar e aprovar seu Regimento Interno e suas 
alterações, contendo a natureza e as finalidades do Conselho 
Municipal dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiências, 
atribuições e competências, estrutura das atividades e 
regulamentos; 

 XXVI – promover, estimular e apoiar a organização e a 
mobilização das comunidades interessadas na temática da 
pessoa com deficiência em geral, e da própria pessoa com 
deficiência em particular; 

 XXVII - definir em conjunto com a administração 
municipal, os cargos e os empregos a ser reservados à pessoa 
com deficiência; 

 XXVIII - manifestar-se sempre que a pessoa com 
deficiência tiver seus direitos violados ou forem vítimas de 
discriminação, bem como manifestar em defesa da pessoa com 
deficiência através de todos os meios legais que se fizerem 
necessários; 

 XXIX - organizar, incentivar e apoiar eventos sobre 
temas que visem o aprimoramento dos profissionais que 
trabalham com a pessoa com deficiência e ao aprofundamento 
dos debates sobre temas do mesmo assunto/ espécie; 

 XXX - organizar, incentivar e apoiar campanhas de 
conscientização ou programas educativos dirigidos à sociedade 
em geral e, particularmente, às empresas públicas e privadas 
sobre as potencialidades da pessoa com deficiência e seus 
direitos inalienáveis como seres e cidadãos. 

 XXXI – realizar a cada dois anos, a Conferência 
Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.  

Art. 6º Aos membros do Conselho Municipal dos Direitos 
das Pessoas Portadoras de Deficiências, será facilitado o 
acesso aos diversos setores da Administração Pública, 
especialmente aos programas prestados às pessoas com 
deficiência, a fim de possibilitar a apresentação de sugestões, 
propostas e ações, subsidiando as políticas de ação em cada 
área de interesse da pessoa com deficiência. 

SEÇÃO II 
DOS MEMBROS DO CONSELHO 

Art. 7.º - O Conselho Municipal dos Direitos das 
Pessoas Portadoras de Deficiências é composto de 14 
(membros) membros titulares e 14 (quatorze) membros 
suplentes, observada a composição paritária, sendo: 

 I – 07 membros, representando o Poder Público, 
indicados pelos seguintes órgãos: 

 a) 01 membro pela Câmara Municipal de Coromandel-
MG; 

 b) 02 membros pela Gestão Municipal de Inclusão 
Social e Esportes; 

 c) 01 membro pela Gestão Municipal de Educação e 
Cultura; 

 d) 01 membro pela Gestão Municipal de Saúde; 
 e) 01 membro pelo Poder Judiciário; 
f) 01 membro das Escolas Estaduais. 
 
II – 07 membros, indicados pelas seguintes 

organizações da Sociedade Civil: 
a) 01 membro pela APAE; 
b) 01 membro pela S.S.V.P.; 
c) 01 membro pela OAB, subseção de Coromandel; 
d) 04 membros da Sociedade Civil Organizada. 
§ 1º Os Conselheiros serão nomeados pelo Prefeito 

Municipal, mediante decreto, e terão mandato de 02 (dois) anos, 
permitida a sua recondução. 

§ 2º O Conselho será dirigido por uma diretoria formada 
pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário, e Tesoureiro, 
eleitos pelos membros empossados. 

§ 3º A função do membro do Conselho, é considerado 
de interesse público relevante e não  será remunerada. 

CAPÍTULO III 
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 
SEÇÃO I 

DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO FUNDO 

Art. 8º Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos das 
Pessoas portadoras de Deficiências, como captador de recursos 
a serem utilizados segundo as deliberações do Conselho, ao 
qual o órgão é vinculado. 

SEÇÃO II 
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO 

Art. 9º Compete ao Conselho: 
I - elaborar e executar o plano de aplicação dos recursos 

do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas Portadoras de 
Deficiências; 

II – Gerir os recursos orçamentários próprios, a ele 
transferidos em benefício das pessoas com deficiência, pelo 
Município, Estado ou União; 

III – Gerir os recursos captados pelo Conselho através 
de convênios ou por doações ao Fundo; 

IV – Manter o controle escritural das aplicações 
financeiras, levadas a efeito no Município, nos termos das 
resoluções do Conselho; 

V – Liberar os recursos a serem aplicados em benefício 
das pessoas com deficiências, nos termos das resoluções do 
Conselho; 

VI – Administrar os recursos específicos para os 
programas de atendimento dos direitos das pessoas portadoras 
de deficiências, segundo resoluções do Conselho. 

VII - autorizar o pagamento de despesas com a 
execução do Plano de aplicação do Fundo Municipal dos 
Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiências. 

VIII - celebrar convênios, contratos e instrumentos 
congêneres com entidades governamentais e não 
governamentais nos âmbitos Municipal, Estadual, Federal e 
internacional; 

IX - prestar contas dos recursos aplicados, mediante 
demonstrativo e/ou balancetes mensais, anuais ou quando for 
solicitado. 

Art. 10 O Fundo será regulamentado por resolução 
expedida pelo Conselho. 

Art. 11 Para executar os serviços técnicos de 
contabilidade, o Conselho poderá contar com serviços públicos 
municipais. 

Art. 12 São receitas do Fundo Municipal dos Direitos 
das Pessoas Portadoras de Deficiências: 

I - dotações orçamentárias do Município, a serem 
repassadas pelo Poder Executivo; 

II - contribuições, doações e legados de pessoas físicas 
ou jurídicas de direito público ou privado; 

III - recursos financeiros oriundos da União, dos 
Estados, dos Municípios e de órgãos e entidades públicas, 
recebidos diretamente ou por meio de convênios; 

IV - recursos financeiros oriundos de organismos 
internacionais de cooperação, recebidos diretamente ou por 
meio de convênios; 

V - rendas provenientes da aplicação de seus recursos 
no mercado de capitais; 

VI - outras receitas provenientes de fontes aqui não 
explicitadas. 

§1º As receitas descritas neste artigo serão 
obrigatoriamente depositadas em conta corrente bancária 
específica a ser aberta para esse fim, em instituição bancária 
oficial, em nome do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiências. 

§2º Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos das 
Pessoas Portadoras de Deficiências, não poderão ser utilizados 
para: 

I - pagamento de vencimentos ou remuneração, a 
qualquer título, de funcionário ou servidor público, bem como 
para financiamento ou custeio de despesas correntes da 
Administração Direta ou Indireta, ressalvadas as despesas 
correntes vinculadas aos objetivos do Fundo; 

II - contratação ou utilização de pessoal, não servidor 
público, para atividades de operação ou relacionadas aos 
serviços do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiências, exceto para contratação de 
empresas de consultorias ou afins para cumprimentos dos 
objetivos do Fundo; 



Nº 004  IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL  21/01/2022 

 

19 
 

Art. 13 O orçamento do Fundo levará em conta as 
metas e o programa aprovado pelo Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.  

§1 O Plano de Aplicação dos recursos financeiros do 
Fundo deverá ser aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

§2º O Plano de Aplicação do Fundo evidenciará as 
diretrizes e programas da política de atendimento a pessoas 
com deficiência. 

§3º O orçamento do Fundo, que integrará em dotação 
específica o orçamento geral do Município, observará na sua 
elaboração e na sua execução os padrões e as normas 
estabelecidas na legislação pertinente. 

§4º Obedecida a legislação em vigor, quando não 
estiverem sendo utilizados nas finalidades próprias, os recursos 
do Fundo deverão ser aplicados no mercado de capitais de 
acordo com a posição das disponibilidades financeiras 
aprovadas pelo o Conselho Municipal de Defesa e Direitos das 
Pessoas com Deficiência de Coromandel, objetivando o 
aumento das receitas do Fundo, cujos resultados serão a ele 
revertidos. 

Art. 14 A contabilidade e a prestação de contas Fundo 
Municipal dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiências 
será feita pelos métodos e padrões estabelecidos na legislação 
pertinente. 

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 15 O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas 

Portadoras de Deficiências deverá integrar-se aos Conselhos 
Nacional e Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência. 

Art. 16 O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiência fica vinculado às ações integradas da 
Gestão Municipal de Inclusão Social e Inclusão.  

Art. 17 – Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente a Lei Complementar nº 66 de 30 de agosto de 
2006.  

 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 15 de Julho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 200 DE 10 DE AGOSTO DE 2021 
 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI COMPLEMENTAR 
MUNICIPAL Nº 153 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DE QUE 
TRATA O PROGRAMA DE DOAÇÃO DE LOTES URBANOS A 
FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.   

 
O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º O artigo 1º caput da Lei Complementar Municipal 

nº 153 de 07 de novembro de 2017, passa vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“I – Estarem devidamente inscritas na Gestão 
de Inclusão Social e Esportes através do 
Cadastro Único (CadÚnico);  
II – Percebam renda familiar mensal bruta de 
até 03 (três) salários mínimos ou R$500,00 
(quinhentos reais) per capita; 
................................................................ 
...............................................................”. 
 

Art. 2º O artigo 2º caput e parágrafo único da Lei 
Complementar Municipal nº 153 de 07 de novembro de 2017, 
passa vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º O procedimento para distribuição dos 
lotes dar-se-á de acordo com a quantidade de 
lotes disponíveis em condições adequadas a 
serem doados, em local previamente 
informado às famílias cadastradas, exceto no 
ano das eleições municipais. 
Parágrafo Único – Terá prioridade na doação 
de terreno de que trata a presente lei, as 
pessoas que forem ou tiverem sido 
permissionárias do uso de bens públicos 
imóveis do município de Coromandel e que 
se enquadrem nos demais requisitos da 
presente lei”. 

Art. 3º O artigo 3º caput da Lei Complementar Municipal 
nº 153 de 07 de novembro de 2017, passa vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 3º A doação dos lotes urbanos pelo 
Município será efetivada através de escritura 
pública, que será lavrada pelo donatário, e 
este deverá arcar com todos os custos de 
escrituração, contendo cláusula de 
impenhorabilidade e inalienabilidade pelo 
período de 10 (dez) anos, sendo nulos de 
pleno direito a venda ou prestação de 
garantia, não alcançado este efeito aos 
herdeiros”. 

 
Art. 4º O artigo 5º caput da Lei Complementar Municipal 

nº 153 de 07 de novembro de 2017, passa vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 5º Os donatários deverão iniciar a 
construção de suas casas, observando as 
regras da legislação em regência, no prazo 
de 6 [seis] seis meses e concluir no prazo 
máximo de 3 [três] anos contados a partir da 
data da Escritura Pública de Doação”. 

 
Art. 5º O § 2º do artigo 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 153 de 07 de novembro de 2017, passa vigorar 
com a seguinte redação: 

 
“................................... 
§ 2º A Gestão Municipal de Obras, Serviços 
Públicos e Planejamento Urbano 
disponibilizará projetos padrões que 
atendam os padrões fixados nesta lei e na 
legislação em vigor”. 

 
Art. 6º Fica revogado o § 4º do artigo 8º da Lei 

Complementar Municipal nº 153 de 07 de novembro de 2017. 
 
Art. 7º A regra contida no inciso III e § 2º, do art. 1º da 

Lei Complementar Municipal nº 153 de 07 de novembro de 
2017, poderá ser relativizada por Decreto Municipal, em caráter 
excepcional devidamente justificado pela Gestão Municipal de 
Inclusão Social e Esportes. 

 
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 10 de agosto de 2021. 

 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 201 DE 18 DE AGOSTO DE 2021 
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“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 
154 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 
O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1° Acrescenta-se os §§ 2º e 3º ao artigo 2º da Lei 

Complementar nº 154 de 17 de novembro de 2017, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“§ 2º Constatada adimplência do donatário em 
relação às exigências da Lei Complementar nº 154 
de 17 de novembro de 2017 e respectivas 
alterações legislativas, mediante certidão do 
Poder Executivo Municipal, poderá o donatário 
oferecer o imóvel em garantia real às instituições 
financeiras. 
§ 3º Atendidos os requisitos do parágrafo anterior, 
não se aplica o item “alienar” previsto no inciso 
VIII do art. artigo 2º da Lei Complementar nº 154 
de 17 de novembro de 2017”. 

 
Art. 2º Fica renumerado como §1º, o parágrafo único, do 

art. 1º da Lei Complementar nº 192, de 13 de maio de 2021. 
Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 18 de agosto de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 202 DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 
 

“INSTITUI O PROGRAMA IPTU VERDE, NO MUNICÍPIO DE 
COROMANDEL/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ”. 

 
 

O Povo do Município de Coromandel-MG, por seus 
representantes na Câmara Municipal APROVOU, e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
 Art. 1º  Fica instituído no âmbito do município de 

Coromandel, o Programa IPTU VERDE, cujo objetivo é fomentar 
medidas que preservem, protejam e recuperem o meio 
ambiente, ofertando em contrapartida benefício tributário ao 
contribuinte. 

Art. 2º  Será concedido benefício tributário, consistente 
em reduzir o IPTU aos proprietários de imóveis residenciais 
independentemente de edificações, que adotem medidas que 
estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente. 

Art. 3º As medidas adotadas para construção e 
ampliação de imóveis no perímetro urbano do município devem 
ser precedidas de requerimento ao setor responsável. 

Parágrafo único. Deverão constar no requerimento do 
projeto para alvará de construção e naqueles com imóveis já 
existentes, pedido formal do proprietário imóvel para que seja 
realizada vistoria pelo órgão de fiscalização ambiental municipal, 
onde será observado: 

I- Área permeável; 
II- Separação de material reciclável; 
III- Cesta de lixo na calçada; 
IV- Sistema de captação de água da chuva; 
V- Plantio de árvore no imóvel; 
VI- Sistema de aquecimento elétrico solar / sistema de 

energia fotovoltaica; 
VII- Minhocário/Composteiras. 
“VIII - Limpeza de lotes”. (Lei Complementar nº 218, 
de 22 de fevereiro de 2022) 

 
 
Art. 4º Para efeitos desta lei, considera-se: 
I- Área permeável: é uma área livre de revestimentos, 

permitindo que a água da chuva penetre no solo; 
II- Separação de material reciclável: consiste na 

separação de materiais viáveis para a coleta seletiva (são eles: 
plástico, papelão, metal em geral, vidro); 

III- Cesta de lixo na calçada: recipiente suspenso onde 
é depositado o lixo até que seja feita sua coleta pelos 
responsáveis; 

IV- Sistema de captação de água da chuva: a idéia 
principal desse sistema é captar a água da chuva e direcioná-la 
para um reservatório, sua captação é feita através de calhas eu 
levam a água até um filtro onde os resíduos e impurezas são 
eliminados, podendo essa água ser utilizada em atividades que 
não exijam água potável; 

V- Plantio de árvores no imóvel: plantio de espécies 
arbóreas adequadas para a arborização urbana; 

VI- Sistema de aquecimento elétrico solar / sistema de 
energia fotovoltaica: é uma energia sustentável que funciona a 
partir de placas solares que captam luz, empregando o calor dos 
raios solares para geração de eletricidade; 

VII- Minhocário/Compostéiras: local onde é 
armazenado o lixo orgânico, pode ser estes: cascas de ovos, 
borra de café, restos de frutas e etc, o qual passa por processo 
biológico e se transforma em húmus. 

VIII- Limpeza de lotes: a limpeza de lote consiste em 
manter e conservar o imóvel de sua propriedade sempre 
limpo, livre de entulho, mato ou outra espécie de detrito que 
possa gerar risco à saúde pública ou à segurança da 
coletividade. (Lei Complementar nº 218, de 22 de fevereiro 
de 2022) 

 
Art. 5º A título de incentivo, será concedido o desconto no 

IPTU, para as medidas previstas no artigo 3º, na seguinte 
proporção: 

I- 10% para as medidas descritas nas alíneas I, III, 
V e VIII; (Lei Complementar nº 218, de 22 de fevereiro de 
2022)  

I- 20% para as medidas descritas nas alíneas IV, VI e 
VII; 

II- 10% para a medida descrita na alínea II. 
Parágrafo único:  O benefício tributário não poderá 

exceder 40% do IPTU do contribuinte. 
Art. 6º O interessado em obter o benefício deve 

protocolar o pedido devidamente justificado junto ao órgão de 
fiscalização ambiental municipal, até o dia 30 de novembro do 
ano anterior em que deseja o desconto tributário, expondo a 
medida que aplicou em sua edificação ou terreno, instruindo o 
mesmo com documentos comprobatórios. 

§1º Para obter o incentivo fiscal, o contribuinte deverá 
estar em dia com suas obrigações tributárias; 

§2º A Gestão Municipal do Agronegócio e do Meio 
Ambiente designará um responsável para comparecer até o 
local e analisar se as ações estão em conformidade com a 
presente Lei, podendo solicitar ao interessado documentos e 
informações complementares para instruir seu parecer; 

§3º Após a análise do departamento competente o 
mesmo elaborará um parecer conclusivo acerca da concessão 
ou não do benefício; e repassará para a Gestão Municipal de 
Finanças e Administração; 

§4º A Gestão Municipal do Agronegócio e Meio 
Ambiente realizará a fiscalização a fim de verificar se as 
medidas adotadas estão sendo aplicadas corretamente; 

§5º A renovação do pedido de benefício tributário 
deverá ser feita anualmente. 

Art. 7º O benefício será extinto quando: 
I- O proprietário do imóvel inutilizar a medida que 

levou à concessão do desconto; 
II- O interessado não fornecer as informações 

solicitadas pela Gestão Municipal do Agronegócio e do Meio 
Ambiente.  
        Art. 8º  Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, salvo os efeitos tributários e financeiros 
que entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. 
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   Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   
 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 14 de setembro de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 204 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021 
 

“INSTITUI EM CARÁTER EXCEPCIONAL, INCENTIVO 
FINANCEIRO EM PARCELA ÚNICA NO AMBITO DO PODER 
EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Institui em caráter excepcional, incentivo financeiro 

no âmbito do Poder Executivo Municipal, destinado ao apoio e 
manutenção do funcionamento dos cargos efetivos e 
contratados de Agente Comunitário de Saúde, Agente de 
Combate às Endemias e Técnico em Enfermagem. 

Parágrafo único. O pagamento será feito em parcela 
única correspondente ao valor do salário do mês de dezembro 
de 2021.  

 
Art. 2º As despesas com a presente lei correrão por conta 

de dotações próprias do orçamento vigente, ficando o Chefe do 
Poder Executivo autorizado a suplementá-las se necessário for. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 27 de outubro de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 205 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

“REGULAMENTA O SERVIÇO DE TRANSPORTE 
INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO DE ALUGUEL, 
NA MODALIDADE TÁXI, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
O povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º Esta Lei disciplina o Serviço de Transporte 

Individual de Passageiros em veículos de aluguel, na 
modalidade táxi, no Município de Coromandel/MG em 
consonância com as Leis Federais nº 12.587/2012, nº 
8.666/1993, nº 14.133/2021 e nº 8.987/1995 e alterações 
posteriores. 

Art. 2º A exploração do Serviço de Transporte Individual 
de Passageiros em veículos automotivos de aluguel na 
modalidade táxi será realizada a título precário, mediante 
procedimento licitatório, através da outorga de permissão às 
pessoas físicas ou jurídicas, devidamente inscritas como 
motoristas autônomos no Cadastro Municipal de Contribuintes, 
que atendam aos requisitos dispostos nesta Lei. 

Art. 3º As atividades de planejamento, gerenciamento e 
fiscalização do serviço de que trata esta Lei, serão exercidas 
exclusivamente pela Gestão Municipal de Finanças e 
Administração. 

Art. 4º A exploração do serviço de que trata esta Lei, será 
realizada em caráter contínuo e permanente, comprometendo-se 
o permissionário com a sua regularidade, continuidade, 
eficiência, atualidade, generalidade, cortesia, segurança, 
higiene, conforto e urbanidade na sua prestação. 

Art. 5º Correrá por conta do permissionário todas e 
quaisquer despesas decorrentes da permissão, inclusive as 
relativas à pessoal, operação, manutenção, tributos e demais 
encargos. 

Parágrafo Único. O regime de trabalho entre 
permissionário e condutor auxiliar, quando for o caso, será 
estabelecido de acordo com a Lei Federal nº 6.094, de 30 de 
agosto de 1974 e suas posteriores alterações. 

Art. 6º O Órgão Gerenciador deverá expedir os 
documentos e certidões relativas aos permissionários, que 
viabilizem o acesso a subsídios, descontos e isenções, inerentes 
ao exercício da profissão. 

 
CAPÍTULO II  

DO TERMO DE PERMISSÃO 
Art. 7º O Serviço de Transporte Individual de Passageiros 

em veículos de aluguel, na modalidade táxi, no Município de 
Coromandel será prestado por delegação do Poder Público 
através do instrumento jurídico da permissão de serviço público. 

Art. 8º A outorga da Permissão de Serviço Público é ato 
unilateral do Chefe do Poder Executivo, concedida a título 
precário, por tempo determinado, mediante processo licitatório, 
cujo termo de permissão fixará as condições da referida 
permissão, nos termos da presente lei. 

§ 1º A alteração no número de permissões para o Serviço 
de Transporte Individual de Passageiros do Município somente 
será autorizada por ato do Poder Executivo, após estudos que 
comprovem sua viabilidade técnica e econômica, respeitado o 
devido processo licitatório. 

§ 2º A alteração de que trata o parágrafo anterior 
obedecerá à proporção de 01 (um) táxi para cada 1.000 (mil) 
habitantes. 

Art. 9º Será outorgada somente uma permissão por 
pessoa física ou jurídica, formalizada através de termo próprio 
na conclusão do processo licitatório. 

§ 1º O valor da outorga de permissão será fixado por 
Decreto pelo Chefe do Executivo, respeitando-se os princípios 
da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade. 

§ 2º Fica vedado aos permissionários que ingressarem no 
sistema após a publicação desta Lei a transferência da 
permissão, exceto no caso de morte e aposentadoria por 
invalidez, cuja transferência é regulada pela presente Lei.  

§ 3º As permissões cassadas, revogadas ou aquelas que 
o permissionário desistir, serão revertidas ao Município e, a 
critério da administração, serão oferecidas a terceiros, mediante 
novo processo licitatório ou seguindo a ordem de classificação 
em caso de existência de habilitados em processo licitatório 
ainda vigente.  

Art. 10 A permissão terá duração de 10 (dez) anos, 
podendo esse prazo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, condicionada a prorrogação à prévia avaliação do 
serviço prestado pelo permissionário no período antecedente. 

§ 1º A partir da data de publicação desta Lei, as 
permissões concedidas anteriormente e em vigor, bem como as 
transferidas na forma do artigo 9º terão a duração até a 
realização de certame licitatório. 

§ 2º O permissionário detentor de mais de uma 
permissão, deverá optar formalmente por apenas uma delas e 
efetivar a transferência das demais, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados a partir da publicação desta Lei, sob pena de 
reversão, ao Poder Permitente. 

§ 3º Expirado o prazo de que trata o § 2º deste artigo, 
sem manifestação do permissionário, as permissões cumulativas 
serão revertidas ao Município, e, a critério da Administração, 
serão oferecidas a terceiros, mediante licitação. 

§ 4º Em nenhuma hipótese caberá indenização por parte 
do Poder Público em virtude de reversão ao seu patrimônio, 
revogação ou extinção de permissão anteriormente outorgada. 

Art. 11. Para cada permissão outorgada será admitido 
apenas um único veículo de propriedade do permissionário, 
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sendo admitido o arrendamento mercantil ou outras formas de 
financiamento. 

Parágrafo Único. A entrada, a retirada, a permuta, a 
substituição, bem como qualquer alteração realizada no veículo, 
deverá ser precedida de vistoria e prévia autorização do Órgão 
Gerenciador. 

Art. 12. É facultado ao permissionário renunciar a 
permissão sem que essa desistência possa constituir, em seu 
favor ou em favor de terceiros, direito de qualquer natureza, seja 
a que título for. 

§ 1º A renúncia deverá ser comunicada formalmente ao 
Órgão Gerenciador. 

§ 2º Deferida à renúncia ela se tornará irretratável, 
retornando a permissão imediatamente ao Município. 

Art. 13. O Termo de Permissão poderá ser rescindido por 
ato unilateral do Poder Público permitente, em razão de 
justificado interesse público, bem como poderão ser aplicadas 
as demais sanções previstas nesta Lei e demais legislações 
pertinentes em caso de descumprimento do termo de permissão. 

 
CAPÍTULO III  

DO CADASTRO PÚBLICO DOS CONDUTORES 
Art. 14. O Órgão Gerenciador manterá registros de todos 

os condutores permissionários e auxiliares do Sistema de Táxi. 
Art. 15. Para se cadastrar, o permissionário deverá 

apresentar cópia reprográfica dos seguintes documentos: 
I - Carteira de identidade; 
II - CPF; 
III - Carteira de habilitação, na categoria pertinente e 

vigente; 
IV - Certidão negativa de antecedentes criminais; 
V - Comprovante de inscrição no cadastro municipal de 

contribuinte como taxista; 
VI - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 
VII - Certificado de registro e licenciamento de veículo - 

CRLV vigente; 
VIII - Comprovante de endereço. 
§ 1º Para fins de cadastro o condutor auxiliar deverá 

apresentar cópia reprográfica dos documentos das alíneas 
anteriores. 

§ 2º O permissionário será responsável por todo e 
qualquer ato praticado por condutores auxiliares a seu serviço. 

§ 3º Caberá ao condutor permissionário: 
a) movimentar e atualizar seu cadastro junto ao 

Município, requerer, solicitar, retirar e assinar os documentos 
relativos ao seu cadastro pessoal e dos condutores auxiliares a 
seu serviço; 

b) alterar, requerer, solicitar, retirar e assinar documentos 
referentes ao veículo vinculado à sua permissão; 

c) manter atualizada sua documentação junto ao Órgão 
Gerenciador. 

§ 4º O recadastramento do permissionário e dos 
condutores auxiliares deverá ser realizado anualmente, junto ao 
Órgão Gerenciador. 

Art. 16 Compete ao permissionário à prestação direta do 
serviço, por, no mínimo, oito horas diárias, cabendo ao condutor 
auxiliar, complementar e dar continuidade ao trabalho do titular. 

§ 1º É facultado a cada permissionário a inclusão de até 
dois motoristas auxiliares para melhor execução dos serviços. 

§ 2º Durante a incapacidade temporária do permissionário 
o serviço será prestado pelo condutor auxiliar. 

§ 3º Se da incapacidade do permissionário, resultar a 
aposentadoria por invalidez, ficam os sucessores investidos nos 
direitos da permissão no prazo de validade da mesma, na ordem 
da vocação hereditária, nos termos da legislação civil. 

§ 4º Em caso de falecimento do outorgado, o direito à 
exploração do serviço será transferido a seus sucessores 
legítimos no prazo de validade da mesma, nos termos do art. 
1.829 e seguintes do Título II do Livro V da Parte Especial da Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).   

§ 3º As transferências de que tratam os §§ 1º e 2º dar-se-
ão pelo prazo da outorga e são condicionadas à prévia anuência 
do poder público municipal e ao atendimento dos requisitos 
fixados para a outorga.  

Art. 17. Os condutores auxiliares poderão trabalhar para 
mais de um permissionário, desde que, todos estejam lotados no 

mesmo ponto de estacionamento e mediante prévia anuência do 
Órgão Gerenciador, vistada pelo Coordenador do ponto de 
estacionamento respectivo. 

§ 1º Os condutores auxiliares não poderão exceder à 
jornada diária de 12 (doze) horas corridas. 

§ 2º Anualmente e à época da vistoria dos veículos, o 
condutor auxiliar deverá promover o seu recadastramento junto 
ao Órgão Gerenciador, sob pena de responsabilidade. 

§ 3º O número de condutores auxiliares por pontos de 
estacionamento, não poderá ultrapassar o dobro do número de 
permissionários. 

Art. 18. Os permissionários poderão organizar-se, 
juridicamente, para prestarem os serviços de rádio-táxi, táxi 
especial e táxi executivo, com prévia autorização do Órgão 
Gerenciador, nos termos do Capítulo X desta Lei. 

 
 

CAPÍTULO IV  
DAS TARIFAS TAXIMÉTRICAS 

Art. 19. A fixação da tarifa taximétrica será feita por 
decreto do Poder Executivo e seu reajuste far-se-á de acordo 
com a legislação pertinente, conforme estudos a serem 
elaborados pelo Órgão Gerenciador através de planilha de 
cálculo tarifário. 

Parágrafo Único. O Órgão Gerenciador elaborará a 
planilha dos cálculos da tarifa taximétrica considerando os 
custos de operação, de manutenção, remuneração do condutor, 
depreciação do veículo e justo lucro do capital investido, de 
forma que seja assegurada a estabilidade financeira relativa à 
prestação do serviço. 

Art. 20. O valor da tarifa a ser cobrada do usuário, pelo 
percurso efetuado, será aquele constante na tabela taximétrica 
autorizada pelo Órgão Gerenciador, ao término da utilização do 
serviço. 

§ 1º Será obrigatória a disponibilização da tabela em local 
visível para o usuário, durante a prestação do serviço, assim 
como, do Decreto que estabelece a fixação da tarifa taximétrica. 

§ 2º A tabela taximétrica deverá ser substituída 
imediatamente após o reajuste da tarifa ou quando se encontrar 
avariada. 

Art. 21. Para efeito de remuneração do serviço prestado, 
com base na tarifa decretada, o serviço de táxi fará uso de 
bandeiras taximétricas nas seguintes condições: 

I - Bandeira 01 (um): nos dias úteis, das 6:00 às 20:00 
horas, nos limites do perímetro urbano; 

II - Bandeira 02 (dois): 
a) nos dias úteis, das 20:00 às 6:00 horas; 
b) aos sábados, a partir das 12:00 horas; 
c) domingos e feriados nacionais e municipais, em 

qualquer horário. 
 
§ 1º Na prestação do Serviço de táxi, em casos especiais 

restritos a viagens intermunicipais, poderá ser combinada com o 
usuário, a tarifa a ser paga. 

§ 2º No Município será aplicada obrigatoriamente a tarifa 
prevista em tabela taximétrica, salvo para prestação de serviço 
por prazo determinado, mediante contrato, situação em que 
poderá ser cobrada tarifa diferenciada com redução de até 10% 
(dez por cento). 

Art. 22. Os veículos destinados ao Serviço de táxi não 
estão obrigados ao uso do taxímetro, como meio de 
remuneração, más deverão aplicar os preços de acordo com a 
tarifa decretada. 

Art. 23. A tabela de tarifa elaborada, confeccionada e 
distribuída pelo Órgão Gerenciador, conterá: 

I - número do decreto que autorizou o reajuste tarifário e a 
data de entrada em vigor; 

II - informação sobre utilização de bandeira II; 
III - proibição da cobrança do transporte de equipamento 

de uso próprio de deficiente físico; 
IV - número de telefone para reclamações: 
V - carimbo e assinatura do Órgão Gerenciador. 

 
CAPÍTULO V 

DOS DEVERES E DIREITOS DOS CONDUTORES 
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Art. 24. São deveres do condutor permissionário e de 
seus condutores auxiliares: 

I - fornecer à Gestão Municipal de Finanças e 
Administração, dados estatísticos e quaisquer outras 
informações que forem solicitadas para fins de controle e 
fiscalização; 

II - atender às obrigações fiscais, tributárias e 
previdenciárias; 

III - cumprir e fazer cumprir a presente Lei, bem como as 
demais normas legais pertinentes, observadas rigorosamente as 
especificações e características da exploração do serviço 
permitido; 

IV - tratar com polidez e urbanidade os passageiros, 
prepostos, os outros permissionários, os agentes e fiscais da lei 
e o público em geral; 

V - participar de programas e cursos destinados aos 
profissionais de táxi, qualificando e aperfeiçoando a prestação 
do serviço; 

VI - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do 
serviço, manutenção, encargos sociais e previdenciários, como 
aqueles decorrentes das despesas da compra e venda de 
equipamentos para garantir os níveis de segurança do serviço; 

VII - manter atualizadas as informações relativas à sua 
pessoa; 

VIII - manter o veículo em boas condições de tráfego, 
segurança, higiene e conservação, atendendo também os 
padrões de programação visual definidos pelo Órgão 
Gerenciador; 

IX - ter idoneidade e bons costumes; 
X - cumprir, o condutor permissionário, a prestação direta 

do serviço, na forma do art. 16 desta Lei, cabendo ao condutor 
auxiliar complementar e dar continuidade ao trabalho do titular; 

XI - atender, de imediato, às determinações das 
autoridades competentes, apresentando os documentos e ao 
serviço, quando solicitados; 

XII - descaracterizar o veículo quando da baixa do seu 
cadastramento no sistema, providenciando a comprovação de 
baixa na placa de categoria aluguel ou da transferência do 
veículo; 

XIII - portar, quando em serviço, o Termo de Permissão, 
licenciamento anual em vigor do veículo, Carteira Nacional de 
Habilitação e Cartão de Identificação, dentro do prazo de 
validade; 

XIV - não concorrer com os demais serviços públicos; 
XV - não deter autorização, permissão, ou concessão de 

caráter comercial, no Município de Coromandel; 
XVI - não estar cadastrado como titular ou auxiliar em 

qualquer outro serviço de transporte de caráter público; 
XVII - permitir e facilitar ao Órgão Gerenciador o exercício 

de suas funções, inclusive o acesso ao veículo e locais onde o 
mesmo estiver; 

XVIII - renovar a vistoria anualmente, ou quando houver 
troca de veículo; 

XIX - cumprir fielmente a legislação do Código de Trânsito 
Brasileiro; 

XX - estacionar somente no ponto em que for cadastrado, 
exceto nos casos de ponto livre. 

Art. 25. São direitos dos permissionários e de seus 
auxiliares: 

I - utilizar qualquer ponto de categoria livre; 
II - solicitar junto ao Órgão Gerenciador, certidões, 

declarações e demais documentos que possibilitem a 
comprovação da atividade de condutor autônomo de veículos de 
transporte individual de passageiros por táxi, bem como 
propiciar a obtenção de isenções, subsídios e descontos 
inerentes à profissão. 

CAPÍTULO VI 
 DOS USUÁRIOS 

Art. 26. São direitos dos usuários: 
I - escolher o veículo ou a pessoa autorizada para realizar 

o seu transporte; 
II - no caso de solicitação de chamada por telefone, 

aplicar a cobrança somente quando adentrar ao veículo; 
III - ser tratado com polidez e urbanidade pelos 

prestadores de serviço e agentes públicos; 
IV - sugerir mudanças para melhoria do sistema; 

V - reclamar, junto ao Órgão Gerenciador sobre 
irregularidade na prestação de serviço. 

CAPÍTULO VII  
DOS VEÍCULOS 

Art. 27. Os veículos para utilização no Serviço de táxi, 
deverão ser dotados, obrigatoriamente de: 

I - selo de vistoria ou documento equivalente, outorgado 
pelo Órgão Gerenciador, que demonstre a regularidade do 
veículo junto ao Órgão Gerenciador; 

II - tabela ou decreto da tarifa taximétrica em vigor; 
III - programação visual, nos padrões estabelecidos pelo 

Órgão Gerenciador; 
IV - dístico "É Proibido Fumar", conforme indicação do 

Órgão Gerenciador; 
V - quatro portas. 
§ 1º No caso de condutores portadores de deficiência 

física, serão aceitos veículos adaptados, desde que aprovados 
pelo DETRAN-MG. 

§ 2º Os veículos destinados ao transporte individual de 
passageiros por táxi poderão ser de qualquer cor, marca ou 
modelo. 

§ 3º Os referidos veículos deverão ser licenciados no 
Município de Coromandel/MG. 

Art. 28. A inclusão ou a substituição de veículos será 
processada obrigatoriamente por veículos que tenham no 
máximo dez anos de fabricação do ano vigente. 

§ 1º A troca de veículo em operação no Serviço de táxi e, 
deve ser requerida pelo condutor permissionário, e somente 
será permitida após vistoria e aprovação do Órgão Gerenciador. 

§ 2º O veículo deverá ser obrigatoriamente substituído até 
o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao que 
completar 10 anos de fabricação, averiguado pela nota fiscal de 
compra ou pelo ano de fabricação constante no CRLV do 
veículo. 

§ 3º Poderá o prazo constante no parágrafo anterior ser 
prorrogado, por no máximo, um ano, a critério do Órgão 
Gerenciador e mediante vistoria. 

§ 4º A substituição de veículos deverá ser processada por 
veículos com idade igual ou inferior ao substituído, levando em 
consideração o estabelecido no caput deste artigo. 

Art. 29. É permitido o uso de propaganda nos táxis de 
acordo com as normas estabelecidas em regulamento, e desde 
que previamente autorizado pelo Órgão Gerenciador. 

Parágrafo Único. É proibida a colocação de qualquer 
legenda, representação gráfica, foto ou inscrições nas partes 
internas ou externas do veículo, exceto nos casos em que 
houver autorização do Órgão Gerenciador. 

Art. 30. Os condutores permissionários poderão requerer 
licença do Serviço de táxi por e serviço de transporte por 
aplicativo, por prazo determinado, nos seguintes casos: 

I - furto do veículo: até 360 dias; 
II - acidente grave ou destruição total: até 180 dias; 
III - substituição do veículo: até 60 dias, observada as 

peculiaridade do momento;  
IV - demais casos: até 30 dias. 
§ 1º Os prazos previstos nos incisos II, III e IV deste artigo 

poderão ser prorrogados por igual período a critério do Órgão 
Gerenciador. 

§ 2º A não observação dos prazos dispostos neste artigo, 
implicará em multa no valor de R$225,00 (duzentos e vinte e 
cinco reais), corrigidos de acordo com o INPC. 

§ 3º Aplicada multa prevista no parágrafo anterior, o 
Secretário fixará prazo para o condutor permissionário 
apresentar a documentação do veículo, nos termos desta Lei. 

§ 4º A omissão por parte do condutor permissionário em 
apresentar a documentação do veículo, no prazo determinado 
pelo Secretário, ensejará na revogação do Termo de Permissão. 

§ 5º Em caso de sinistro ou qualquer outra situação que 
exija a substituição de forma provisória, mediante autorização do 
Poder Executivo. 

 
CAPÍTULO VIII - DOS DOCUMENTOS 

Art. 31. São de porte obrigatório, durante a prestação do 
serviço de transporte individual de passageiros por táxi no 
Município de Coromandel: 
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I - Selo de vistoria ou documento equivalente, destinado a 
representar a regularidade dos veículos destinados à execução 
do serviço em táxi e transporte por aplicativo, sendo a 
elaboração, confecção e distribuição de competência exclusiva 
do Órgão Gerenciador; 

II - Cartão de Identificação ou documento equivalente com 
foto, destinado a conferir regularidade ao condutor de veículo de 
táxi e transporte por aplicativo; 

III - Termo de Permissão documento destinado a fixar as 
condições e requisitos da permissão; 

IV - Tabela de tarifa taximétrica; 
V - Decreto de fixação de tarifa taximétrica. 
§ 1º Os documentos de que trata este artigo serão 

liberados aos condutores permissionários e auxiliares que 
estiverem regularizados perante o Órgão Gerenciador. 

§ 2º O cartão de identificação será concedido com 
validade de um ano. 

§ 3º A validade do cartão de identificação poderá ser 
inferior a um ano, coincidindo neste caso, com a validade do 
exame médico constante da Carteira Nacional de Habilitação. 

§ 4º No cartão de identificação do permissionário, 
constará, além de dados pessoais, o número da placa do veículo 
para o qual estará o condutor habilitado a conduzir, o número da 
permissão outorgada e de seu ponto de estacionamento. 

§ 5º No cartão de identificação do condutor auxiliar 
constará, além de dados pessoais, o ponto de estacionamento 
ao qual é vinculado. 

 
 

CAPÍTULO IX  
 DOS PONTOS DE ESTACIONAMENTO 

Art. 32. Os pontos de estacionamento e a quantidade de 
veículos permitidos em cada ponto serão estabelecidos pelo 
Município, mediante decreto, tendo em vista o interesse público. 

Art. 33. Os pontos de estacionamento são divididos em 
duas categorias: 

I - privativos: aqueles que só podem ser ocupados pelos 
veículos do Serviço de táxi, conforme previamente definido no 
Termo de Permissão; 

II - livres: podem ser ocupados por qualquer veículo de 
táxi, obedecendo ao limite máximo estabelecido para cada ponto 
e respeitando a distância mínima de 200 metros dos demais 
pontos de táxi. 

Art. 34. Os pontos de estacionamento poderão, a 
qualquer tempo e a critério do Município, ser extintos, 
remanejados, ter alterada sua categoria, bem como ter 
reduzidos ou ampliados os limites de veículos neles permitidos. 

Art. 35. A cessão, permuta ou remanejamento de pontos 
de estacionamento, processados à revelia do Órgão 
Gerenciador, serão considerados sem efeito, importando em 
sanções aos infratores, sem prejuízo das demais cominações 
legais. 

Art. 36. Os pontos de estacionamento de táxi serão 
identificados por placas de sinalização contendo o número do 
ponto e a quantidade de vagas. 

Art. 37. O profissional do táxi deverá embarcar 
passageiros no ponto de estacionamento referente à sua 
permissão, exceto nos casos de atendimento mediante chamada 
à distância e nos pontos livres. 

Art. 38. O Órgão Gerenciador poderá implantar pontos de 
táxi de estacionamento livre provisório para atender a 
necessidades ocasionais, fixando sua duração e demais 
características. 

Art. 39. Os serviços de reparos, manutenção ou 
instalação de equipamentos, em caráter não emergencial nos 
veículos, dependem de autorização expressa do Órgão 
Gerenciador, para serem realizados em pontos de 
estacionamento de táxi. 

Art. 40. A escolha entre os condutores permissionários, 
quando da ampliação do número de vagas, remanejamento de 
um ou mais permissionários e de localização e criação de novos 
pontos, sem implicar em aumento do número de permissões, 
proceder-se-á por meio de processo seletivo interno do Serviço 
de táxi. 

§ 1º Entende-se por remanejamento de ponto de 
estacionamento a adequação de locais, visando ao melhor 
atendimento da demanda. 

§ 2º O remanejamento de permissionários sempre visará 
ao melhor atendimento e não implicará, obrigatoriamente, no 
remanejamento de ponto de estacionamento. 

§ 3º O processo seletivo interno será disciplinado 
mediante portaria. 

§ 4º No caso de empate, dar-se-á preferência aos 
condutores permissionários que comprovadamente estejam 
designados em pontos de baixa demanda, aos mais antigos, aos 
que menos infrações cometeram às normas disciplinadoras do 
Serviço de táxi. 

§ 5º O permissionário remanejado para outra localidade 
mediante a seleção a que concorreu, perderá o direito à vaga 
anterior. 

 
CAPÍTULO X  

DO SERVIÇO DE TÁXI DIFERENCIADO 
Art. 41. O sistema de rádio-táxi consiste na adaptação, 

em cada veículo de um aparelho de rádio transmissor e 
receptor, o qual funcionará conjugado a uma estação central, 
que receberá por telefone as chamadas dos usuários, e as 
transmitirá pelo rádio aos veículos subordinados ao sistema, 
para atendimento, observando-se aquele que se encontrar mais 
próximo do local chamado. 

§1º O Poder permitente poderá revalidar a autorização 
para o funcionamento de rádio-táxi anualmente, e somente será 
fornecida se não existirem débitos ou outras irregularidades para 
com o Município. 

§2º O custo do serviço auxiliar de rádio-táxi não incidirá 
no cálculo das tarifas, nem poderá, sob qualquer pretexto, ser 
cobrado dos usuários dos serviços. 

Parágrafo Único - O Órgão Gerenciador emitirá normas 
relativas ao transporte previsto no caput deste artigo mediante 
decreto. 

Art. 42. Entende-se por Serviço de táxi especial aquele 
prestado por veículos dotados de equipamento próprio para o 
transporte de usuários excepcionais cuja locomoção, através de 
veículos comuns, lhes causem sofrimento. 

Parágrafo Único. O Órgão Gerenciador emitirá normas 
relativas ao transporte previsto no caput deste artigo mediante 
decreto. 

Art. 43. O Serviço de táxi executivo compreende a 
prestação através de veículos diferenciados que proporcionem 
maior conforto ao usuário com tarifa diferenciada. 

Parágrafo Único. O Órgão Gerenciador emitirá normas 
relativas ao transporte previsto no caput deste artigo mediante 
decreto. 

 
CAPÍTULO XI  

DA FISCALIZAÇÃO 
Art. 44. A fiscalização dos serviços será exercida por 

agentes credenciados pelo Órgão Gerenciador, para os quais 
serão emitidas identificações específicas. 

Art. 45. Os agentes da fiscalização poderão determinar 
as providências que julgarem necessárias à regularidade da 
execução dos serviços. 

Art. 46. Da atividade fiscalizadora poderão resultar 
termos próprios lavrados em duas vias, em formulários 
denominados Autos de Infração, Termo de Advertência ou 
Termo de Apreensão, conforme o caso. 

 
CAPÍTULO XII  

DAS PROIBIÇÕES E PENALIDADES 
Art. 47. A inobservância das obrigações estatuídas nesta 

Lei e nos eventuais atos expedidos para sua regulamentação, 
sujeitará o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais, previstas em legislação pertinente: 

I - advertência por escrito; 
II - multa pecuniária; 
III - suspensão de quinze ou trinta dias do cartão de 

identificação, mediante instauração de processo administrativo; 
VI - cancelamento da permissão do condutor 

permissionário ou cartão de identificação, no caso de condutor 
auxiliar. 
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Art. 48. O sistema de aplicação de sanção às infrações 
seguirá o seguinte critério, sem prejuízo de demais penalidades: 

I - às infrações de advertência por escrito, será imposta a 
penalidade de advertência escrita; 

II - às infrações multa pecuniária, caberá multa 
pecuniária, no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais); 

III - às infrações constantes da suspensão, caberá a 
suspensão da permissão pelo período que for determinado pelo 
Órgão Gerenciador; 

IV - às infrações de cancelamento, caberá a cassação da 
permissão; 

§ 1º No caso de reincidência de infrações, a multa será 
aplicada em dobro e assim sucessivamente. 

Art. 49. Ao permissionário ou condutor auxiliar que tiver 
revogada sua permissão e/ou cartão de identificação, 
respectivamente, é proibida sua inscrição em futuras licitações e 
cadastros pelo período de cinco anos. 

§ 1º A cassação das permissões e/ou dos cartões de 
identificação será obrigatoriamente precedida do respectivo 
processo administrativo, exceto nos casos em que haja excedido 
número limite de pontos ou haja prova inequívoca da realização 
dos atos que justifique a extinção do Termo de Permissão. 

§ 2º Para a condução dos processos administrativos será 
nomeada, por portaria do Chefe do Poder Executivo, uma 
comissão composta por três membros, todos servidores efetivos 
do quadro de pessoal do Município e respectivos suplentes. 

Art. 50. As penalidades previstas neste Capítulo, serão 
aplicadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

§ 1º A aplicação da penalidade não desobriga o infrator 
ao cumprimento das exigências necessárias à regularização. 

§ 2º No caso do infrator praticar simultaneamente duas ou 
mais infrações, deverão ser aplicadas cumulativamente as 
penalidades a elas cominadas. 

 
CAPÍTULO XIII  

DA AUTUAÇÃO E DOS REQUISITOS 
Art. 51. Constatada a infração, exceto nos casos de 

aplicação da penalidade de advertência, será lavrado o 
respectivo auto de infração em duas vias, devendo ser uma 
anexada ao processo e outra, sempre que possível entregue ao 
condutor. 

Art. 52. Do auto de infração, se fará constar: 
I - tipificação da infração; 
II - local, data e hora do cometimento da infração; 
III - identificação do veículo (placa, marca-modelo, 

espécie-tipo, categoria, chassi, Renavam); 
IV - identificação do condutor, sempre que possível 

(nome, número do RG e a data de expedição, CPF, número e 
categoria da CNH, endereço); 

V - identificação do proprietário do veículo, conforme 
documento expedito pelo DETRAN (nome, número do RG e a 
data de expedição, CPF, número e categoria da CNH, 
endereço); 

VI - número da permissão em que se encontra o veículo 
alocado; 

VII - histórico da infração; 
VIII - prazo em dias para recurso; 
IX - identificação do órgão e do agente autuador; 
X - assinatura do condutor, sempre que possível; 
XI - número do auto de infração. 
§ 1º Para cada infração lavrar-se-á um respectivo auto. 
§ 2º O agente de fiscalização deverá lavrar o auto de 

infração, e, em até vinte e quatro horas, contadas da hora da 
ocorrência do fato, encaminhá-lo à sua chefia imediata para as 
providências cabíveis. 

§ 3º Caso o infrator se recuse a assinar o auto de infração 
o agente de fiscalização deverá fazer constar o fato no auto. 

Art. 53. A autuação homologada será transformada em 
penalidade pelo Gestão Municipal de Obras, Serviços Públicos e 
Planejamento Urbano, que ordenará a expedição da notificação 
ao condutor permissionário. 

§ 1º A notificação será entregue pessoalmente ou via 
postal, mediante recibo ou aviso de recebimento dos Correios 
(AR), no prazo de até sessenta dias, sob pena de nulidade do 
auto de infração. 

§ 2º Caso o infrator não seja encontrado no endereço 
constante de seu cadastro, a notificação far-se-á por meio de 
edital, publicada uma única vez no Diário Oficial do Município. 

§ 3º A assinatura do condutor no auto de infração valerá 
como notificação, gerando o mesmo efeito, a recusa do condutor 
em assiná-lo, bem como sua evasão do local, fato que será 
informado pelo agente de fiscalização. 

§ 4º A notificação sempre será endereçada ao condutor 
permissionário, o qual será responsável pela infração. 

Art. 54. A autuação poderá ser impugnada, no prazo 
máximo de dez dias, contados da data da notificação, mediante 
requerimento dirigido ao Secretário Municipal da Gestão 
Municipal de Obras, Serviços Públicos e Planejamento Urbano. 

§ 1º A apresentação da impugnação suspende os efeitos 
da autuação. 

§ 2º O deferimento do pedido implicará no cancelamento 
da autuação. 

§ 3º Esgotado o prazo sem a apresentação da 
impugnação, ou tendo esta sido julgada insubsistente, será 
aplicada a penalidade correspondente à autuação, mediante 
nova notificação ao sancionado. 

Parágrafo Único. Procedente a impugnação, será 
devolvido ao condutor permissionário, o valor integral das multas 
pagas. 

 
CAPÍTULO XIV  

 DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO 
Art. 55. Serão cobrados dos condutores permissionários 

os seguintes valores pelos serviços prestados: 
a) laudo de vistoria: R$ 50,00 (cinquenta reais), salvo se 

apresentado laudo emitido por oficina autorizada pela Prefeitura; 
b) cartão de identificação: R$ 15,00 (quinze reais); 
Art. 56. Os valores citados acima deverão ser recolhidos 

ao Município, mediante a emissão de Guia de Recolhimento. 
Art. 57. Os valores discriminados nesta lei, serão 

corrigidos dia primeiro de janeiro pelo índice do IGP-M 
acumulado no ano anterior, ou por outro índice utilizado pelo 
Município. 

CAPÍTULO XV  
 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 58. A existência de débitos junto ao Município de 
Coromandel impede a tramitação de quaisquer requerimentos. 

Art. 59. Demais normas poderão ser editadas por Decreto 
do Poder Executivo. 

Art. 60. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
e demais disposições em contrário. 

 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 07 de dezembro de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 206 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 
204 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
O povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º O artigo 1º e respectivo parágrafo único da Lei 

Complementar nº 204 de 27 de outubro de 2021, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 1º Institui em caráter excepcional, 
incentivo financeiro no âmbito do Poder 
Executivo Municipal, destinado ao apoio e 
manutenção do funcionamento dos cargos 
efetivos e contratados de Agente Comunitário 
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de Saúde, Agente de Combate às Endemias, 
Técnico em Enfermagem e Auxiliar de 
Enfermagem. 
 
Parágrafo único. O pagamento será feito em 
parcela única correspondente ao valor do 
salário do mês de dezembro de 2021, com 
natureza indenizatória, não salarial e não se 
incorporará à remuneração dos seus 
beneficiários em hipótese alguma, excluindo-
se, portanto, da base de cálculo de outras 
vantagens ou de contribuição previdenciária, 
por não constituir-se como rendimento 
tributável do servidor”. 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 07 de dezembro de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 207 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

“DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE PROTEÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO MEIO AMBIENTE, SEUS 
FINS E MECANISMOS DE FORMULAÇÃO E APLICAÇÃO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O Povo do Município de Coromandel – MG, por seus 

representantes, DECRETOU e eu, em seu nome, sanciono a 
seguinte LEI: 

 
TÍTULO I 
DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA 

DO MEIO AMBIENTE 
 

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 
Art. 1º A política municipal de proteção, conservação e 

melhoria do meio ambiente tem como objetivo assegurar a todos 
os habitantes do Município um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo. 

Art. 2º Para assegurar a efetividade desse direito, a 
política municipal de proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente fica subordinada aos seguintes princípios 
fundamentais: 

I - Multidisciplinaridade das questões ambientais; 
II - Efetiva participação do cidadão e das entidades civis 

na defesa do meio ambiente; 
III - Integração permanente entre o Município, o Estado 

e a União; 
IV - Integração permanente com os municípios vizinhos 

no trato das questões ambientais e de saneamento básico; 
V - Prevalência do equilíbrio, da salubridade ambiental e 

da proteção aos ecossistemas naturais sobre as ações privadas 
e atividades realizadas por pessoa física ou jurídica de direito 
público ou privado; 

VI - Reparação do dano ambiental, por dolo ou culpa, 
decorrente de ação ou omissão juridicamente relevante de 
pessoa física ou jurídica de direito privado; 

VII – Exigência de Estudo de Impacto Ambiental para 
instalação de obra, atividade, serviço ou parcelamento do solo, 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente. 

VIII – As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 
administrativamente, conforme o disposto nesta lei, nos casos 
em que a infração seja cometida por decisão de seu 

representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no 
interesse ou benefício de sua entidade; 

IX – A responsabilidade das pessoas jurídicas não 
excluiu a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes 
do mesmo fato; 

X – Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica 
sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento 
de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente, sendo 
observada a legislação federal aplicável à matéria. 

XI – Função social ambiental da propriedade urbana e 
rural; 

XII – Educação Ambiental como processo do 
desenvolvimento da cidadania. 

Art. 3º Para os fins previstos nesta lei entende-se por: 
I - Meio ambiente – conjunto de condições, leis, 

influência e interações de ordem física, química, biológica, 
social, cultural e política, que permite, abriga e rege a vida 
em todos a suas formas; 

II - Recursos ambientais – a atmosfera, as águas 
superficiais e subterrâneas, o solo, o subsolo e os elementos da 
biosfera; 

III - Degradação da qualidade ambiental – qualquer 
alteração adversa das características do meio ambiente; 

IV - Poluição – a degradação da qualidade ambiental 
resultante da ação ou omissão que, direta ou indiretamente: 

a) prejudique a saúde, o sossego, a segurança e o bem-
estar da população; 

b) crie condições adversas às atividades sociais e 
econômicas; 

c) afete desfavoravelmente a fauna, a flora ou qualquer 
recurso ambiental; 

d) afete as condições estéticas ou sanitárias do meio 
ambiente; 

e) lance matéria ou energia em desacordo com os 
padrões ambientais estabelecidos; 

f) ocasione danos aos acervos histórico, ambiental, 
turístico, cultural e paisagístico; 

V - Fonte de poluição – qualquer atividade, serviço, 
sistema, processo, operação, maquinários, equipamento, 
dispositivo móvel ou não, que induza ou possa produzir 
poluição; 

VI - Agente poluidor – quem, de qualquer modo, 
concorre para a prática das infrações administrativas lesivas ao 
meio ambiente, bem como o diretor, o administrador, o membro 
de conselho ou órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto 
ou mandatário de pessoa física ou jurídica, que, sabendo da 
conduta ilegal de outrem, deixa de impedir a sua prática, quando 
podia agir para evitá-la; 

VII - Poluente – toda e qualquer forma de matéria ou 
energia que provoque poluição nos termos deste artigo; 

VIII - Salubridade ambiental – conjunto de condições 
propícias à saúde da população urbana e rural, no que se refere 
à existência de meios capazes de prevenir as ocorrências de 
doenças veiculadas pelo meio ambiente degradado, bem como 
a promoção de condições ambientais favoráveis ao pleno gozo 
da saúde e do bem estar; 

IX – Saneamento – conjunto de ações, serviços e obras 
considerado prioritário em programa de saúde pública, definido 
como sendo aquele que envolve: 

a) o abastecimento de água em quantidade suficiente 
para assegurar a adequada higiene e conforto e com qualidade 
compatível com os padrões de portabilidade; 

b) a coleta, tratamento e a disposição final dos esgotos 
sanitários e dos resíduos sólidos, bem como a drenagem das 
águas pluviais, de forma a preservar o equilíbrio ecológico do 
meio ambiente, na perspectiva de prevenção de ações danosas 
à saúde; 

c) o controle ambiental de roedores, insetos, helmintos e 
outros vetores e focos de doenças transmissíveis. 

 
TÍTULO II 

DO SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 4º O Sistema Municipal do Meio Ambiente é 
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constituído pelos órgãos consultivos, deliberativos, 
normativos e executivos, fundações públicas e privadas, e 
entidades responsáveis pela proteção, conservação, 
melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida no 
Município, na forma seguinte: 

 
I - órgãos consultivos, normativos e deliberativos no 

âmbito de sua competência: Conferência Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente e Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente – CODEMA; 

 
II - órgão executor: Gestão Municipal do Agronegócio 

e Meio Ambiente ou outro que vier a substituí-la legalmente. 
 

Art. 5º Compete ao Sistema Municipal de Meio 
Ambiente formular, planejar e executar a política de 
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. 

 
Parágrafo único. No exercício da competência a que 

se refere o caput deste artigo serão utilizados pelos órgãos 
integrantes do Sistema Municipal do Meio Ambiente, 
instrumentos e ações essenciais à consecução dos 
objetivos expressos nesta lei, quais sejam: 

I - Planejamento e fiscalização do uso de recursos 
ambientais; 

 
II - Combate à poluição em quaisquer das suas 

formas, através de informação, orientação, fiscalização e 
controle; 

 
III - Promoção da educação ambiental e sanitária, com 

a realização de campanhas de esclarecimento e 
conscientização da comunidade, objetivando capacitá-la 
para participação na defesa do meio ambiente; 

 
IV - Garantia de infraestrutura sanitária, de condições 

de salubridade das edificações, vias, logradouros públicos, 
bem como do meio ambiente de trabalho; 

 
V - Estabelecimento da política de arborização e 

manejo de vegetação para o Município; 
 

VI - Proteção de ecossistemas através da criação de 
unidades de conservação e preservação de melhoria de 
áreas representativas; 

 
VII - Elaboração de estudos que contribuam para o 

conhecimento das características ambientais locais, 
visando seu monitoramento e melhorias; 

 
VIII - Convênio e outras formas de participação entre 

poder público e iniciativa privada na solução de problemas 
ambientais; 

 
IX - Compatibilização de atividades potencialmente ou 

efetivamente poluidoras e/ou degradadoras do meio 
ambiente aos princípios expressos na presente Lei; 

 
X - Exigência de medidas capazes de garantir a 

segurança na geração, armazenagem, transporte, 
manipulação, tratamento e disposição final de produtos, 
materiais e rejeitos e/ou tóxicos; 

 
XI - Adoção de medidas capazes de condicionarem a 

implementação das políticas setoriais dos diversos órgãos 
à variável ambiental; 

 
XII - Compatibilização do exercício das atividades 

empresariais públicas e privadas, com as normas de 
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente; 

 
XIII - Consideração das áreas das sub-bacias 

hidrográficas como unidades básicas para o planejamento e 
implementação da política ambiental, levando em conta o 
seu quadro ambiental, sanitário e epidemiológico para 
definição de prioridades; 

 
XIV – Proposição de normas legais, procedimentos e 

ações, visando à defesa, conservação, recuperação e 
melhoria da qualidade ambiental do Município, observando 
a legislação federal, estadual e municipal pertinente. 

 
CAPÍTULO II 

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE 

 
Art. 6º Compete à Conferência Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente, de composição paritária entre o Poder 
Público, associações comunitárias e entidades de classe: 

 
I - Formular as diretrizes da política ambiental do 

Município, direcionando as ações do Poder Executivo; 
 

II - Definir diretrizes para aplicação dos recursos 
destinados à proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente; 

 
III - Aprovar os planos e programas anuais e 

plurianuais de trabalho do órgão encarregado da execução 
da política municipal de proteção, conservação e melhoria 
do meio ambiente; 

 
IV - Estabelecer as áreas em que a atuação do Poder 

Executivo, nas questões ambientais, deve ser prioritária; 
 
V - Eleger e dar posse aos membros do Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 
 
VI - Convocar-se extraordinariamente por 

requerimento da maioria absoluta de seus membros. 
 
Art. 7º A Conferência Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente terá a mesma proporcionalidade estabelecida 
para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, porém com o 
número mínimo de 36 (trinta e seis) participantes. 

 
§ 1º - Será incentivada a participação de 

observadores e convidados na Conferência Anual. 
 
§ 2º - O processo eleitoral de criação da Conferência 

será definido pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente até o prazo de 60(sessenta) dias que antecedem a 
data de sua instalação; 

 
§ 3º - A Conferência Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente reunir-se-á, no mínimo, uma vez a cada dois anos, 
sob a coordenação do CODEMA. 

 
Art. 8º À exceção dos delegados do Poder Público 

que serão indicados pelos dirigentes das instituições 
respectivas, os demais serão eleitos pelo voto das 
entidades em assembléias específicas convocadas para tal 
fim. 

 
Art. 9º Para efeito desta lei consideram-se 

associações comunitárias as entidades de comprovada 
existência no Município, constituídas com o objetivo de atuar 
na defesa dos interesses da coletividade, dentro de sua 
especificidade. 

 
Art. 10 Para efeito desta lei consideram-se 

associações de classe, aquelas de comprovada existência no 
Município, constituídas com o objetivo de atuar na defesa 
dos interesses econômicos, tanto no âmbito empresarial 
quanto de trabalhadores. 

 
CAPÍTULO III 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE 

 
Art. 11 Fica reestruturado, no âmbito da Gestão 

Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente, o Conselho 
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Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA, criado 
através da Lei Municipal nº 978 de 12 de Agosto de 1983, 
órgão colegiado, autônomo, consultivo, normativo e 
deliberativo no âmbito de sua competência e de 
assessoramento ao Poder Executivo Municipal, instituído 
pela Lei Orgânica do Município, composto de 12 (doze) 
membros e igual número de suplentes, com direito a voto 
de igual valor, sendo: 

 
I - 06 (seis) conselheiros do Poder Públicos assim 

distribuídos: 
 
 01 (um) presidente que será o Secretário da 

Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente; 
 01 (um) representante da Gestão 

Municipal de Saúde; 
 01 (um) representante da Gestão 

Municipal de Obras, Serviços Públicos, Planejamento 
Urbano e Infraestrutura Rural; 

 01 (um) representante da Gestão Municipal de 
Finanças e Administração; 

 01 (um) representante da Gestão 
Municipal de Educação e Cultura; 

 01 (um) representante da Câmara de 
Vereadores. 

 
 
II- 06 (seis) conselheiros de entidades de classe, 

associações comunitárias e órgãos da administração 
pública federal e estadual, assim distribuídos; 

 
 02 (dois) representantes de entidades 

empresariais localizadas no Município; 
 02 (dois) representantes de cada 

entidade civil com finalidade específica de defesa do meio 
ambiente; 

 02 (dois) representantes dos órgãos 
estaduais e federais com representação, escritório ou 
sediados no Município, em caráter permanente. 

 
a) as sessões do CODEMA serão públicas; 
 
b) os órgãos ou entidades poderão substituir seus 

representantes, mediante prévia comunicação escrita, 
acompanhada de justificativa formal; 

 
c) o CODEMA poderá instituir se necessário, 

câmaras ou setores técnicos e específicos, e ainda poderá 
recorrer a entidades ou técnicos de notável saber em 
assuntos de interesse ambiental. 

 
Parágrafo único – Após a indicação dos membros 

que irão compor o CODEMA pelos órgãos, entidades e 
setores representativos mencionados nesta lei, caberá ao 
Prefeito Municipal o ato formal de nomeação. 

 
Art. 12 Em caso de indicação excedente de órgãos 

ou entidades de classe, os membros efetivos do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente e seus respectivos 
suplentes serão eleitos entre os delegados presentes na 
Conferência Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 

 
Art. 13 Os membros do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente terão mandato de 02 (dois) anos, 
iniciados por ocasião de realização da Conferência 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, podendo ser 
reeleitos, consecutivamente, por mais um mandato. 

 
Art. 14 A primeira reunião do CODEMA elegerá o seu 

presidente e uma comissão executiva. 
 
Art. 15 Os membros do Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente exercerão seus mandatos de forma 
gratuita, devendo ser considerados serviços de relevante 
interesse social para o Município. 

 

Art. 16 Cabe ao órgão executor da política ambiental 
do Município fornecer a infra-estrutura necessária para o 
total funcionamento do CODEMA – Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente. 

Art. 17 O regimento interno do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente – CODEMA poderá ser alterado a 
qualquer momento, por iniciativa de seus membros, 
devendo ter a aprovação por maioria qualificada de 2/3 (dois 
terços) dos membros presentes. 

 
Art. 18 Ao Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente– CODEMA compete: 
 
I - Atuar no sentido de assegurar a consecução das 

diretrizes definidas pela Conferência e pela Lei Orgânica do 
Município; 

 
II - Atuar no sentido de assegurar o cumprimento das 

normas de proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente, expressas na legislação municipal, estadual e 
federal que regem a matéria; 

 
III - Informar e provocar atuação do poder Executivo e 

do Ministério Público em casos de infração à legislação 
ambiental vigente; 

 
IV - Sensibilizar e mobilizar a opinião pública de forma 

a incentivar a participação popular na gestão dos recursos 
ambientais; 

 
V - Formular normas técnicas e padrões de proteção, 

conservação e melhoria do meio ambiente, aprovar as que 
forem formuladas pelo órgão executor da política ambiental 
nos termos do art. 23, inciso V, da presente lei; 

 
VI - Opinar sobre o detalhamento dos planos e 

programas anuais e plurianuais do órgão executor da 
política ambiental, bem como acompanhar a sua execução; 

 
VII - Homologar acordos visando a transformação de 

penalidades pecuniárias na obrigação de realizar medidas 
de interesse para a proteção ambiental; 

 
VIII - Convocar a cada dois anos, em caráter ordinário 

e extraordinariamente sempre que necessário, a 
Conferência Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 

 
IX - Requisitar assessoria técnica especializada na 

área, para análise de eventuais conflitos ambientais; 
 
X - Elaborar seu regimento interno ou ratificá-lo e 

submetê-lo à aprovação do Prefeito Municipal, através de 
Decreto; 

 
XI - Participar ao Ministério Público a existência de 

quaisquer infrações penais de natureza ambiental; 
 
XII - Julgar, nos prazos administrativos fixados, os 

recursos administrativos oriundos da Gestão Municipal de 
Agronegócio e Meio Ambiente; 

 
XIII - Elaborar e participar de convênios com os 

demais órgãos públicos de defesa do meio ambiente, 
inclusive nas atividades intermunicipais e interestaduais; 

 
XIV - Avaliar as licenças ambientais pleiteadas no 

Município que forem de competência do Conselho e 
conceder aquelas devidamente instruídas, podendo 
designar ou alocar servidores para a fiscalização, através da 
Gestão Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente; 

 
XV - Identificar e informar à comunidade e aos 

órgãos públicos competentes, sobre a existência de áreas 
degradadas ou ameaçadas de degradação; 

 
XVI - Opinar em todos os projetos e obras públicas 



Nº 004  IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL  21/01/2022 

 

29 
 

que interfiram direta ou indiretamente com o meio ambiente 
local; 

 
XVII - Realizar e coordenar as Audiências Públicas, 

quando for o caso, visando a participação da comunidade 
nos processos de instalação de atividades potencialmente 
poluidoras; 

 
XVIII - Acompanhar as reuniões das Câmaras do 

COPAM, em assuntos de interesse do Município; 
 
XIX - Viabilizar junto aos órgãos federais e estaduais 

pertinentes, o licenciamento das atividades minerárias 
existentes no Município. 

  
CAPÍTULO IV 
DO ÓRGÃO EXECUTOR DA POLÍTICA AMBIENTAL 

 
Art. 19 À Gestão Municipal do Agronegócio e Meio 

Ambiente, gerida pelo Secretário Municipal, compete: 
 
I - Planejar e executar a política ambiental definida 

pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 
CODEMA, nos termos da Lei Orgânica do Município e desta 
Lei; 

 
II - Planejar e executar, em conjunto com os demais 

órgãos competentes a política de saneamento, nos termos 
da Lei Orgânica do Município e desta Lei; 

 
III - Fazer cumprir a legislação ambiental do 

Município; 
 
IV - Licenciar e promover o corte ou a poda de 

árvores no perímetro urbano, ressalvada a apreciação pelo 
CODEMA, quando necessário; 

 
V - Formular normas técnicas ou não e padrões de 

conservação e melhoria do meio ambiente submetendo-as à 
apreciação do CODEMA – Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente, quando for o caso; 

 
VI - Aplicar as penalidades a que se refere a presente 

lei e julgar os recursos, em primeira instância 
administrativa, inclusive com possibilidade de 
reconsideração a pedido ou, de ofício, sempre 
fundamentadamente; 

 
VII - Elaborar e participar da elaboração dos planos 

de ocupação de bacias ou sub-bacias hidrográficas e de 
outras atividades de uso e ocupação do solo, inclusive de 
iniciativa de outros organismos; 

 
VIII - Elaborar estudos sobre a qualidade ambiental a 

serem apresentados ao Poder Público, ao CODEMA e à 
Conferência Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 

IX - Propor a criação de áreas verdes e unidades de 
conservação estabelecendo as normas para sua 
implantação, proteção e administração; 

 
X - Administrar as áreas verdes de propriedade do 

Município bem como a arborização pública; 
 
XI - Garantir aos interessados, acesso às 

informações disponíveis no órgão executor, referentes à 
política ambiental e de saneamento; 

 
XII - Promover em conjunto com os demais órgãos 

competentes o controle da utilização, armazenagem e 
transporte de produtos tóxicos e/ou perigosos; 

 
XIII - Realizar, acompanhar e fiscalizar acordos, 

ajustes, convênios e quaisquer termos de compromisso 
firmados com objetivo de implementar a política ambiental e 
de saneamento; 

 

XIV - Fornecer diretrizes técnicas aos demais órgãos 
municipais em assuntos que se refiram à política ambiental 
de saneamento; 

 
XV - Incentivar o desenvolvimento, a criação e a 

difusão de tecnologias compatíveis com a melhoria da 
qualidade ambiental; 

 
XVI - Promover a conscientização do público para a 

proteção do meio ambiente e, criar os instrumentos 
adequados para a educação ambiental e sanitária como 
processo permanente, integrado e multidisciplinar; 

 
XVII - Estimular a participação comunitária no 

planejamento, execução e vigilância das atividades que 
visem proteção, conservação e melhoria do meio ambiente; 

 
XVIII - Propor decretos que regulamentem itens da 

presente lei, caso necessário; 
 
XIX – Atuar em nome do CODEMA na fiscalização do 

cumprimento das leis, normas e padrões de proteção, 
conservação e melhoria do meio ambiente; 

 
XX - Exercer as funções de Secretaria Executiva do 

CODEMA em seus múltiplos aspectos; 
 
XXI – Receber, analisar e emitir parecer prévio sobre 

todas as licenças ambientais pleiteadas e quaisquer atos 
administrativos ambientais nos limites do Município, antes 
das audiências públicas e deliberações do CODEMA, 
conforme o disposto no Art. 28 da Lei n° 21.792, de 21 de 
janeiro de 2016 e a Deliberação Normativa COPAM n° 213, 
de 22 de fevereiro de 2017. 

 
XXII - Fiscalizar a realização de todas as obras que 

interfiram, de forma direta ou indireta, com o meio ambiente, 
podendo diligenciar junto aos órgãos estaduais e federais 
competentes para cessar ou impedir degradação ambiental; 

 
XXIII - Convocar a registro, todos os responsáveis 

legais pelas atividades potencialmente poluidoras ao meio 
ambiente que estejam em atividade na data da publicação 
desta lei para fins de licenciamento corretivo; 

 
XXIV - Instaurar procedimento administrativo, colher 

provas, podendo solicitar apoio técnico do Estado e da 
União; 

 
XXV – Fiscalizar e autuar ações que venham a afetar 

negativamente o meio ambiente e/ou promover sua 
degradação; 

 
XXVI – Avaliar as solicitações e conceder, se for o 

caso, licenças ambientais de enquadramento até Classe 4 
dentro dos limites municipais, conforme a Deliberação 
Normativa COPAM n° 213, de 22 de fevereiro de 2017 e a 
Deliberação Normativa n° 217, de 06 de dezembro de 2017, a 
partir da data de adesão à municipalização do 
Licenciamento Ambiental, anteriormente realizado pelo 
Estado. 

 
XXVII – Avaliar as solicitações e emitir parecer 

prévio, se for o caso, de autorizações para intervenção 
ambiental dentro dos limites municipais, antes das 
audiências públicas e deliberações do CODEMA, conforme 
Artigo 9° da Lei Complementar n° 140, de 08 de dezembro de 
2011. 

 
Parágrafo único. Para a realização de suas 

atividades o órgão executor poderá utilizar-se além dos 
recursos técnicos e humanos de que dispõe, do concurso 
com outros órgãos ou entidades públicas ou privadas, 
mediante convênios, contratos e credenciamento de 
agentes. 
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TÍTULO III 
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E INTERVENÇÕES 

AMBIENTAIS DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE 
POLUIDORAS 

 
CAPÍTULO I 
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 
Art. 20 A localização, instalação, ampliação ou 

funcionamento de atividades potencialmente ou 
efetivamente poluidoras e/ou degradadoras do meio 
ambiente, consubstancia-se nas licenças previstas na 
Deliberação Normativa COPAM n° 217, de 06 de dezembro 
de 2017 que se enquadrem em até Classe 4, serão 
precedidas de análise técnica pelo órgão executor. 

 
§1° Serão submetidas ao licenciamento ambiental do 

Município, ressalvada a legislação estadual e federal, todas 
as atividades constantes na Listagem de Atividades da 
Deliberação Normativa COPAM n° 213, de 22 de fevereiro de 
2017, conforme decisão do Município. 

 
§2° O enquadramento e o procedimento de 

licenciamento ambiental a serem adotados serão definidos 
de acordo com a Deliberação Normativa COPAM 217/2017. 

 
Art. 21 No exercício de sua competência e controle, 

o órgão executor expedirá as seguintes licenças: 
 
I – Licença Ambiental Simplificada, modalidade 

Cadastro – LAS – Cadastro: autoriza a instalação e a 
operação da atividade ou do empreendimento, mediante o 
cadastro de informações pelo empreendedor, conforme 
procedimento definido pelo Município e possui prazo de 
validade de 5 (cinco) anos. 

 
II – Licença Ambiental Simplificada, modalidade 

Relatório Ambiental Simplificado – LAS-RAS: autoriza a 
instalação e a operação da atividade ou do 
empreendimento, mediante apresentação de Relatório 
Ambiental Simplificado – RAS pelo empreendedor, 
conforme procedimento definido pelo Município e possui 
prazo de validade de 5 (cinco) anos. 

 
III – Licenciamento Ambiental Concomitante – LAC: 

licenciamento no qual serão analisadas a Licença Prévia – 
LP, a Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação – 
LO da atividade ou do empreendimento, com a expedição 
concomitantemente de duas ou mais licenças, sendo: 

 
a) Licença Prévia – LP – na fase preliminar 

do planejamento da atividade, informando que a 
localização pretendida encontra-se isenta de limitações 
que impeçam a instalação do empreendimento; 

 
b) Licença de Instalação – LI – autorização 

do início da implantação de acordo com estudos e 
projetos exigidos pelo órgão licenciador, observados os 
planos municipais de uso de solo e outras normas 
municipais específicas; 

 
c) Licença de Operação – LO – autorização 

após as verificações necessárias, do início da atividade 
licenciada e do funcionamento de seus equipamentos 
de controle de poluição. 

 
§1°  As licenças ambientais de modalidade LAC 

serão outorgadas com os seguintes prazos máximos de 
validade:  

I – LP: validade de 4 anos; 
II – LI: Validade de 4 anos; 
III – LO: validade de 4 anos 
IV – Licenças concomitantes: validade de 8 anos; 
 
§2º O Executivo Municipal somente expedirá Alvará 

de Localização de Licença de Construção e Funcionamento 
ou quaisquer outras licenças solicitadas por atividades e 
serviços, potencialmente ou efetivamente poluidores e/ou 
degradadores do meio ambiente, mediante a apresentação 
das licenças ambientais concedidas pelos órgãos 
competentes Municipais, Estaduais e Federais; 

§3º A falta de critérios municipais próprios, o estudo 
e a expedição das licenças, de que trata este artigo, serão 
feitos em rigorosa observância dos critérios Estaduais ou 
Federais em vigor. 

 
§4° A LP, a LI e a LO poderão ser solicitadas 

concomitantemente, em uma única fase, para os seguintes 
empreendimentos:  

 
I – De médio porte e grande potencial poluidor; 
II – De grande porte e médio potencial poluidor; 
III – De grande porte e grande potencial poluidor. 
 
§5° A LI e a LO poderão ser concedidas 

concomitantemente quando a instalação implicar na 
operação do empreendimento. 

 
§6° A Gestão Municipal do Agronegócio e Meio 

Ambiente, quando o critério técnico assim o exigir, poderá 
determinar que o licenciamento se proceda no modelo 
trifásico para empreendimentos enquadrados em qualquer 
classe. 

 
Art. 22 O exercício da atividade sob pedido com 

valor de parâmetro abaixo do limite mínimo estabelecido na 
Deliberação Normativa COPAM nº 213/2017, a partir do qual 
o licenciamento ambiental é exigido, resulta na dispensa da 
obrigação de submeter-se a processo de licenciamento 
ambiental, submetendo, porém, na obrigatoriedade do 
empreendedor de obtenção da Certidão de Não Passível de 
Licenciamento Ambiental junto ao órgão municipal. 

Art. 23 Todas as atividades potencialmente ou 
efetivamente poluidoras e/ou degradadoras do meio 
ambiente em funcionamento ou em fase de implantação 
deverão buscar o seu enquadramento nas normas vigentes 
e obtenção da respectiva licença ambiental na forma 
prevista nesta Lei. 

 
CAPÍTULO II 
DOS VALORES DE REFERÊNCIA PARA OS CUSTOS DE 
ANÁLISE DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E/OU 
INTERVENÇÃO AMBIENTAL 

 
Art. 24 Ficam estabelecidos neste Capítulo os critérios 

de cálculo dos custos para análise dos processos, vistorias e 
documentos de regularização ambiental no Município de 
Coromandel, incluídos aqueles referentes à prorrogação do 
prazo de validade e os de revalidação. 

Parágrafo Único. Os valores de referência para os 
custos de análise dos processos de licenciamento ambiental, 
declaração de não passível de licenciamento, Licenciamento 
Ambiental Simplificado – LAS e Licenciamento Ambiental 
Concomitante – LAC serão aqueles estabelecidos no Anexo I. 

Art. 25 A partir da publicação desta Lei Complementar, 
para a solicitação de corte ou poda de árvores no perímetro 
urbano, exceto aquelas no interior de residências, o interessado 
deverá recolher os valores de referência respectivos, indicados 
nas tabelas constantes no Anexo I, ficando a cargo da Gestão 
Municipal de Obras, Serviços Públicos, Planejamento Urbano e 
Infraestrutura Rural promover o corte ou a poda das mesmas, 
sob autorização da Gestão Municipal do Agronegócio e Meio 
Ambiente. 

Art. 26 No ato da formalização do processo de 
licenciamento ambiental de atividades classes 3 e 4, da 
Deliberação Normativa COPAM nº 213 de 22 de fevereiro de 
2017, ou outra que a venha substituir, o empreendedor deverá 
recolher os valores de referência indicados nas tabelas 
constantes do Anexo I. 

Art. 27 Na análise dos processos de licenciamento 
ambiental em caráter corretivo incidirão os custos de análise da 
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licença inerente à fase em que se encontra o empreendimento 
ou atividade. 

Art. 28 Os empreendimentos ou atividades constantes 
da Listagem G do Anexo Único, da Deliberação Normativa 
213/2017, ou outra que a venha substituir, terão os valores de 
seus custos de análise de LAS ou equivalente, ou licença 
ambiental reduzidos: 

I - Em 30% (trinta por cento) no caso de redução de 30% 
a 39%, (trinta a trinta e nove por cento) na taxa de aplicação de 
insumos agrícolas; 

 
II - Em 40% (quarenta por cento) nos casos de redução 

de 40% a 49% (quarenta a quarenta e nove por cento) na taxa 
de aplicação de insumos agrícolas; 

III – Em 50% (cinqüenta por cento) no caso de redução 
de 50% (cinqüenta por cento) ou mais na taxa de aplicação de 
insumos agrícolas; 

 
IV – Em 50% (cinqüenta por cento) para os 

empreendimentos que comprovarem adequação a outras 
práticas que resultem em balanço ambiental positivo, definidas 
em Resolução Conjunta SEMAD e SEAPA; 

 
V – Em 21% (vinte e um por cento) até o limite de 50% 

(cinqüenta  por cento), progressiva e proporcionalmente, para 
atividades ou empreendimentos que comprovarem a 
regularização da reserva legal acima do percentual mínimo 
exigido em lei. 

§1º - Fará jus às reduções referidas nos incisos I a IV, 
somente o empreendedor que comprovar, através de Atestado 
da SEAPA ou de seus órgãos vinculados, adesão e 
cumprimento satisfatório do Plano de Controle de Aplicação e 
Metas Progressivas de Redução da Taxa de Uso de Insumos 
agrícolas, previsto em Resolução Conjunta SEMAD e SEAPA. 

§2º - A comprovação do requisito a que se refere o 
inciso V se dará por meio da apresentação de cópia do registro 
de imóvel no qual conste a averbação da Reserva Legal ou do 
Recibo de inscrição do imóvel no CAR homologado. 

Art. 29 Ficam isentos dos custos para análise dos 
processos de licenciamento ambiental equivalente: 

I - As atividades ou empreendimentos que comprovarem 
a criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN 
na propriedade objeto do licenciamento ambiental equivalente, 
em percentual superior a 20% (vinte por cento) da área total, 
podendo incluir a área de reserva legal neste percentual; 

 
II – A Prefeitura Municipal de Coromandel, suas 

autarquias e fundações; 
 
III - As associações ou cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis, mediante apresentação de documento 
comprobatório atualizado, emitido pelo órgão competente. 

Parágrafo único. A isenção estabelecida por este artigo 
incidirá também nos casos de ampliação, modificação ou 
revalidação, desde que fique demonstrada a continuidade da 
condição geradora. 

Art. 30 O julgamento ou emissão dos atos autorizativos 
de licenciamento ambiental e/ou intervenção previstos nesta lei 
ficam condicionados à quitação integral dos custos apurados. 

Art. 31 Dos valores descritos no Anexo I desta Lei serão 
destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente o equivalente 
a 30% (trinta por cento) e 70% (setenta por cento) serão 
destinados à Prefeitura Municipal de Coromandel – MG.  

Art. 32 Para processos não formalizados dentro do prazo 
hábil de 90 (noventa) dias após a emissão do documento de 
orientação básica e/ou para processos que após análise técnica 
forem indeferidos, não caberá a restituição de taxas pagas. 

 
CAPÍTULO III 
DOS PROCESSOS DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL 

 
Art. 33 A análise dos processos de intervenção 

ambiental nos limites do Município, de atribuição do órgão 
executor conforme Art. 9° da Lei Complementar Estadual n° 140, 
de 8 de dezembro de 2011, seguirá preceitos dispostos no 
Decreto Estadual 47.749, de 11 de novembro de 2019. 

Art. 34 No que se refere à proteção florestal de 
vegetação nativa e da biodiversidade no Município, serão 
adotados os preceitos dispostos na Lei n° 12.651, de 25 de maio 
de 2012 e na Lei Estadual n° 20.922, de 16 de outubro de 2013. 

Art. 35 Serão consideradas espécies arbóreas imunes 
ao corte e à exploração aquelas previstas na seguinte 
legislação: 

I – Lei Estadual n° 20.308, de 27 de julho de 2012: 
estabelece proteção ao Pequizeiro e Ipê-amarelo; 

II – Lei Estadual n° 16.635, de 12 de julho de 2000: 
estabelece proteção ao Buritizeiro; 

III – Decreto Estadual n° 46.602, de 19 de setembro de 
2014:  estabelece proteção ao Pinheiro brasileiro. 

IV – Decreto Estadual n° 43.904, de 26 de outubro de 
2004: estabelece proteção ao Faveiro de Wilson. 

Art. 36 Em referência à fitofisionomia do bioma Mata 
Atlântica presente no Município, será adotado o previsto na Lei 
Federal n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006. 

 
                     TÍTULO IV 

DAS NORMAS GERAIS DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE 
 

CAPÍTULO I 
DA POLUIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS 
 
Art. 37 As águas interiores situadas no território do 

Município de Coromandel, para efeito desta Lei, serão 
classificadas de acordo com a Resolução n.º 357, de 17 de 
março de 2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
CONAMA, e com a Deliberação Normativa Conjunta nº 01, de 05 
de maio de 2008, do Conselho de Política Ambienta – COPAM e 
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais – 
CERH-MG.  
 
CAPÍTULO II 

DOS PADRÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS 
 
Art. 38 Os padrões de qualidade das águas como de 

lançamento de efluentes nos cursos d’água do Município, 
seguem as Deliberações Normativas do COPAM e CONAMA. 

 
CAPÍTULO III 

DA POLUIÇÃO DO AR 
 
Art. 39 Para os fins desta Lei Complementar, aplicam-se 

as seguintes definições: 
I – Padrões de qualidade do ar: limites máximos 

permissíveis de concentração de poluentes na atmosfera; 
II – Padrões para emissão de efluentes: condições a 

serem atendidas para o lançamento de poluentes na atmosfera; 
III – Sistema de ventilação local exaustora: conjunto de 

equipamentos e dispositivos utilizados para realizar a captação, 
condução, tratamento e lançamento de efluentes atmosféricos; 

IV – Sistema de controle da poluição do ar: conjunto de 
equipamentos e dispositivos destinados à retenção de poluentes 
impedindo seu lançamento na atmosfera; 

V – Incineradores: equipamentos ou dispositivos 
utilizados com objetivo de promover a queima de resíduos; 

VI – Medidas de emergência: conjunto de providências 
adotadas pelo Executivo Municipal para evitar a ocorrência de 
episódios críticos de poluição atmosférica, ou impedir a sua 
continuidade; 

VII – Episódio crítico de poluição atmosférica: presença 
de altas concentrações de poluentes na atmosfera, em 
decorrência de condições meteorológicas à dispersão dos 
mesmos ou de elevadas emissões nas fontes poluidoras. 

Art. 40 É proibida a queima ao ar livre de resíduos 
sólidos, líquidos ou de qualquer outro material combustível, 
exceto mediante autorização prévia do órgão executivo 
municipal responsável por: 

I – Treinamento de combate a incêndios; 
II – Evitar o desenvolvimento de espécies indesejáveis, 

animais ou vegetais, para a proteção à agricultura e a pecuária. 
Parágrafo único – É proibida a instalação e ou 

funcionamento de incineradores domiciliares ou em prédios 
residenciais e comerciais de quaisquer tipos. 
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Art. 41 A Gestão Municipal do Agronegócio e Meio 
Ambiente poderá exigir, quando necessário, a instalação e 
operação de equipamentos automáticos de medição com 
registradores, nas fontes de poluição do ar, para monitoramento 
das quantidades de poluentes emitidos, cabendo a esse órgão, 
à vista dos respectivos registros, fiscalizar seu funcionamento. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS PADRÕES DE QUALIDADE DO AR 
 
Art. 42 São padrões de qualidade do ar as 

concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, 
poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos 
materiais e ao meio ambiente. 

Art. 43 São estabelecidos para todo o Município de 
Coromandel os padrões primários de qualidade do ar, dispostos 
na Resolução CONAMA n° 491, de 19 de novembro de 2018. 
SEÇÃO I 
DOS PADRÕES DE CONDICIONANTES E PROJETOS PARA 

FONTES ESTACIONÁRIAS 
 
Art. 44 Toda atividade potencialmente poluidora do ar 

deverá ser provida de sistema de ventilação local exaustora e o 
lançamento de efluentes na atmosfera somente poderá ser 
realizado através de chaminé, ou outro dispositivo técnico 
adequado. 

Parágrafo único – As operações, processos ou 
funcionamento dos equipamentos de britagem, moagem, 
transporte, manipulação, carga e descarga de material 
fragmentado ou particulado, poderão ser dispensados das 
exigências referidas neste artigo, desde que realizados a úmido, 
mediante processo de umidificação permanente. 

Art. 45 O armazenamento de material fragmentado ou 
particulado deverá ser feito em silos adequadamente vedados, 
ou em outro sistema de controle de poluição do ar, de eficiência 
igual ou superior, de modo a impedir o arraste, pela ação dos 
ventos, do respectivo material. 

Art. 46 Em áreas cujo uso preponderante for residencial 
ou comercial, a Gestão Municipal de Agronegócio e Meio 
Ambiente especificará o tipo de combustível a ser utilizado por 
novos dispositivos ou equipamentos de combustão. 

§1º - Incluem-se nas disposições deste artigo os fornos 
de panificação, de restaurantes e de caldeiras para qualquer 
finalidade. 

§2º - É proibida a emissão de substâncias odoríferas 
para atmosfera que possam criar incômodos à população. 

Art. 47 As operações de cobertura de superfícies 
realizadas por aspersão, tais como pintura ou aplicação de 
verniz a revólver, deverão realizar-se em compartimento próprio 
provido de sistema de ventilação local exaustora e de 
equipamento eficiente para a retenção de material particulado. 

Art. 48 As atividades potencialmente poluidoras do ar 
para os quais não foram estabelecidos padrões de emissão, 
adotarão sistemas de controle de poluição do ar baseados na 
melhor tecnologia prática disponível para cada caso. 

Parágrafo único – A adoção da tecnologia preconizada 
neste artigo será feita pela análise e aprovação da Gestão 
Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente, de plano de 
controle apresentado por meio do responsável pelo 
empreendimento potencialmente poluidor que especificará as 
medidas a serem adotadas e a redução almejada para a 
emissão. 

Art. 49 Novas atividades potencialmente poluidoras do 
ar que pretendam instalar-se ou funcionar, quanto à localização, 
serão proibidas quando, a critério da Gestão Municipal de 
Agronegócio e Meio Ambiente, houver risco potencial ou 
prejuízo à qualidade do ar. 

Art. 50 As atividades potencialmente poluidoras do ar 
deverão observar os padrões de emissão, definidos nas 
Deliberações Normativas do COPAM, ficando proibida a 
emissão de poluentes em quantidades superiores. 

§1º - Cabe às atividades potencialmente poluidoras do 
ar demonstrar semestralmente à Gestão Municipal de 
Agronegócio e Meio Ambiente que suas emissões encontram-se 
dentro desses limites. 

§2º- Os empreendimentos cujas atividades sejam 
potencialmente poluidoras do ar deverão dotar suas chaminés 
de todos os requisitos necessários à condução de uma 
amostragem. 

§3º - Os sistemas de controle de poluição deverão estar 
providos de instrumentos que permitam a avaliação de sua 
eficiência, instalados em locais de fácil acesso, para fins de 
fiscalização. 

§4º - Os testes de amostragem deverão ser realizados 
com as unidades nas suas máximas produções. 

Art. 51 As fontes de poluição para as quais não foram 
estabelecidos padrões de emissão, deverão ser recomendados 
pela Gestão Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente os 
padrões aceitos internacionalmente. 

 
CAPÍTULO V 

DA POLUIÇÃO DO SOLO 
 

SEÇÃO I 
DAS DEFINIÇÕES 

 
Art. 52 Para os fins desta Lei Complementar, aplicam-se 

as definições que se seguem: 
I – Resíduos sólidos: resíduos em qualquer estado da 

matéria, não utilizados com fins econômicos, e que possam 
provocar, se dispostos no solo, contaminação de natureza física, 
química ou biológica do solo, do ar, das águas superficiais e 
subterrâneas; 

II – Entulhos: resíduos sólidos inertes, não suscetíveis 
de decomposição biológica, provenientes de construções ou 
demolições, que possam ser dispostos de forma segura e 
estável em aterro controlado, sem oferecer risco efetivo ou 
potencial à saúde humana ou aos recursos ambientais; 

III – Aterro sanitário: processo de disposição de resíduos 
sólidos no solo, mediante projeto específico elaborado com a 
observância de critérios técnicos e da legislação pertinente; 

IV – Movimentação de terra: escavação ou depósito de 
terra ou entulhos em um terreno, com qualquer finalidade; 

V – Logradouro público: designação genérica de locais 
de uso comum, destinados ao trânsito ou permanência de 
pedestres ou veículos, tais como rua, avenida, praça, ponte, 
viaduto ou similares. 
SEÇÃO II 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
Art. 53 Não é permitido depositar, dispor, descarregar, 

enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos sólidos, sem a 
prévia autorização da Gestão Municipal do Agronegócio e Meio 
Ambiente. 

Parágrafo único – A utilização do solo como destino final 
de resíduos potencialmente poluentes, deverá ser feita de forma 
adequada, estabelecida em projetos específicos de transporte e 
destino final, aprovados pela Gestão Municipal do Agronegócio e 
Meio Ambiente, ficando vedada a simples descarga ou depósito, 
seja em propriedade pública ou privada. 

Art. 54 Quando a disposição final dos resíduos sólidos, 
domésticos e industriais exigir a execução de aterros 
controlados, deverão ser tomadas medidas adequadas para 
proteção das águas superficiais e subterrâneas. 

Art. 55 É proibido lançar ao solo, em logradouros 
públicos, resíduos sólidos de qualquer natureza. 

Art. 56 Serão obrigatoriamente incinerados ou 
submetidos a tratamento especial: 

I – Resíduos sólidos declaradamente contaminados, 
considerados contagiosos ou suspeito de contaminação, 
provenientes de estabelecimentos hospitalares, laboratórios, 
farmácias, drogarias, clínicas, maternidades, ambulatórios, 
casas de saúde, necrotérios, prontos-socorros, sanatórios e 
congêneres; 

II – Materiais biológicos, assim considerados: restos de 
tecidos orgânicos, restos de órgãos humanos ou animais, restos 
de laboratórios de análises clínicas e de anatomia patológica, 
animais de experimentação e outros materiais similares; 

III – Os resíduos sólidos e materiais provenientes de 
unidades médico-hospitalares, de isolamento, de áreas 
infectadas ou com pacientes portadores de moléstias infectam-
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contagiosas, inclusive restos de alimentos e os produtos 
resultantes de lavagem e varreduras dessas áreas; 

IV – Todos os resíduos sólidos ou materiais resultantes 
de tratamento ou processo diagnóstico que tenham entrada em 
contato direto com pacientes, como agulhas, seringas 
descartáveis, curativos, compressas e similares. 

SEÇÃO III 
DA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 
Art. 57 Depende de prévia autorização da Gestão 

Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente a movimentação de 
terra para execução de aterro, desaterro e bota-fora, quando 
implicarem em degradação, incluindo modificação indesejável da 
cobertura vegetal, erosão, assoreamento e contaminação de 
coleções hídricas, poluição atmosférica, ou descaracterização 
significativa da paisagem, respeitada a legislação municipal 
específica. 

Art. 58 Para quaisquer movimentações de terra deverão 
ser previstos mecanismos de manutenção da estabilidade de 
taludes, rampas e platôs, de modo a impedir a erosão e suas 
conseqüências. 

Parágrafo único – O aterro ou desaterro deverá ser 
seguido de recomposição do solo e da cobertura vegetal 
adequada à contenção do carreamento pluvial de sólidos. 
CAPÍTULO VI 

DA POLUIÇÃO SONORA 
 

SEÇÃO I 
DAS DEFINIÇÕES 

 
Art. 59 Para os fins desta Lei aplicam-se as seguintes 

definições: 
I – Som: fenômeno físico causado pela propagação de 

ondas mecânicas em um meio elástico, compreendidas na faixa 
de frequência de 16 Hz (dezesseis herts) a 20 KHZ (vinte 
quiloherts) e capazes de excitar o aparelho auditivo humano; 

II – Ruído: mistura de sons cujas frequências não 
seguem nenhuma lei precisa, que diferem entre si por valores 
imperceptíveis ao ouvido humano, podendo ser: 

a) ruído contínuo: aquele cujo nível de 
pressão acústica tão pequenas que podem ser desprezadas 
dentro do período de observação; 

b) ruído intermitente: aquele cujo nível de 
pressão acústico cai bruscamente ao nível do ambiente, 
várias vezes, durante o período de observação, desde que o 
tempo em que o nível se mantém com o valor constante, 
diferente daquele do ambiente, seja da ordem de grandeza de 
um segundo ou mais; 

c) ruído impulsivo: aquele que consiste 
em uma ou mais explosões de energia acústica, tendo cada 
uma duração menor que um segundo; 

d) ruído de fundo: todo e qualquer ruído 
que esteja sendo capitado e que não seja proveniente da 
fonte objeto das medições; 

 
III – Vibração: oscilação ou movimento mecânico 

alternado de um sistema elástico, transmitido pelo solo ou por 
um meio qualquer; 

IV – Decibel (dB): unidade de intensidade física relativa 
do som; 

V – Nível de som dB (A): intensidade do som, medida na 
curva de ponderação A, definida na Norma NBR-101551 da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

VI – Nível de som equivalente (leq): nível médio de 
energia sonora medido em dB (A), avaliado durante um período 
de tempo de interesse; 

VII – Distúrbio sonoro e distúrbio por vibração: qualquer 
ruído ou vibração que: 

a) ponha em perigo ou prejudique a 
saúde, o sossego e o bem-estar públicos; 

b) causa danos de qualquer natureza às 
propriedades públicas ou privadas; 

c) possa ser considerado e incômodo; 
d) ultrapasse os níveis fixados nesta Lei; 

 

VIII – Limite real de propriedade: aquele representado 
por um plano imaginário que separa a propriedade real de uma 
pessoa física ou jurídica da de outra; 

IX – Serviço de construção civil: qualquer operação de 
montagem, construção, demolição, remoção, reparo ou 
alteração substancial de uma edificação ou de uma estrutura; 

X – Centrais de serviço: canteiro de manuseio e/ou 
produção de peças e insumos para atendimento de diversas 
obras de construção civil; 

XI – Quanto aos horários: para fins de aplicação desta 
Lei, são definidos os seguintes períodos:  

a) 1º período: entre 07 e 19 horas; 
b) 2º período: entre 19 e 22 horas; 
c) 3º período: entre 22 e 07 horas. 

 
Art. 60 Para cada período os níveis máximos permitidos 

de som em dB (A) serão os seguintes: 
a) 1º período: 65 dB(A); 

b) 2º período: 60 dB(A); 
c) 3º período: 50 dB(A). 

 
SEÇÃO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 61 É proibido perturbar o sossego e o bem-estar 

públicos, através de distúrbios sonoros ou distúrbios por 
vibrações. 

Art. 62 Depende de prévia autorização da Gestão 
Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente, a utilização ou 
detonação de explosivos ou similares, no Município de 
Coromandel, assim como da autorização dos respectivos órgãos 
fiscalizadores federais. 

Art. 63 Depende de prévia autorização da Gestão 
Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente, a utilização de 
serviços de alto-falantes e outras fontes de emissão sonora, no 
horário diurno ou vespertino, como meio de propaganda ou 
publicidade. 

Parágrafo único – A propaganda sonorizada, de 
qualquer atividade, só será permitida para pessoas ou empresas 
devidamente cadastradas na Prefeitura, no horário de 08 (oito) 
às 18 (dezoito) horas e no volume de 70 dB(A). 

Art. 64 Os serviços de construção civil da 
responsabilidade de entidades públicas ou privadas, dependem 
de autorização prévia da Gestão Municipal do Agronegócio e 
Meio Ambiente, quando executados nos seguintes horários: 

I – Domingos e feriados – em qualquer horário; 
II – Dias úteis – em horário noturno e, em horário 

vespertino, caso de atividades de centrais de serviços. 
Parágrafo único – Excetuam-se destas restrições as 

obras e os serviços urgentes e inadiáveis, decorrentes de casos 
fortuitos ou de força maior, acidentes Grave.s ou perigo iminente 
à segurança e ao bem-estar da comunidade, bem como o 
restabelecimento de serviços públicos essenciais, tais como 
energia elétrica, gás, telefone, água, esgoto e ainda obras no 
sistema viário. 

Art. 65 Quando o nível de som proveniente do tráfego, 
medido dentro dos limites reais da propriedade onde se dá o 
suposto incômodo, ultrapassar os níveis fixados no artigo 57 
caberá à Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente 
articular-se com os órgãos competentes, visando a doação de 
medidas para a eliminação ou minimização do distúrbio sonoro. 

Art. 66 Para os casos não previstos nesta Lei, os 
padrões de poluição sonora a serem permitidos seguem aqueles 
estabelecidos nas Legislações Federal e Estadual. 

 
SEÇÃO III 

DOS NÍVEIS MÁXIMOS PERMISSÍVEIS DE RUÍDOS 
 
Art. 67 A emissão de ruídos, em decorrência de 

quaisquer atividades industriais, comerciais, prestação de 
serviços, inclusive de propaganda, bem como atividades sociais 
e recreativas, obedecerá aos padrões e critérios estabelecidos 
nesta Lei. 

Art. 68 São estabelecidos os seguintes limites máximos 
permissíveis de ruídos: 
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I – O nível de som proveniente da fonte poluidora, 
medido dentro dos limites reais da propriedade onde se dá o 
suposto incômodo, não poderá exceder de 10 (dez) decibéis 
dB(A) o nível do ruído de fundo existente no local; 

II – Independentemente do ruído de fundo, o nível de 
som proveniente da fonte poluidora, medido dentro dos limites 
reais da propriedade onde se dá o suposto incômodo, não 
poderá exceder os níveis fixados no artigo 57. 

Parágrafo único – Quando a propriedade em que se dão 
suposto incômodo tratar-se de escola, creche, biblioteca pública, 
cemitério, hospital, ambulatório, casa de saúde ou similar, 
deverão ser atendidos os limites estabelecidos no artigo 57, 
independentemente da efetiva zona de uso. 

Art. 69 A medição do nível de som será feita utilizando-
se a curva de ponderação A com circuito de resposta rápida, e o 
microfone deverá estar afastado no mínimo de 1,50 m (um metro 
e cinquenta centímetros) dos limites reais da propriedade onde 
se dá o suposto incômodo, e a altura de 1,20 m (um metro e 
vinte centímetros) do solo. 

Art. 70 O nível de som medido será em função da 
natureza da emissão, admitindo-se os seguintes casos: 

I – Ruído contínuo: o nível de som será igual ao nível de 
som medido; 

II – Ruído intermitente: nível de som será igual ao nível 
de som equivalente (Leq); 

III – Ruído impulsivo: o nível de som será igual ao nível 
de som equivalente mais cinco decibéis (Leq + 5 dB(A)). 

Art. 71 As vibrações serão consideradas prejudiciais 
quando ocasionarem ou puderem ocasionar danos materiais à 
saúde e ao bem estar públicos. 

Art. 72 Os equipamentos e os métodos utilizados para a 
medição e avaliação dos níveis de som e ruído obedecerão às 
recomendações da Norma NBR-7731 da ABTN ou às que lhe 
sucederem. 

Art. 73 A emissão de som ou ruído por veículos 
automotores, aeroplanos e aeródromos, e os produzidos no 
interior dos ambientes de trabalho obedecerão às normas 
expedidas, respectivamente, pelo Conselho Nacional de Trânsito 
– CONTRAN e pelos órgãos competentes da Ministério da 
Aeronáutica e Ministério do Trabalho. 
 
CAPÍTULO VII 

DA FAUNA E FLORA 
 
SEÇÃO I 

DAS DEFINIÇÕES 
 
Art. 74 Para os fins deste Decreto aplicam-se as 

definições que se seguem: 
I – Fauna nativa ou fauna silvestre: conjunto de espécies 

animais, não introduzidas pelo homem, que ocorrem 
naturalmente no território do Município; 

II – Flora nativa ou flora silvestre: conjunto de espécies 
vegetais, não introduzidas pelo homem, que ocorrem 
naturalmente no território Município; 

III – Áreas de domínio público: logradouros públicos e 
áreas mantidas pelo poder público, tais como reservas 
biológicas, parques florestais, jardins e nascentes; 

IV – Reserva biológica: unidade de conservação da 
natureza, destinada a proteger integrante a flora e a fauna ou 
mesmo a uma espécie em particular, com utilização para fins 
científicos; 

V – Parque florestal: unidade de conservação 
permanente, destinada a resguardar atributos da natureza, 
conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas 
naturais com a utilização para objetivos educacionais, 
recreativos e científicos; 

VI – Área verde: toda área onde predominar qualquer 
forma de vegetação, nativa ou não, de domínio público ou 
privado; 

VII – Área de conservação ou de preservação 
permanente: área de domínio público ou privado, destinada à 
conservação dos recursos naturais, devido à sua importância, 
beleza, raridade, valor científico, cultural ou de lazer; 

VIII – Poda: operação que consiste na eliminação de 
galhos ou raízes dos vegetais; 

IX – Transplante: remoção de um vegetal de 
determinado local e seu implante em outro; 

X – Supressão: eliminação de um ou mais espécimes 
vegetais. 

 
SEÇÃO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 75 Cabe ao Município proteger a fauna e a flora 

existentes nos logradouros públicos, cabendo a ele o controle de 
suas populações, em atuação coordenada com órgãos federais 
e estaduais que direta ou indiretamente exerçam tais 
atribuições. 

Parágrafo único – Em se tratando de vetores de 
moléstia, zoonoses ou artrópodes inoportunos, o controle de 
suas populações cabe à Gestão Municipal de Saúde, nos termos 
da Legislação específica. 

Art. 76 A vegetação natural existente junto a lagos, 
lagoas, reservatórios naturais e artificiais, nascentes e cursos de 
água, devem ser considerados como área de proteção. 

Art. 77 É de responsabilidade da Prefeitura Municipal, 
através da Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente, o 
plantio, o replantio, transplante, supressão e poda das árvores 
situadas nas áreas de domínio público. 

§1º - Depende de prévia autorização da Gestão 
Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente a poda, o 
transplante ou a supressão de espécime arbórea e demais 
formas de vegetação, em áreas de domínio público ou privado, 
bem como seu plantio em áreas de domínio público. 

§2º - Em casos de supressão, a Gestão Municipal do 
Agronegócio e Meio Ambiente poderá exigir a reposição dos 
espécimes suprimidos por espécimes da flora nativa. 

Art. 78 São consideradas áreas de proteção ambiental 
todas as áreas verdes situadas no Município de Coromandel. 

Art. 79 Depende de prévia anuência da Gestão 
Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente a implantação de 
projetos de parcelamento do solo ou de edificações em áreas 
revestidas, total ou parcialmente, por vegetação de porte 
arbóreo. 

Art. 80 Qualquer árvore do Município poderá ser 
declarada imune de corte por motivo de sua localização, 
raridade, antiguidade, de ser interesse histórico, científico ou 
paisagístico, ou de sua condição de porta sementes, ficando sua 
proteção a cargo da Gestão Municipal do Agronegócio e Meio 
Ambiente. 

Art. 81 Todo projeto de obra pública relativo à 
implantação de rede de energia elétrica, iluminação pública, 
rede de água e esgoto, deverá compatibilizar-se com a 
vegetação arbórea, de forma a evitar ou minimizar danos à 
mesma. 

 
TÍTULO V 

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
POTENCIALMENTE POLUIDORAS 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE DAS FONTES DE POLUIÇÃO, AUTUAÇÃO E 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 
Art. 82 Fica proibido a emissão ou lançamento de 

poluentes direta ou indiretamente, nos recursos ambientais, 
assim como sua degradação, nos termos desta lei. 

 
Art. 83 Aos agentes credenciados pela Gestão 

Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente para 
fiscalização do cumprimento dos dispositivos desta Lei será 
franqueada a entrada nas dependências das fontes de 
poluição e/ou das atividades exploradoras de recursos 
ambientais localizados ou a serem instalados no Município, 
onde poderão permanecer pelo tempo que se fizer 
necessárias respeitadas as garantias constitucionais. 
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Art. 84 O órgão executor poderá, a seu critério, 
determinar às fontes de poluição, com ônus para elas, a 
execução de medições dos níveis e das concentrações de 
suas emissões e lançamento de poluentes nos recursos 
ambientais sob a fiscalização do mesmo órgão executor. 

 
Parágrafo único – A definição da empresa que 

executará as medições é de competência da fonte 
poluidora, com aprovação do CODEMA – Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 

 
Art. 85 A fiscalização e a aplicação de sanções por 

infração às normas contidas na Lei Estadual nº 7.772, de 1980, 
na Lei Estadual nº 20.922, de 2013, na Lei Estadual nº 14.181, 
de 2002, e no que rege esta Lei Complementar, serão exercidas, 
no âmbito de suas respectivas competências, pela Gestão 
Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente e por delegação 
pela Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG. 

§1° - Compete aos fiscais ambientais representantes da 
Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente: 

I - Verificar a ocorrência de infração às normas a que se 
refere o caput; 

II - Verificar a ocorrência de infração à legislação 
ambiental; 

III - Determinar, em caso de Grave. e iminente risco para 
vidas humanas, para o meio ambiente, ou para as atividades 
sociais e econômicas, medidas emergenciais e a suspensão ou 
redução de atividades durante o período necessário para a 
supressão do risco. 

IV - Lavrar notificação para regularização de situação, 
termo de fiscalização e auto de infração, aplicando as 
penalidades cabíveis, observando os critérios constantes no § 
2°. 

§ 2º O fiscal ambiental, ao lavrar os termos de 
fiscalização e/ou de infração, deverá fundamentar a aplicação da 
penalidade, tendo em vista os seguintes critérios: 

I - A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da 
infração e suas consequências para a saúde pública e para o 
meio ambiente; 

II - Os antecedentes do   infrator   ou   do   
empreendimento ou instalação relacionados à infração, quanto 
ao cumprimento da legislação ambiental estadual e municipal; 

III - A situação econômica do infrator, no caso de multa; 
IV - A efetividade das medidas adotadas pelo infrator 

para a correção dos danos causados ao meio ambiente; 
V - A colaboração do infrator com os órgãos ambientais 

na solução dos problemas advindos de sua conduta; 
§ 3º Nos termos de fiscalização, cabe ao fiscal ambiental 

identificar-se através da respectiva credencial funcional. 
§ 4º O fiscal ambiental poderá ainda lavrar auto de 

infração, com fundamento em Boletim de Ocorrência emitido 
pela PMMG, competindo-lhes o disposto no § 1º. 

Art. 86 Para garantir a execução das medidas 
estabelecidas nesta Lei Complementar e nos decretos 
decorrentes, fica assegurada aos fiscais ambientais na forma do 
Art. 27 a entrada em estabelecimento público ou privado, 
durante o período de qualquer atividade, ainda que noturno, e a 
permanência nele pelo tempo necessário, respeitado o domicílio 
nos termos inciso XI do art. 5º, da Constituição Federal. 

§ 1º O servidor credenciado, sempre que julgar 
necessário poderá requisitar apoio policial para garantir o 
cumprimento do disposto neste artigo. 

§ 2º Nos casos de ausência do empreendedor, de seus 
representantes legais ou seus prepostos, ou de 
empreendimentos inativos ou fechados, o servidor credenciado 
procederá a fiscalização acompanhado por duas testemunhas. 

Art. 87 A fiscalização terá sempre natureza orientadora 
e, desde que não seja constatado dano ambiental, será cabível 
a notificação para regularização de situação, nos seguintes 
casos: 

I - Entidade sem fins lucrativos; 
II - Microempresa ou empresa de pequeno porte; 
III - Microempreendedor individual; 
IV - Agricultor familiar; 
V - Proprietário ou possuidor de imóvel rural de até 

quatro módulos fiscais; 

VI - Praticante de pesca amadora; 
VII – Pessoa física de baixo poder aquisitivo e baixo 

grau de instrução. 
§1º - Será considerada pessoa física de baixo poder 

aquisitivo e baixo grau de instrução, para fins do inciso VII do 
caput, aquela cuja renda familiar for inferior a um salário mínimo 
per capita ou cadastrada em programas oficiais sociais e de 
distribuição de rendas dos Governos Federal, Estadual ou 
Municipal e que possua ensino médio fundamental incompleto a 
ser declarado sob as penas legais. 

§2º - A ausência de dano ambiental será certificada em 
formulário próprio pelo agente responsável por sua lavratura. 

Art. 88 As hipóteses previstas nos incisos do art. 91 
deverão ser comprovadas no ato da fiscalização, sob pena de 
lavratura do competente auto de infração, nos termos deste 
Decreto. 

§1º - A notificação para regularização de situação 
prevista no Art.  91 será oportunizada uma única vez ao infrator 
e deverá ser autuada por meio de procedimento administrativo 
próprio e inserida nos sistemas de informação da Gestão 
Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente. 

§2º - Verificada a ocorrência de uma das hipóteses dos 
incisos do Art. 91, comprovada no prazo de defesa do auto de 
infração, serão excluídas as penalidades aplicadas, sendo 
lavrada notificação para regularização da situação pelo agente 
responsável pela lavratura do auto de infração ou por outro 
indicado pela autoridade competente. 

Art. 89 O notificado nos termos do Art. 91 deverá 
regularizar-se, dar início ao processo de regularização ambiental 
de sua atividade, prestar informações solicitadas ou cumprir as 
determinações impostas no prazo máximo de 20 (vinte) dias, 
contados a partir do recebimento da notificação. 

§1º - O funcionamento, a instalação ou operação das 
atividades, a exploração da flora e as atividades de pesca 
poderão ser suspensas até sua regularização junto ao órgão 
ambiental competente. 

§2º - Iniciado o processo administrativo de licenciamento 
ambiental, a continuidade da operação do empreendimento ou 
atividade estará condicionada, ainda, à assinatura de Termo de 
Ajustamento de Conduta com o órgão ambiental competente, 
com previsão de condições e prazos para instalação e 
funcionamento do empreendimento ou atividade até a sua 
regularização. 

Art. 90 O não atendimento ao disposto no Art. 93 
importará na lavratura do respectivo auto de infração, pelo 
responsável pela lavratura da notificação ou por outro indicado 
pela autoridade competente, com a aplicação das penalidades 
cabíveis, conforme previsto na legislação ambiental vigente. 

§1º - O auto de infração também será lavrado naquelas 
hipóteses em que, após iniciado o processo de regularização 
ambiental, observado o disposto no Art. 93, o mesmo for 
indeferido ou não for finalizado dentro dos prazos legalmente 
estabelecidos. 

§2º - Não caberá aplicação da penalidade de 
advertência no caso em que for constatado o descumprimento 
do previsto no Art. 93. 

§3º - O processo administrativo de auto de infração 
decorrente do não atendimento à notificação deverá ter 
seguimento nos mesmos autos da notificação. 

Art. 91 Realizada a fiscalização, será lavrado de 
imediato o termo de fiscalização, registrando-se os fatos 
constatados e as informações prestadas, observadas as 
diretrizes do inciso III do Art. 89. 

§1º - Se presente o empreendedor, seus representantes 
legais ou prepostos, ser-lhe-á fornecida cópia do termo de 
fiscalização e contra recibo. 

§2º - Na ausência do empreendedor, de seus 
representantes legais ou prepostos, ou na inviabilidade de 
entrega imediata do auto de fiscalização, uma cópia do mesmo 
lhe será remetida pelo correio com aviso de recebimento - AR. 

Art. 92 Verificada a ocorrência de infração à legislação 
ambiental, será lavrado auto de infração, em três vias, 
destinando-se a primeira ao autuado e as demais à formação de 
processo administrativo, devendo o instrumento conter: 

I - Nome ou razão social do autuado, com o respectivo 
endereço; 
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II - Fato constitutivo da infração; 
III - Disposição legal ou regulamentar em que 

fundamenta a autuação; 
IV - Circunstâncias agravantes e atenuantes; 
V - Reincidência; 
VI - Aplicação das penas; 
VII - O prazo para pagamento ou defesa; 
VIII - Local, data e hora da autuação; 
IX - Identificação e assinatura do servidor credenciado 

responsável pela autuação;  
X - Assinatura do infrator ou de seu preposto, sempre 

que possível, valendo esta como notificação. 
§1º - O servidor credenciado deverá identificar no auto 

de infração o(s) autor(es), bem como, conforme o caso, 
aquele(s) que tenha(m) contribuído, direta ou indiretamente, 
para a prática da infração. 

§2º - Deverá ser remetida ao Ministério Público Estadual 
cópia do auto de infração. 

Art. 93 Não sendo possível a autuação em flagrante, o 
autuado será notificado, pessoalmente ou interposta pessoa, por 
via postal com aviso de recebimento, por publicação no Órgão 
Oficial dos Poderes do Estado ou Município ou mediante 
qualquer outro meio que assegure a ciência da autuação. 

Parágrafo único – Para produzir efeitos, a notificação por 
via postal independe do recebimento pessoal do interessado, 
sendo suficiente que a correspondência seja entregue no 
endereço por ele indicado ou no local da infração. 

 
CAPÍTULO II 
DAS INFRAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS 
PREVISTAS NESTA LEI 

 
Art. 94 Constituem infrações às normas sobre a 

proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, as 
tipificadas no Anexo II desta Lei Complementar.  

Art. 95 Constitui infração a realização de queimadas em 
lotes e quintais urbanos localizados no Município de 
Coromandel.  

§1° - A infração prevista no caput é passível de multa no 
valor de referência de 185 UPFC, dobrando este valor no caso 
de reincidência, independente de outras previstas na legislação 
estadual e federal. 

§2° - Em caso de flagrante, a penalidade será atribuída 
ao infrator. Caso contrário, será atribuída ao proprietário do 
imóvel. 

 
CAPÍTULOIII 
DA DEFESA E DO RECURSO CONTRA A APLICAÇÃO DE 
PENALIDADE 

 
Art. 96 O autuado poderá apresentar defesa dirigida ao 

órgão ou entidade responsável pela autuação, no prazo de 20 
(vinte) dias contados da notificação do auto de infração, lhe 
sendo facultada a juntada de todos os documentos que julgar 
convenientes à defesa, independente de depósito prévio ou 
caução. 

Art. 97 A peça de defesa deverá conter os seguintes 
dados: 

I - Autoridade administrativa ou órgão a que se dirige; 
II - Identificação completa do autuado, com a 

apresentação de cópia do CPF ou CNPJ e, quando for o caso, 
contrato social e última alteração; 

III - Número do auto de infração correspondente; 
IV - O endereço do autuado ou indicação do local para o 

recebimento de notificações, intimações e comunicações; 
V - Formulação do pedido, com exposição dos fatos e 

seus fundamentos;  
VI - Data e assinatura do requerente ou de seu 

procurador. 
§1º - O autuado poderá ser representado por advogado 

ou procurador legalmente constituído, devendo, para tanto, 
anexar ao requerimento o respectivo instrumento de procuração. 

§2º - Cabe ao autuado a prova dos fatos que tenha 
alegado, sem prejuízo do dever atribuído a autoridade julgadora 
para instrução do processo. 

§3º - As provas propostas pelo autuado poderão ser 
recusadas, mediante decisão fundamentada da autoridade 
julgadora competente. 

§4º - O autuado poderá protestar, no ato da 
apresentação da defesa, pela juntada de outros documentos até 
que o processo seja remetido à conclusão da autoridade 
julgadora. 

§5° - A peça de defesa somente poderá ser protocolada 
junto ao órgão ou entidade responsável pela autuação 
acompanhada de todos dados citados no caput. 

Art. 98 A defesa não será conhecida quando 
intempestivo caso em que se tornará definitiva a aplicação da 
penalidade. 

§1º - Na hipótese de não apresentação da defesa se 
aplicará definitivamente a penalidade. 

Art. 99 Apresentada defesa, o processo será instruído 
na forma e nos prazos estabelecidos pela Lei Estadual nº 
14.184, de 31 de janeiro de 2002. 

Parágrafo único - Os processos administrativos 
tramitarão pelo rito ordinário ou pelo rito sumário nas hipóteses e 
na forma previstas nesta Lei Complementar. 

Art. 100 Finda a instrução, o processo será submetido à 
decisão pelo órgão ou entidade responsável pela autuação, nos 
termos nesta Lei Complementar. 

Art. 101 A autoridade deverá fundamentar sua decisão, 
podendo valer-se de análises técnica e jurídica do corpo técnico 
da respectiva unidade. 

Art. 102 Será admitida a apresentação de defesa ou 
recurso via postal, mediante carta registrada, verificando-se a 
tempestividade pela data da postagem. 

Art. 103 O processo será decidido no prazo de sessenta 
dias, contados da conclusão da instrução. 

§1º - O prazo a que se refere o caput poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, mediante motivação 
expressa. 

Art. 104 O autuado será notificado da decisão do 
processo, pessoalmente, na pessoa de seu representante legal 
ou preposto, por via postal com aviso de recebimento, por 
publicação no Órgão Oficial dos Poderes do Estado ou 
Município ou mediante qualquer outro meio que assegure a 
ciência da decisão. 

Parágrafo único - Para produzir efeitos, a notificação por 
via postal independe do recebimento pessoal do interessado, 
bastando que a correspondência seja entregue no endereço por 
ele indicado e que o aviso de recebimento - AR retorne ao órgão 
ambiental assinado para compor o processo administrativo. 

Art. 105 Da decisão a que se refere o art. 107 cabe 
recurso, no prazo de trinta dias, contados da notificação a que 
se refere o art. 108, independentemente de depósito ou caução, 
dirigido ao CODEMA. 

Art. 106 No recurso, é facultada ao requerente, no prazo 
a que se refere o art. 109, a juntada de novos documentos que 
julgar convenientes. 

Art. 107 Na sessão de julgamento do recurso o 
requerente poderá apresentar alegações orais, sendo vedada a 
juntada ou apresentação de novos documentos. 

Art. 108 A defesa ou a interposição de recurso contra a 
penalidade imposta por infração às normas ambientais não terão 
efeito suspensivo, salvo mediante assinatura e cumprimento no 
prazo fixado pelos órgãos, do termo de compromisso firmado 
pelo infrator com a SEMMA e entidades vinculadas. 

§1º - O Termo de Compromisso a que se refere o caput 
deverá ser requerido no prazo de apresentação da defesa ou do 
recurso. 

§2º - No caso de autuação por ausência de Licença 
Ambiental não se aplica o disposto no caput. 

 
TÍTULO VI 

DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
 

Art. 109 O Fundo Municipal do Meio Ambiente, como 
captador e aplicador de recursos, fica sob a coordenação e 
controle do CODEMA. 

 
Art. 110 Os recursos que compõem o Fundo Municipal 

do Meio Ambiente serão administrados pela Gestão 
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Municipal de Finanças e Administração, a quem compete: 
 

I – Administrar o fundo e coordenar a execução da 
aplicação dos seus recursos, de acordo com o Plano 
Municipal do Meio Ambiente, aprovado pelo CODEMA; 

 
II - Submeter ao CODEMA o Plano de aplicação dos 

recursos a cargo do Fundo, em consonância com o Plano 
Municipal do Meio Ambiente e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 

 
III - Encaminhar ao CODEMA as demonstrações 

mensais de receita e despesa do Fundo; 
 
IV - Encaminhar à Contabilidade Geral do Município 

as demonstrações mencionadas no inciso anterior; 
 
V - Assinar ou delegar competência para, juntamente 

com o responsável pela Tesouraria, emitir cheques, ordens 
de empenho e pagamento de despesas do Fundo; 

 
VI - Firmar convênios e contratos, inclusive de 

empréstimos, juntamente com o Prefeito, referentes a 
recursos que serão administrados pelo Fundo, em 
consonância com o Plano Municipal de Meio Ambiente. 

 
Art. 111 São receitas do Fundo: 
 
I - Dotação consignada anualmente no orçamento 

municipal e as verbas adicionais que a Lei estabelecer no 
decurso do período; 

 
II - 30% (trinta por cento) da taxa de Licença de 

Localização e Funcionamento de Unidades de Pesquisa, 
Extração ou Lavra de Recursos Minerais no Município, da 
Taxa de Fiscalização Ambiental (TFAM), da taxa de Licença 
Específica e expedição da declaração de uso e ocupação do 
solo; 

 
III - Dotações, auxílios, contribuições, subvenções e 

transferências, legadas de entidades nacionais, 
internacionais e governamentais; 

 
IV - Projeto de aplicações dos recursos disponíveis e 

da venda de materiais, publicações e eventos; 
  
V - Remuneração oriunda de aplicações financeiras; 
 
VI - Receitas advindas de convênios, acordos e 

contratos firmados entre o Município e instituições privadas 
e públicas federais, estaduais, internacionais e estrangeiras 
para repasse a entidades governamentais executoras do 
Plano Municipal do Meio Ambiente. 

 
VII - 30% (trinta por cento) dos valores descritos no 

Anexo I desta Lei, referentes às taxas de análise das 
solicitações de licenciamento ambiental. 

 
§1º - As receitas descritas nesta Lei serão 

depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser 
aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de 
crédito. 

 
§2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira 

dependerá: 
 

I - Da existência de disponibilidade em função do 
cumprimento da programação; 

 
II - De prévia aprovação da direção da Gestão 

Municipal de Finanças e Administração ou Gestão Municipal 
do Agronegócio e Meio Ambiente, de acordo com a 
deliberação do CODEMA. 

 
Art. 112 Constituem ativos do Fundo; 
 

I - Disponibilidades monetárias em bancos ou em 
caixa especial oriundas das receitas especificadas no artigo 
anterior; 

 
II - Direitos que porventura vierem a constituir; 
 
III - bens móveis e imóveis, com ou sem ônus 

destinados à execução dos programas e projetos do Plano 
Municipal do Meio Ambiente. 

Parágrafo único – Anualmente se processará ao 
inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo. 

 
Art. 113 Constituem passivos do Fundo as 

obrigações de quaisquer naturezas que, porventura, o 
Município venha assumir de comum acordo com o 
CODEMA, para implementação do Plano Municipal de Meio 
Ambiente. 

  
Art. 114 - O orçamento do Fundo evidenciará as 

políticas, diretrizes e programas do Plano Municipal de Meio 
Ambiente, observadas o Plano Plurianual e a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade 
e do equilíbrio. 

 
§1º - O orçamento do Fundo integrará o orçamento 

do Município, em obediência ao princípio da unidade. 
 
§2º - O orçamento do Fundo observará, na sua 

elaboração e na execução, os padrões e normas 
estabelecidas na legislação pertinente. 

 
Art. 115 A contabilidade do Fundo tem por objetivo 

evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária 
do próprio Fundo, observadas os padrões e normas 
estabelecidas na legislação. 

 
Art. 116 A contabilidade será organizada de forma a 

permitir o exercício das suas funções de controle prévio, 
concomitante e subsequente e de informar, inclusive de 
apropriar e apurar custos dos serviços e, 
consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem 
como interpretar e analisar os resultados obtidos. 

 
§1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de 

gestão, inclusive dos custos dos serviços. 
 
§2º - Entende- se por relatório de gestão balancetes 

mensais de receita e despesa do Fundo e demais 
demonstrações exigidas pela Administração e pela 
legislação. 

 
§3º - As demonstrações e os relatórios produzidos 

passarão a integrar a contabilidade geral do Município. 
 
Art. 117 Nenhuma despesa será realizada sem 

necessária autorização orçamentária. 
Parágrafo Único – Para casos de insuficiência e 

omissões orçamentárias poderão ser utilizados créditos 
adicionais, suplementares e especiais, autorizados por lei e 
abertos por decretos do Executivo. 

 
Art. 118 A despesa do Fundo se constituirá de: 
 
I - Financiamento total ou parcial de programas de 

atendimentos e projetos constantes do Plano Municipal de 
Meio Ambiente; 

 
II - Aquisição de material permanente e de consumo 

e de outros insumos necessários ao desenvolvimento de 
programas e projetos; 

 
III - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou 

locação de imóveis necessários à implantação e 
implementação do Plano Municipal de Meio Ambiente; 

 
IV - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
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instrumentos de gestão, planejamento, administração e 
controle das ações do Plano Municipal de Meio Ambiente; 

 
V - Desenvolvimento de programas de estudos, 

pesquisa, capacitação e aperfeiçoamento de recursos 
humanos necessários à execução do Plano Municipal de 
Meio Ambiente; 

 
VI - Atendimento de despesas diversas, de caráter 

urgente e inadiável, necessários à execução das ações e 
serviços de Meio Ambiente, especialmente os previstos na 
Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

 
Art. 119 O Poder Executivo fará constar nos 

instrumentos de concessão de abastecimento de água a 
obrigatoriedade do concessionário de emitir, 
periodicamente, relatório de avaliação da quantidade dos 
mananciais da água distribuída no Município, com dados 
sobre seu potencial de ações necessárias para sua 
melhoria. 

 
Art. 120 Nos casos omissos, a critério do CODEMA, 

poderá ser utilizada de forma analógica e subsidiária, a 
legislação administrativa municipal, estadual e federal 
pertinente e correlata, nessa ordem, reguladora dos 
processos e procedimentos administrativos ambientais. 

 
TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 121 O Poder Executivo, através decreto, 

regulamentará integralmente esta Lei Complementar. 
 
Art. 122 Casos não previstos nesta Lei 

Complementar poderão ser regulamentados de forma 
específica. 

 
Art. 123 Em caso de lacuna ou conflito entre normas 

as pessoas de direito público interno, prevalecerá a 
legislação federal, estadual e municipal, respectivamente 
nesta ordem. 

 
Art. 124 Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Art. 125 Revogam-se as disposições em contrário, bem 
como a Lei Complementar n° 027, de 04 de janeiro de 1999 e o 
Decreto n° 1.396, de 03 de maio de 1999. 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 14 de 
dezembro de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 208 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

“ALTERA O ANEXO VII DA LEI COMPLEMENTAR Nº 152 DE 
02 DE OUTUBRO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE CARGA 
HORÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DA 
EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º A jornada de trabalho dos cargos de Educador 
Infantil e Professor Regente, será de 24 horas semanais, 
respeitando o que diz a Lei Federal n° 11.738/2008, sendo 2/3 
com interação com aluno, com carga horária de 16 horas e 1/3 
para planejamento e reunião 8 horas semanais, sendo permitida 
a extensão da jornada de acordo com a necessidade do serviço 
público, sendo observada a tabela a seguir: 

 

 
 

 
Art. 2º Respeitando o artigo 8° da Lei Complementar 

Federal n° 173/2020, e o parecer do TCE/MG, por tratar de lei 
anterior e regularização da Lei Federal n° 11.738/2008, segue 
impacto orçamentário-financeiro e dotações orçamentárias da 
Secretária Municipal de Educação Coromandel – MG. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos à 01/12/2021. 
  
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 21 de 

dezembro de 2021. 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 209 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
“REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL E A AUTARQUIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL – IPSEM”. 

 
O povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIA 
Art. 1º Fica reestruturado o Regime Próprio de 

Previdência Social do Município e  o Instituto de Previdência, 
entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município, autarquia de natureza 
especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial, com sede e foro na cidade de Coromandel – MG, e 
com prazo de duração indeterminado. 

§ 1º O regime próprio dos servidores públicos 
que é gerido pelo Instituto de Previdência, por força do disposto 
nesta Lei é o representado por todo o pessoal efetivo dos 
Poderes Executivo e Legislativo Municipal, de suas autarquias e 
fundações, ativo e inativo, pelo conjunto de normas 
constitucionais, legais e regulamentares, federais e estaduais, 
permanentes e transitórias, que disciplinam seus direitos 
relativos a aposentadoria e pensão para seus dependentes. 

§2º Os recursos do RPPS serão depositados na 
conta do Instituto de Previdência, que deverá ser distinta da 
conta do Tesouro Municipal. 

§3º Para fins desta Lei, não se enquadram na 
categoria de servidores públicos integrantes do RPPS o servidor 
ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em 
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lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo 
temporário, eletivo ou de emprego público, vinculados ao regime 
geral da previdência social. 

Art. 2º O Instituto de Previdência tem por 
finalidade administrar o RPPS, cabendo-lhe, além de outras 
competências previstas em lei: 

I – a administração, operacionalização e o 
gerenciamento do regime; 

II – a análise, concessão, o pagamento e a 
manutenção dos benefícios assegurados pelo regime; 

III – a arrecadação dos recursos e cobrança das 
contribuições necessárias ao custeio do regime; 

IV – atender as determinações constantes desta 
Lei, das orientações normativas do Ministério do Trabalho e 
Previdência e do Tribunal de Contas e as deliberações, na 
medida do possível, do Conselho Municipal de Previdência e do 
Comitê de Investimentos; 

V – a manutenção permanente dos dossiês dos 
servidores públicos ativos da Autarquia, inativos e seus 
respectivos dependentes e pensionistas. 

VI - estabelecer e normatizar as diretrizes gerais 
do RPPS; 

VII - organizar e definir a sua estrutura funcional, 
os processos administrativos, financeiros e técnicos para o 
perfeito funcionamento do RPPS; 

VIII - promover os meios materiais e de recursos 
humanos necessários ao funcionamento do RPPS; 

IX - organizar os controles, as informações 
seguras para a concessão, o pagamento dos benefícios 
previdenciários, o recebimento, fiscalização, escrituração correta 
dos recursos previdenciários e de suas utilizações; e 

X - promover as demais medidas inerentes ao 
pleno funcionamento do RPPS. 

§1º Na consecução de suas finalidades, o 
Instituto de Previdência atuará com independência e 
imparcialidade, visando ao interesse dos segurados e 
dependentes, observados os princípios da Administração 
Pública. 

§2º O cadastro a que se refere o inciso V do 
caput deste artigo, dentre outras informações julgadas 
relevantes ou necessárias, nos termos da legislação aplicável, 
conterá todos os documentos pessoais, funcionais, financeiros 
necessários para simulação e concessão de benefícios. 

Art. 3º Fica vedado ao Instituto de Previdência o 
desempenho das seguintes atividades:  

I – conceder empréstimos de qualquer natureza, 
exceto após a regulamentação específica estabelecida pelo 
Conselho Monetário Nacional e suas normas complementares, 
definidas pela Emenda Constitucional n° 103/2019; 

II – celebrar convênios, consórcios ou ajuste de 
qualquer natureza com outros Estados ou Municípios, cujo 
objetivo seja pagamento de benefícios, exceto com Regime de 
Previdência Complementar - RPC; 

III – aplicar recursos em títulos públicos, com 
exceção nos do Governo Federal; 

IV – atuar nas demais áreas da seguridade social 
ou qualquer outra área não condizente com sua finalidade; e 

V – atuar como instituição financeira, bem como 
prestar fiança, aval ou obrigar-se, em favor de terceiros, por 
qualquer outra forma. 

Art. 4º O Instituto de Previdência é jurisdicionado 
ao Chefe do Poder Executivo, observada a autonomia que lhe é 
assegurada no art. 1º. 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Seção I 
Dos Órgãos de Administração  

Art. 5º A organização administrativa e 
operacional do RPPS será constituída das seguintes 
subunidades da Unidade Gestora: 

I - Conselho de Administração e Fiscal; 
II - Comitê de Investimentos; 
III - Controle Interno; e 
IV - Diretoria Executiva. 

Seção II 
Do Conselho de Administração e Fiscal 

 
Art. 6º O Conselho de Administração, unidade 

administrativa colegiada, com mandato de 2 (dois) anos, 
permitida uma recondução, tem por objetivo a administração 
financeira, patrimonial e social do RPPS, competindo-lhe: 

I - estabelecer a política financeira e 
administrativa do RPPS; 

II - aprovar planos, orçamentos, relatórios, 
balancetes mensais e anuais do RPPS ; 

III - estabelecer, supletivamente, atribuições e 
competências dos órgãos executivos, observadas as normas 
desta Lei; 

IV - aprovar seu regimento interno; 
V - estabelecer planos de assistência e 

previdência, observado o disposto nesta Lei; 
VI - fixar as condições das aplicações de capital 

e reservas, observado o disposto na legislação federal 
específica; 

VII - decidir sobre as questões apresentadas 
pelo Presidente e os casos omissos. 

§ 1º O Conselho de Administração é constituído 
de sete membros, escolhidos entre os servidores efetivos, 
comissionados ou agentes políticos do Município, observando-
se o seguinte critério: 

I - dois membros indicados pelo Executivo 
Municipal. 

II - um membro indicado pelo Legislativo 
Municipal. 

III – quatro membros escolhidos pelos 
segurados em assembleia convocada para este fim, sendo dois 
representantes dos segurados ativos e dois representantes dos 
segurados inativos. 

§ 2º Cada membro do Conselho de 
Administração terá um suplente com igual período de mandato 
do titular. 

§ 3º A mesa diretora do Conselho de 
Administração será formada pelo Presidente, Vice- Presidente, 
Secretário e Tesoureiro. 

§ 4º O Presidente do Conselho de Administração 
é o Presidente do IPSEM nomeado pelo Prefeito Municipal e os 
demais membros da mesa diretora serão eleitos pelos membros 
do Conselho de Administração. 

§ 5º O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, em sessões mensais e, extraordinariamente, 
quando convocado por, pelo menos, três de seus membros, com 
antecedência mínima de 3 dias. 

§ 6º Das reuniões do Conselho de 
Administração serão lavradas atas em livro próprio. 

§ 7º As decisões do Conselho de Administração 
serão estabelecidas por resolução e regulamentadas por 
portaria do Presidente. 

§ 8º Os membros do Conselho poderão ser 
destituídos pelo Prefeito, mediante processo administrativo, nos 
termos da LC 055/2004, ficando o(s) membro(s) do Conselho 
afastado(s) de suas funções durante a apuração. 

§ 9º Destituídos da função um ou mais membros 
do Conselho, deverão os órgãos que os indicaram encaminhar, 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Executivo Municipal, os 
nomes dos substitutos. 

Art. 7º Compete à mesa diretora do Conselho de 
Administração: 

I- Ao Presidente: 
a - representar o Conselho em Juízo e fora dele; 
b - dirigir as sessões do Conselho; 
c - ordenar as despesas; 
d - convocar reuniões dos membros do 

conselho; 
e - prestar informações ao Executivo, ao 

Legislativo e ao Conselho Fiscal, sempre que por eles 
solicitadas, no prazo e nas condições estabelecidas na Lei 
Orgânica Municipal.  

f - assinar balancetes, conceder licenças aos 
servidores do Instituto, autorizar a abertura de contas bancárias 
e movimentá-las juntamente com o Tesoureiro; 
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g - representar o instituto em juízo e fora dele 
contra atos dos empregadores, sempre que houver omissão nos 
recolhimentos das contribuições devidas ao Instituto; 

h - expedir portarias e resoluções de 
conformidade com a decisão da maioria absoluta dos membros 
do Conselho de Administração; 

i - convocar assembléia dos servidores, trinta 
dias antes do término de seu mandato, para indicação dos 
membros do Conselho de Administração de que trata o art. 6, 
§1º, III, através de edital de convocação; 

j - requerer ao Prefeito e ao Presidente da 
Câmara a indicação dos membros do Conselho de 
Administração de que trata o art. 6º, §1º, I e II, trinta dias antes 
do término do seu mandato. 

l - exercer outras atribuições do cargo não 
especificadas nesta Lei; 

m - conceder benefícios; 
n - determinar, periodicamente, auditoria fiscal 

nos órgãos empregadores, para comprovar o cumprimento do 
previsto nesta Lei. 

II- Ao Secretário: 
a - secretariar as reuniões do Conselho, fazer a 

leitura dos expedientes e lavrar as atas; 
b - receber e expedir correspondências; 
c - redigir e registrar as resoluções e as portarias 

do Conselho de Administração; 
d - manter sempre em ordem os documentos e 

atos administrativos do Instituto. 
III - Ao Tesoureiro: 
a - receber e controlar os recursos financeiros do 

Instituto, mantendo-os em conta bancária, conforme decisão da 
Mesa Diretora do Conselho; 

b - processar, liquidar e pagar as despesas do 
Instituto; 

c - movimentar, juntamente com o Presidente, a 
conta bancária do Instituto; 

d - assinar, juntamente com o Presidente, os 
balancetes e os balanços do Instituto. 

Art. 8º O Conselho Fiscal, unidade fiscalizadora 
colegiada, com mandato de dois anos, admitida uma 
recondução, tem por competência fiscalizar os atos do Conselho 
de Administração, com vistas ao fiel cumprimento das normas 
instituídas nesta Lei, e será composto de: 

I - um representante da Câmara Municipal, 
podendo ser agente político ou servidor efetivo, ativo ou inativo; 

II - um servidor efetivo ativo ou inativo indicado 
pelo Prefeito; 

III - um servidor efetivo ativo ou inativo 
designado pelos segurados em assembléia geral convocada 
para este fim. 

§ 1º Cada membro do Conselho Fiscal terá um 
suplente com igual período de mandato do titular. 

§ 2º O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, 
pelo menos uma vez por mês e, extraordinariamente, quantas 
forem necessárias, a juízo de seu Presidente ou por solicitação 
do Presidente do Conselho de Administração. 

Art. 9º Compete ao Conselho Fiscal: 
I - examinar e aprovar os balancetes e relatórios 

do Instituto, mensalmente; 
II - emitir parecer sobre os balancetes mensais 

do Instituto, bem como, sobre as contas e os demais aspectos 
econômicos e financeiros dos atos do Conselho de 
Administração; 

III - examinar, a qualquer época, os livros e 
documentos do Instituto. 

IV - sugerir ao Conselho de Administração 
medidas saneadoras visando corrigir possíveis distorções ou 
irregularidades; 

V - requerer, se assim entender, e mediante 
justificativa escrita, o assessoramento de perito-contador ou 
empresa especializada, sem prejuízo das auditorias externas de 
caráter obrigatório; 

VI - lavrar em livro de atas os pareceres 
procedidos; 

VII - reunir-se com a diretoria, quando 
convocado. 

VIII- julgar as contas do RPPS e encaminhar aos 
Poderes Executivo e Legislativo o resultado do julgamento. 

Parágrafo Único. Pelas irregularidades julgadas 
responderão: 

I - o Presidente do Conselho de Administração, 
nos casos de omissão; 

II - os representantes dos Poderes Legislativo e 
Executivo e os Diretores das Autarquias e Fundações 
Municipais, pela falta de recolhimento das contribuições devidas 
ao IPSEM; 

III - a pessoa sobre quem venha recair a 
responsabilidade do erro. 

Art. 10. Ao Conselho Fiscal, uma vez 
constituído, compete a eleição de sua Mesa Diretora que será 
composta de Presidente, Vice-Presidente e Secretário. 

Parágrafo Único. Compete ao Presidente do 
Conselho Fiscal: 

I - convocar e dirigir as sessões do Conselho; 
II - propor ao Conselho a agenda das reuniões e 

elaborar a programação das tarefas; 
III - autorizar a abertura de processo 

administrativo disciplinar no  RPPSe solicitá-la às entidades 
empregadoras conveniadas, quando necessário; 

Art. 11. Ocorre a vacância dos cargos de 
Conselheiro: 

I – pela perda do mandato; 
II – pela renúncia; 
III – pelo falecimento. 
Parágrafo Único. Na hipótese de vacância nos 

Conselhos de Administração e Fiscal, assumirá o respectivo 
suplente ou, na impossibilidade deste terá nova indicação pelo 
respectivo órgão, devendo o novo membro exercer o mandato 
pelo período restante. 

 
 

Seção III 
Do Comitê de Investimentos 

Art. 12. Fica mantido por esta Lei, o Comitê de 
Investimentos, conforme determina a Portaria Ministerial n° 170, 
de 25 de abril de 2012, que altera a Portaria MF/GM nº 519, de 
24 de agosto de 2011, que dispõe sobre as aplicações dos 
recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência 
Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios e demais alterações. 

§ 1º O Comitê de Investimentos é um órgão 
deliberativo que tem por objetivo assessorar a Unidade Gestora 
do RPPS nas tomadas de decisões relacionadas à gestão dos 
ativos do Instituto de Previdência, observando as exigências 
legais relacionadas à segurança, rentabilidade, solvência e 
liquidez dos investimentos de acordo com a legislação vigente e 
consoante à política de investimentos. 

§ 2º O Comitê de Investimentos será composto por 
03 (três) membros, com maioria simples dos membros com 
certificação financeira, sendo o Gestor do RPPS, o Diretor 
Administrativo e Financeiro e o Assessor Jurídico membros 
natos, sendo seus suplentes indicados pelo Chefe do Poder 
Executivo dentro do quadro de servidores efetivos do município 
e todos nomeados mediante Portaria. 

Art. 13. O Comitê de Investimentos reunir-se-á, 
ordinariamente, em sessões trimestrais ou quando for 
necessário, por convocação de seu Presidente e 
extraordinariamente, quando convocado por, pelo menos por 02 
(dois) de seus membros, com antecedência mínima de 02 (dois) 
dias ou por calendário específico, mencionado o dia, o mês e o 
horário do exercício. 

Art. 14. Das reuniões do Comitê de Investimentos 
serão lavradas/digitalizadas atas, arquivadas em livro próprio, 
sendo que das deliberações deverá ser emitida Resolução do 
Comitê de Investimentos numerada sequencialmente por ano. 

§ 1º Entre os membros do Comitê de 
Investimentos, será escolhido o Presidente, eleito pelos seus 
pares por maioria simples ou por aclamação, pelo período de 02 
(dois) anos, admitida uma recondução e, o segundo mais 
votado, considerar-se-á o Vice-Presidente do Comitê e o 
membro remanescente será o Secretário Geral do Comitê de 
Investimentos. 

http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/66/MPS/2011/519.htm
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§ 2º A eleição do Presidente e do Vice-Presidente 
do Comitê de Investimentos deverá ser realizada uma vez a 
cada 03 (três) anos, antes do término do atual mandato do 
Presidente. 

§ 3º As atribuições do Presidente do Comitê, do 
Vice-Presidente e do Secretário Geral serão definidas pelo 
Regimento Interno do Comitê de Investimentos. 

§ 4º Os casos omissos ou controversos não 
previstos nesta Lei, serão definidos no Regimento Interno e pela 
maioria absoluta do Comitê de Investimentos e as soluções 
constituirão precedente regimental. 

Art. 15. As decisões do Comitê de Investimentos 
serão tomadas por maioria, exigida o quórum de 02 (dois) 
membros. 

§ 1º Os temas debatidos nas reuniões do Comitê 
de Investimentos, bem como suas respectivas deliberações, 
terão caráter confidencial, podendo somente ser divulgados 
mediante autorização prévia e unânime dos membros. 

§ 2º Uma vez aprovadas, as propostas do Comitê 
de Investimentos são vinculativas para as estratégias de 
investimentos adotadas pela Gestão do Instituto de Previdência. 

§ 3º Na ausência do titular será convocado o seu 
suplente, na forma regimental. 

Art. 16. Incumbirá a Unidade Gestora proporcionar 
ao Comitê de Investimentos os meios necessários ao exercício 
de suas competências. 

Art. 17. Compete ao Comitê de Investimentos: 
I - analisar, avaliar e emitir recomendações sobre 

proposições de investimentos; 
II - acompanhar e avaliar o desempenho dos 

investimentos já realizados, com base em relatórios elaborados 
pelo Gestor e/ou Analista ou Assessor de Investimentos, bem 
como proposições de mudança ou redirecionamento de 
recursos; 

III - analisar os cenários macroeconômicos, político 
e as avaliações de especialistas acerca dos principais 
mercados, observando os possíveis reflexos no patrimônio dos 
planos de benefícios administrados pelo RPPS; 

IV - propor, com base nas análises de cenários, as 
estratégias de investimentos para um determinado período; 

V - reavaliar as estratégias de investimentos, em 
decorrência da previsão ou ocorrência de fatos conjunturais 
relevantes que venham, direta ou indiretamente, influenciar os 
mercados financeiros e de capitais; 

VI - analisar os resultados da carteira de 
investimentos do RPPS; 

VII - fornecer subsídios para a elaboração ou 
alteração da política de investimentos do RPPS; 

VIII - acompanhar a execução da política de 
investimentos do RPPS; 

IX - indicar os limites operacionais e os intervalos 
de risco que poderão ser assumidos no âmbito da gestão dos 
recursos garantidores dos benefícios de competência do 
Instituto de Previdência; 

X - indicar o percentual máximo a ser conferido 
para cada investimento, dentro dos limites legais, buscando 
adequar os investimentos com a realidade do mercado 
financeiro; 

XI - buscar o reenquadramento do plano, quando 
ocorrer alguma alteração ao longo do ano ou ocorrer alguma 
alteração na legislação; 

XII - indicar os critérios para seleção das 
instituições financeiras buscando a segurança e minimizar os 
custos operacionais; e 

XIII - analisar e emitir parecer acerca das propostas 
e produtos encaminhados pela Diretoria Executiva. 

Art. 18. Fica obrigatório a Unidade Gestora do 
Regime Próprio de Previdência Social, por meio de ato 
específico, realizar o processo de credenciamento e submetê-lo 
ao Comitê de Investimentos, das Instituições Financeiras e 
similares, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e 
valores mobiliários e pessoas jurídicas que atuem como agentes 
autônomos de investimentos, junto às quais o Instituto de 
Previdência poderá vir a alocar seus recursos financeiros 
disponíveis, na forma da Política de Investimentos do Instituto de 

Previdência, observando os seguintes critérios mínimos, 
relacionados abaixo:  

I - a solidez patrimonial da entidade; 
II - a compatibilidade desta com o volume de 

recursos; 
III - a experiência positiva no exercício da atividade 

de administração de recursos de terceiros; 
IV - atos de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo Banco Central ou Comissão de 
Valores Mobiliários ou órgão competente; 

V - observação de elevado padrão ético de conduta 
nas operações realizadas no mercado financeiro; e 

VI - ausência de restrições que, a critério do Banco 
Central, da Comissão de Valores Mobiliários ou de órgãos 
competentes desaconselhem um relacionamento seguro. 

Art. 19. Os membros do Comitê de Investimentos, 
definidos conforme o §2° do art. 12, só perderão o mandato em 
virtude de: 

I – condenação penal ou por improbidade 
administrativa transitada em julgado; 

II – decisão desfavorável em processo 
administrativo disciplinar irrecorrível não alcançada pela 
prescrição; e 

III – acumulação ilegal de cargos na forma da 
Constituição Republicana; 

§1º Após a instauração, na forma prevista no 
regimento interno, de processo administrativo para apuração de 
irregularidades cometidas por membros do Comitê de 
Investimentos, poderá o responsável pelo RPPS ou aquele que 
vier a substituir solicitar ao Chefe do Poder Executivo o 
afastamento provisório dos envolvidos até a conclusão do 
processo. 

§2º Após a instauração de processo administrativo 
para apuração de irregularidades de membro do Comitê de 
Investimentos, este será afastado até a conclusão do processo e 
será substituído por seu suplente. 

§3° Os afastamentos de que tratam os §§ 1° e 2º 
deste artigo não implicarão a prorrogação do mandato do 
membro processado. 

Art. 20. Ocorre a vacância: 
I – pela perda do mandato; 
II – pela renúncia; 
III – pelo falecimento. 
Parágrafo Único. Na hipótese de vacância no 

Comitê de Investimentos, assumirá o respectivo suplente ou, na 
impossibilidade deste terá nova indicação pelo respectivo órgão, 
devendo o novo membro exercer o mandato pelo período 
restante. 

 
 

Seção IV 
Do Controle Interno 

 
Art. 21. Fica criada a Unidade de Controle 

Interno do Instituto de Previdência Social do Município, 
integrando a Unidade Orçamentária, em nível de 
assessoramento, com objetivo de executar as atividades de 
controle da autarquia, alicerçado na realização de auditorias, 
com a finalidade de: 

I - verificar a regularidade da programação 
orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas 
previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e do orçamento da autarquia, no mínimo uma vez por 
ano; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e 
efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial no 
Instituto de Previdência; 

 
III - exercer o controle das operações de crédito, 

avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Instituto 
de Previdência; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de 
sua missão institucional; 

V - examinar a escrituração contábil e a 
documentação aela correspondente; 
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VI - examinar as fases de execução da despesa, 
inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, 
sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e 
razoabilidade; 

 
VII – exercer o controle sobre a execução da 

receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e 
verificação dos depósitos de cauções e fianças; 

VIII – exercer o controle sobre os créditos 
adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de 
exercícios anteriores"; 

IX - acompanhar a contabilização dos recursos 
provenientes de celebração de convênios e examinando as 
despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo; 

X- supervisionar as medidas adotadas pelos 
Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total 
com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 
23da Lei Complementar nº 101/2000, caso haja necessidade; 

XI - realizar o controle dos limites e das 
condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou 
não; 

XII - realizar o controle da destinação de 
recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as 
restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000; 

XIII - controlar o alcance do atingimento das 
metas fiscais dos resultados primário e nominal; 

XIV – acompanhar, para fins de posterior 
registro no Tribunal de Contas, os atos de admissão de pessoal, 
a qualquer título, no Instituto de Previdência; 

XV – verificar os atos de aposentadoria para 
posterior registro no Tribunal de Contas; 

XVI – realizar outras atividades de manutenção 
e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive 
quando da edição de leis, regulamentos e orientações. 

Art. 22. A Unidade de Controle Interno será 
chefiada por um Diretor de Controle Interno e se manifestará 
através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros 
pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis 
irregularidades. 

Parágrafo único. O Presidente do Instituto de 
Previdência indicará e nomeará o Diretor de Controle Interno, 
que deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - ter reconhecida idoneidade moral; 
II - ter idade superior a 21 (vinte e um) anos; 
III - estar em pleno gozo de seus direitos 

políticos, vedada a nomeação daqueles considerados inelegíveis 
nos termos da Legislação Federal; 

IV – ter concluído curso superior; 
V – não ter sofrido condenação em processo 

administrativo por falta ou negligência ao serviço público, nos 03 
(três) anos antecedentes a indicação no âmbito da 
administração municipal.  

VI – não ter sofrido condenação penal ou por 
improbidade administrativa transitada em julgado; 

VII – compromisso de obter certificação 
financeira dos Ativos do Regime Próprio da Previdência Social, 
no período máximo de 03 (três) meses após sua nomeação, 
conforme normativas do Ministério do Trabalho e Previdência, 
especialmente a Portaria Ministerial n° 519/2011 e suas 
alterações, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 
período, caso não seja obtido, deverá ser substituído; 

VIII – ocorrendo a necessidade de novas 
certificações ou novas exigências pelos órgãos fiscalizadores, 
fica definido o mesmo prazo citado no inciso VII do art. 22 desta 
Lei; e 

IX – Termo de compromisso e responsabilidade, 
comprometo a acompanhar e efetivar integralmente os critérios 
e as normas definidas nesta Lei. 

Seção V 
Da Diretoria Executiva 

Art. 23. A Diretoria Executiva é o órgão de 
execução das atividades de administração do Instituto de 
Previdência, em conformidade com a política de administração 
mencionada por esta Lei. 

Art. 24. A Diretoria Executiva será composta por 
06 (seis)cargos em comissão, de livre indicação e nomeação 
pelo Chefe do Poder Executivo, sendo: 

I – um Presidente; 
II – um Assessor Jurídico; 
III – um Diretor Administrativo e Financeiro; 
§1º O Presidente do RPPS será indicado e 

nomeado pelo Chefe do Poder Executivo e os demais membros 
da Diretoria Executiva serão indicados e nomeados pelo 
Presidente  do RPPS. 

§ 2º Para serem nomeados membros da 
Diretoria Executiva deverão preencher os seguintes requisitos: 

I - ter reconhecida idoneidade moral; 
II - ter idade superior a 21 (vinte e um) anos; 
III – ter concluído o ensino superior ou curso 

técnico; 
IV – estar em pleno gozo de seus direitos 

políticos, vedada a nomeação daqueles considerados inelegíveis 
nos termos da Legislação Federal; 

V – não ter sofrido condenação em processo 
administrativo por falta ou negligência ao serviço público, nos 03 
(três) anos antecedentes a indicação no âmbito da 
administração municipal.  

VI – não ter sofrido condenação penal ou por 
improbidade administrativa transitada em julgado; 

VII – compromisso de obter certificação 
financeira dos Ativos do Regime Próprio da Previdência Social, 
no período máximo de 03 (três) meses após sua nomeação, 
conforme normativas do Ministério do Trabalho e Previdência, 
especialmente a Portaria Ministerial n° 519/2011 e suas 
alterações, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 
período, caso não seja obtido, deverá ser substituído; 

VIII – ocorrendo a necessidade de novas 
certificações ou novas exigências pelos órgãos fiscalizadores, 
fica definido o mesmo prazo citado no inciso VII do §2º do art. 24 
desta Lei; e 

IX – Termo de compromisso e responsabilidade, 
comprometo a acompanhar e efetivar integralmente os critérios 
e as normas definidas nesta Lei. 

§2º Os membros do Conselho de Administração 
e Fiscal não poderão ocupar cargos na Diretoria Executiva 
durante os seus mandatos, exceto os membros do Comitê de 
Investimentos. 

§3º Os membros da Diretoria Executiva terão 
assentos nas reuniões dos Conselhos de Administração e 
Fiscal, com direito a voz, mas sem direito a voto. 

Art. 25. São atribuições do Presidente organizar 
e supervisionar as atividades da Instituto de Previdência e 
exercer as demais atribuições: 

I - conceder os benefícios previdenciários 
previstos em Lei, após o estabelecimento, pela avaliação 
atuarial, dos respectivos planos de custeio; 

II - dirigir e responsabilizar-se pelos trabalhos de 
normatização e fixação de diretrizes gerais para o RPPS; 

III - promover a constante organização e 
modernização da estrutura funcional e dos processos 
administrativos, financeiros e técnicos para o pleno 
funcionamento do RPPS; 

IV - promover a gestão do Instituto de 
Previdência, com obediência às determinações constantes desta 
Lei; 

V - assinar os documentos de competência da 
Unidade Gestora, inclusive contratos, ajustes, termos de acordo, 
empenhos, ordens de pagamento, balancetes, balanços e outros 
necessários ao bom funcionamento do RPPS; 

VI - responder pelos atos e expediente da 
Unidade Gestora, tanto administrativamente, como 
judicialmente; 

VII - dar condições de pleno funcionamento ao 
Conselho Municipal de Previdência e ao Comitê de 
Investimentos; 

VIII - atender às determinações do Ministério do 
Trabalho e Previdência, bem como, do Tribunal de Contas, do 
Conselho Municipal de Previdência e do Comitê de 
Investimentos; 
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IX - participar de reuniões do Conselho Municipal 
de Previdência e do Comitê de Investimentos, sempre que 
convidado ou convocado; 

X - despachar periodicamente ou quando 
necessário com o Chefe do Poder Executivo ou Legislativo; 

XI - promover, anualmente, o recadastramento 
previdenciário dos servidores efetivos, aposentados, 
pensionistas e demais servidores efetivos cedidos, afastados e 
licenciados do Município, divulgando em meios de comunicação 
do Município, juntamente com o órgão competente da 
Administração Municipal; 

XII - promover a elaboração de Certidões de 
Tempo de Serviço e/ou Contribuição para fins previdenciários 
junto aos órgãos competentes; 

XIII - solicitar ao Chefe do Poder Executivo à 
disposição com ônus para o Instituto de Previdência, de 
servidores municipais para o pleno desenvolvimento das 
atividades inerentes ao Sistema Previdenciário Municipal; 

XIV - conceder gratificações, aos servidores 
lotados no Instituto de Previdência, obedecidos os padrões 
utilizados pelo Estatuto dos Servidores do Município do 
município; 

XV - preencher juntamente com o Diretor 
Financeiro, o formulário APR – Autorização de Aplicação e 
Resgate, conforme modelo e instruções disponibilizadas no 
endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e Previdência; 

XVI - disponibilizar ao público, inclusive por meio 
de rede pública de transmissão de dados, informações 
atualizadas sobre as receitas e despesas do respectivo regime, 
bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o 
seu equilíbrio financeiro e atuarial;  

XVII - firmar convênio com outros Institutos, 
visando o desenvolvimento de programas de aprendizagem 
através da concessão de estágio educativo ao Instituto de 
Previdência, na forma prevista em Lei, na qual as despesas 
serão suportadas integralmente pela Unidade Gestora do RPPS, 
observando os limites de gastos administrativos estabelecidos 
em Lei; e 

XVIII - outras atividades inerentes à sua função. 
§ 1º O Presidente será substituído, em suas faltas 

e afastamentos, por servidor de cargo efetivo indicado pelo 
Chefe do Poder Executivo, preferencialmente por integrante da 
Diretoria Executiva. 

§ 2º Em caso do servidor que faz parte da 
Diretoria Executiva vier a responder cumulativamente, é vedada 
acumulação de remuneração, prevalecendo à maior 
remuneração, com ônus ao RPPS. 

Art. 26. Cabe ao Diretor Administrativo e 
Financeiro desempenhar as seguintes atribuições: 

I – atender as determinações constantes da 
normatização e das diretrizes gerais para o RPPS, relativas às 
atividades financeiras; 

II – promover a elaboração do plano plurianual, 
diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária anual do 
Instituto de Previdência; 

III – promover a abertura das contas bancárias 
necessárias à movimentação financeira do Instituto de 
Previdência; 

IV – administrar os serviços de Tesouraria; 
V – movimentar, juntamente com o Presidente, os 

recursos Instituto de Previdência; 
VI – responsabilizar pela execução orçamentária 

do Instituto de Previdência; 
VII – responsabilizar pela escrituração e 

contabilização da movimentação financeira e orçamentária do 
Instituto de Previdência; 

VIII – promover o encaminhamento dos 
balancetes, balanços, demonstrativos contábeis e financeiros ao 
Conselho Municipal de Previdência, ao órgão contábil do 
Município e ao Tribunal de Contas; 

IX – promover a elaboração bimestral dos 
demonstrativos previdenciários e financeiros destinados ao 
Ministério do Trabalho e Previdência; 

X – acompanhar a elaboração e o envio ao 
Ministério do Trabalho e Previdência, dos comprovantes de 
repasses das contribuições previdenciárias; 

XI – participar de reuniões do Conselho Municipal 
de Previdência, quando convidado ou convocado; 

XII – definir políticas e diretrizes técnicas e 
financeiras para a atuação do Instituto de Previdência; 

XIII – definir, organizar e realizar todas as 
atividades técnicas, operacionais e financeiras necessárias para 
implementação da política de previdência social definida pelo 
Município; 

XIV – encaminhar os documentos exigidos pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência conforme disposto na 
legislação e normatização vigentes e cumprir as demais 
determinações legislativas, bem como desempenhar todas as 
atividades financeiras inerentes ao instituto; 

XV – elaborara prestação de contas contendo as 
receitas, despesas previdenciárias e administrativas, rendimento 
com as aplicações e saldo financeiro, além de relatório de 
acompanhamento do repasse previdenciário separado por cada 
órgão da Administração Municipal, a serem apresentados 
mensalmente ao Conselho Municipal de Previdência; e 

XVI – definir políticas e diretrizes técnicas e 
administrativas para a atuação do Instituto de Previdência; 

XVII – definir, organizar e realizar todas as 
atividades técnicas, operacionais e administrativas necessárias 
para implementação da política de previdência social definida 
pelo Município; 

XVIII – encaminhar os documentos exigidos pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência conforme disposto na 
legislação e normatização vigentes e cumprir as demais 
determinações legislativas, bem como desempenhar todas as 
atividades administrativas inerentes ao instituto. 

IX - definir normas e diretrizes relativas às 
informações cadastrais dos eventos da vida funcional dos 
segurados do Instituto de Previdência, inclusive aquelas 
relativas ao seu recadastramento anual; 

XX - definir normas e diretrizes relativas ao 
registro e assentamento de todos os elementos e ocorrências 
relacionados à vida funcional e respectivos deveres e direitos 
dos segurados do Instituto de Previdência; 

XXI - definir normas e diretrizes relativas aos 
eventos de frequência e contagem de tempo de serviço dos 
servidores públicos municipais; 

XXII - gerir os quadros de pessoal do Instituto de 
Previdência; 

XXIII - gerir a folha de pagamento do Instituto de 
Previdência; 

XXIV - subsidiar a política municipal de gestão de 
pessoas, no âmbito do Instituto de Previdência, com dados 
obtidos por meio de pesquisas salariais; 

XXV - coordenar, no âmbito do Instituto de 
Previdência, o processo de recadastramento anual dos 
segurados do RPPS; 

XXVI - gerenciar o cumprimento de normas para o 
ingresso de servidores em cargos de provimento efetivo e em 
comissão, assim como para a contratação de pessoal por tempo 
determinado para o atendimento de excepcional interesse 
público; 

XXVII - orientar e subsidiar a autoridade máxima 
do RPPS nos assuntos pertinentes à política salarial e de 
concessão de gratificações e benefícios, elaborando os 
impactos financeiros daí decorrentes; 

XXVIII - prestar atendimento presencial e 
permanente aos segurados do RPPS nos assuntos pertinentes à 
área de gestão de pessoas; 

XXIX - planejar, coordenar e gerenciar os 
concursos públicos, no âmbito do Instituto de Previdência; 

XXX - normatizar, capacitar, acompanhar e 
prestar orientação técnica aos órgãos setoriais do Instituto de 
Previdência nos assuntos relacionados à sua área de atuação; 

XXXI - oferecer subsídio para a defesa da 
Municipalidade, em Juízo ou fora dele, bem como cumprir e 
orientar os órgãos setoriais sobre o cumprimento de decisões 
judiciais em matéria de pessoal do Instituto de Previdência; 

XXXII - atuar de forma integrada com os órgãos 
setoriais da Administração Pública; 

XXXIII - estabelecer canal permanente de 
comunicação com o Departamento de Recursos Humanos, 
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visando a troca de informações relativas a assuntos 
previdenciários dos servidores ativos e aposentados, bem como 
dos pensionistas regidos pela legislação específica do 
Município. 

§ 1º O Diretor Administrativo e Financeiro será 
substituído, em suas faltas e afastamentos, por servidor de 
cargo efetivo indicado pelo Chefe do Poder Executivo, 
preferencialmente por integrante da Diretoria Executiva. 

§ 2º Em caso do servidor que faz parte da 
Diretoria Executiva vier a responder cumulativamente, é vedada 
acumulação de remuneração, prevalecendo à maior 
remuneração, com ônus ao RPPS. 

Art. 27. Ao Assessor Jurídico do Instituto de 
Previdência compete: 

I – representar judicialmente o Instituto de 
Previdência; 

II – coordenar os trabalhos jurídicos relativos à 
Instituição; 

III – emitir pareceres conclusivos acerca dos 
pedidos de concessão de benefícios e inscrição de segurados, 
dependentes e pensionistas; e 

IV – exercer atividades de natureza técnico-
jurídica em geral. 

Parágrafo único. O será substituído, em suas 
faltas e afastamentos, pelo Procurador Geral do Município. 

Art. 28. A autoridade máxima do RPPS é 
vedado: 

  
I - exercer simultaneamente atividade no 

patrocinador; 
II - ao longo do exercício do mandato prestar 

serviços a instituições integrantes do sistema financeiro. 
 
Art. 29. Os responsáveis pela Unidade Gestora 

do RPPS observando que os gastos administrativos 
ultrapassarão os limites da taxa de administração previstos 
nesta Lei, poderão solicitar mediante ato específico e 
devidamente justificado ao Chefe do Poder Executivo, a 
transferência temporária das despesas administrativas do 
Instituto de Previdência para a Administração Municipal desde 
que esteja previsto em seu orçamento. 

Art. 30.  Fica instituído o Regime Jurídico Único 
dos Servidores do Instituto de Previdência, sendo os mesmos 
regidos pelo Município. 

Art. 31. A Administração Pública tem a 
obrigação de nomear os cargos definidos nesta Lei, de acordo 
com o interesse público, observando todas as situações 
excepcionalíssimas que justifiquem e, sobretudo observando o 
planejamento orçamentário em relação ao limite máximo para 
utilização dos gastos administrativos do RPPS. 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS 

Seção I 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

Art. 32. O Instituto de Previdência organizará a 
administração do RPPS com base em normas gerais de 
contabilidade e atuária, de modo a garantir seu equilíbrio 
financeiro e atuarial observado os critérios definidos pelas 
legislações Municipal e federal aplicáveis. 

Art. 33. O Município é responsável pela 
cobertura de eventuais insuficiências financeiras do RPPS 
decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, 
observada a proporcionalidade das despesas entre os Poderes 
Executivo e Legislativo. 

Parágrafo único. Considera-se insuficiência 
financeira o valor resultante da diferença mensal e anual entre o 
total da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e o 
total das contribuições previdenciárias dos servidores ativos, 
inativos e pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo, 
acrescidas da contrapartida patronal relativa aos servidores 
ativos. 

Art. 34. O Instituto de Previdência disponibilizará 
ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de 
dados, informações atualizadas sobre as receitas e despesas do 
RPPS, bem como os critérios e parâmetros adotados para 
garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. 

Art. 35. O Instituto de Previdência deverá 
realizar avaliação atuarial em cada balanço do encerramento de 
exercício. 

§1° A realização de estudo atuarial periódico 
seráfeita para dimensionar os custos quanto ao horizonte de 
longo prazo com objetivo de garantir o equilíbrio financeiro e 
atuarial da gestão previdenciária. 

§2° Para se realizar o cálculo atuarial deve-se 
estabelecer alguns parâmetros fundamentais, sendo: 

a) base cadastral dos servidores efetivos, 
aposentados e pensionistas gerados na forma definida pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência com a devida conferência 
pelos responsáveis do setor, evitando as inconsistências de 
dados; 

b) os parâmetros e hipóteses biométricas, 
demográficas (probabilidade de vida, morte, invalidez, etc.); 

c) Os parâmetros financeiros (taxa de juros 
projetada para aplicação dos fundos constituídos com as 
contribuições dos participantes e patrocinadores, etc.); 

d) Os parâmetros econômicos (rotatividade de 
servidores, admissões e exonerações, falecimentos; taxa de 
inflação, etc.); e 

e) As modalidades de benefício e regime 
financeiro de custeio a serem implementados pelo RPPS. 

Seção II 
Da Administração do Instituto de Previdência 

Art. 36. Caberá ao Instituto de Previdência, por 
intermédio dos seus órgãos de administração, proceder à 
representação, administração e gestão na forma prevista nesta 
Lei. 

Art. 37. Os membros da Unidade Gestora, os 
Conselheiros e os membros do Comitê de Investimento são, de 
forma pessoal e solidária, administrativa, civil e criminalmente, 
responsável pelos atos que praticarem com dolo ou desídia, 
aplicando-se no que couber o disposto no artigo 8º, da Lei nº 
9.717, de 27 de novembro de 1998, combinado com a Lei nº 
109, de 29/05/2001. 

§ 1º Estendem-se aos Gestores do Município, 
inclusive de suas autarquias e fundações públicas o disposto no 
caput deste artigo. 

§ 2º As infrações serão apuradas mediante 
processo administrativo que tenha por base o auto, a 
representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, em 
que se assegure ao acusado o contraditório e a ampla defesa, 
em conformidade com diretrizes gerais. 

Seção III 
Do Recadastramento 

  
Art. 38. É obrigatório o 

recadastramento previdenciário/prova de vida dos aposentados 
e pensionistas do RPPS que deverá ser realizado, anualmente, 
no mês do aniversário do beneficiário.  

 Art. 39. A recepção dos dados cadastrais dos 
segurados - aposentados e pensionistas será realizada na sede 
do RPPS, mediante a utilização da respectiva estrutura de 
atendimento ao público.   

 Art. 40. Os segurados realizarão 
o recadastramento previdenciário por meio do aplicativo ou 
diretamente na sede do RPPS.   

Art. 41. Os segurados sujeitos ao 
recenseamento serão devidamente cientificados mediante 
avisos a serem disponibilizados nos contracheques e outros 
meios de comunicação.   

Art. 42. O RPPS emitirá o aviso ao recebedor do 
benefício selecionado, informando que o segurado deverá 
comparecer junto ao RPPS munido da documentação 
necessária à atualização dos dados cadastrais.  

§ 1° Durante todo o período de realização 
do recadastramento previdenciário, continuarão a ser emitidos 
avisos personalizados, comunicando a data da realização 
do recadastramento.   

 § 2º Os avisos relativos 
ao recadastramento previdenciário serão disponibilizados 
pelo RPPS nos quadros de avisos da Prefeitura e outros meios 
de comunicação disponíveis.   
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 Art. 43. Para fins de atualização dos dados 
cadastrais será obrigatória a apresentação do Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF, e um dos documentos de identificação 
(Documento de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação - 
CNH, ou Registro de Conselho Profissional), endereço completo 
e o último contracheque.   

 Parágrafo único. Para segurados 
(pensionistas) menores de dezoito anos e que não tiverem um 
dos documentos de identificação relacionados no caput, deverá 
ser aceita, como documento de identificação, a Certidão de 
Nascimento.   

 Art. 44. As informações sobre os dados 
cadastrais atualizados serão exigidas em relação aos 
segurados, com a presença e identificação dos mesmos, ou por 
intermédio de representante legal, procurador ou administrador 
provisório, quando o titular estiver impossibilitado 
de comparecer, com validade de 15 (quinze) dias, a partir, do 
reconhecimento pelo cartório.  

  
Art. 45. Nas situações em que a identificação e 

a atualização dos dados cadastrais do segurado forem 
efetivadas pelo representante legal, procurador ou administrador 
provisório, sem a presença e identificação do titular do benefício, 
o Fundo de Previdência fará consulta se o representante consta 
do cadastro do sistema, bem como deverá identificá-lo para 
recepção das informações do segurado, devendo ser informado, 
obrigatoriamente, o endereço do segurado.   

 Art. 46. Findo o prazo previsto no art. 42 desta 
Lei, sem a realização do recadastramento previdenciário, será 
expedida correspondência convocando o segurado a 
comparecer junto ao Fundo de Previdência, concedendo o prazo 
de 10 (dez) dias corridos, para atualização dos seus dados 
cadastrais, informando que o não atendimento à convocação 
relativa ao recadastramento previdenciário poderá acarretar a 
suspensão e a cessação do pagamento do seu 
provento/remuneração, oportunidade que lhe facultará a 
apresentação de defesa escrita, provas ou documentos de que 
dispuser, dentro do mesmo prazo.   

 Parágrafo único. A notificação a que se refere 
este artigo será feita por via postal com Aviso de Recebimento-
AR, para o segurado com endereço válido nos cadastros 
do RPPS ou por meio de edital nas situações em que o 
endereço do segurado seja desconhecido pelo RPPS ou quando 
a correspondência endereçada ao mesmo for devolvida pelos 
Correios ou o AR não estiver assinado pelo segurado ou seu 
representante legal.   

 Art. 47. Será facultada ao segurado a 
apresentação de defesa escrita a fim de evitar ou afastar a 
suspensão e cessação do seu pagamento, justificando a 
impossibilidade de realizar o Recadastramento Previdenciário 
por falta de documentação ou outros motivos.   

 § 1º A defesa escrita deverá ser protocolada 
no RPPS, pelo segurado ou seu representante legal.   

 § 2º A análise da defesa pode concluir:  
  I - pela prorrogação por mais 10 (dez) dias, 

quando acolhida a defesa que indicar necessidade para a 
obtenção da documentação exigida para o recenseamento, 
oportunidade que cientificará que o não comparecimento para a 
realização do Censo acarretará a insuficiência e improcedência 
da defesa e a suspensão e cessação do pagamento;   

 II - pela insuficiência e improcedência da 
defesa, quando não acolhidas as razões apresentadas para 
justificar a prorrogação de prazo pretendida ou para justificar a 
não apresentação dos dados e documentos necessários à 
realização do recadastramento previdenciário, hipótese em que 
o pagamento será suspenso e o segurado será notificado da 
faculdade de interposição de recurso ao Conselho Municipal de 
Previdência, a ser protocolado no RPPS; e   

 III - pela suficiência e procedência da defesa, 
quando comprovado que o segurado já atendeu ao dever legal 
de apresentar os dados e documentos necessários 
ao recadastramento previdenciário, hipótese em que o 
recenseamento será tido por realizado com relação ao segurado 
ou novamente realizado diante dos documentos apresentados, 
com a consequente impossibilidade de suspensão e 
encerramento de seu pagamento ou com o processamento da 

reativação do provento/remuneração eventualmente suspenso 
ou cessado.   

 § 3º A apresentação da defesa pode ocorrer 
nas seguintes oportunidades:  

 I - antes da notificação prevista no art. 46, com 
os efeitos previstos nos incisos I, II e III do § 2º deste artigo, 
conforme o caso; e  

 II - na hipótese prevista no art. 47, com os 
efeitos previstos nos incisos I, II e III do § 2º deste artigo, 
conforme o caso.   

 Art. 48. Ao receber a defesa, o servidor deverá 
verificar se o segurado já possui toda a documentação exigida 
para a realização do Recadastramento Previdenciário. Em caso 
positivo, além de receber a defesa, o servidor orientará o 
segurado a se dirigir a RPPS, para efetuar o recadastramento.  

 Parágrafo único. Se o comparecimento do 
segurado ou seu representante legal der-se em atendimento à 
convocação via edital, deverá o servidor solicitar-lhe a 
atualização do endereço e proceder ao registro respectivo nos 
bancos de dados do RPPS.  

 Art. 49. A notificação do segurado acerca da 
decisão que apreciar a defesa apresentada, 
da consequente suspensão do seu pagamento e da faculdade 
de apresentar recurso dar-se-á pelo órgão local do RPPS, 
mediante a assinatura do segurado no próprio processo ou 
documento destinado à finalidade de notificação pessoal, ou, 
quando o interessado recusar-se a assinar ou for impraticável 
sua ciência pessoal, na forma prevista nos § único do art. 46.  

 Parágrafo único. Nos casos em que a 
notificação para apresentação de defesa ocorreu por edital e se 
não ocorrida posteriormente à atualização cadastral do 
endereço, a notificação acerca da decisão a que se reporta o 
caput dar-se-á apenas via edital.  

 Art. 50. O pagamento do provento/remuneração 
será suspenso:   

 I - após o término dos prazos previstos 
nos arts. 46 e 47 para comparecimento ao Instituto 
de Previdência sem que tenha havido apresentação dos dados 
obrigatórios à atualização cadastral ou sem que tenha sido 
protocolizada defesa escrita no RPPS; e   

 II - se apresentada defesa, esta for considerada 
insuficiente e improcedente.  

 Parágrafo único. Efetuada a suspensão do 
pagamento, o segurado será notificado, na forma do art. 46, de 
que poderá comparecer ao RPPS, para realizar 
o recadastramento previdenciário e, consequentemente, ter seu 
pagamento liberado, bem como da faculdade de interpor recurso 
no prazo de 15 (quinze) dias.  

 Art. 51. Permanecendo o pagamento do 
provento/remuneração suspenso por mais de 60 (sessenta) dias 
sem o comparecimento do titular ou representante legal, 
procurador ou administrador provisório, o pagamento será 
cessado, automaticamente, por não atendimento às diversas 
convocações referentes ao recadastramento previdenciário.  

 Art. 52. Ocorrendo o comparecimento do 
segurado ou representante devidamente cadastrado no sistema 
do RPPS, de posse da documentação exigida para atualização 
dos dados cadastrais, após o pagamento do benefício ter sido 
cessado por não atendimento às diversas convocações 
referentes ao recadastramento previdenciário, 
o RPPS deverá atualizar os dados cadastrais, reativar o 
pagamento do provento/remuneração e providenciar a liberação 
do pagamento dos valores devidos desde a cessação.  

 Art. 53. Constatados quaisquer indícios de 
irregularidade durante o recadastramento previdenciário, serão 
aplicados os procedimentos e rotinas referentes às atividades de 
controle interno do RPPS e promover os devidos ressarcimentos 
ao Erário Público.  

  
Art. 54. As informações relativas 

ao recadastramento previdenciário, tais como consultas 
sobre benefícios sujeitos à atualização cadastral e publicação 
dos editais, poderão ser obtidas na sede do RPPS, ou outros 
meios de comunicação.  

 Art. 55. No próximo exercício, todos os 
segurados do RPPS deverão promover sua atualização 



Nº 004  IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL  21/01/2022 

 

46 
 

cadastral no mês do seu aniversário, e após 30 (trinta) dias do 
não comparecimento acarretará a suspensão do pagamento do 
benefício, e os demais procedimentos seguirão na forma desta 
Lei.   

CAPÍTULO IV 
DA EXTINÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

Art. 56. O Município é obrigado a viabilizar a 
preservação do Instituto de Previdência, cuja extinção far-se-á 
somente por Lei, após observadas as seguintes providências: 

I - estudo Técnico Atuarial, comprovando a 
inviabilidade de sua manutenção; e 

II - audiência pública com os segurados. 
Art. 57. A Lei que extinguir o Regime Próprio de 

Previdência Social deverá conter: 
I - a vinculação dos servidores titulares de cargo 

efetivo ao Regime Geral de Previdência Social; e 
II - revogar a Lei ou os dispositivos de Lei que 

assegurem a concessão dos benefícios de aposentadoria ou 
pensão por morte aos servidores titulares de cargo efetivo. 

§ 1º O Município, enquanto detentor do Regime 
Próprio de Previdência Social em extinção, deverá manter ou 
editar lei que discipline o seu funcionamento e as regras para a 
concessão de benefícios de futuras pensões ou de 
aposentadorias aos servidores que possuíam direito adquirido 
na data da Lei que alterou o regime previdenciário dos 
servidores, até a extinção definitiva. 

§ 2º A extinção do Regime Próprio de 
Previdência Social dar-se-á com a cessação do último benefício 
de sua responsabilidade, ainda que custeada com recursos do 
Tesouro. 

§ 3º A simples extinção do Fundo de Previdência 
e de sua Unidade Gestora não afeta a existência do Regime 
Próprio de Previdência Social. 

Art. 58. É vedado o estabelecimento retroativo 
de direito e deveres em relação ao Regime Geral de Previdência 
Social, permanecendo sob a responsabilidade do Regime 
Próprio de Previdência Social em extinção o custeio dos 
seguintes benefícios: 

I - os já concedidos pelo Regime Próprio de 
Previdência Social; 

II - aqueles para os quais foram implementados 
os requisitos necessários à sua concessão; 

III - os decorrentes dos benefícios previstos nos 
incisos I e II; e, 

IV - a complementação das aposentadorias 
concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, quando o 
servidor permanecer titular de cargo efetivo até o cumprimento 
dos requisitos previstos na Constituição Federal para concessão 
desses benefícios. 

§ 1º Além dos benefícios previstos nos incisos I a 
IV do caput deste artigo, o RPPS em extinção na situação do 
artigo 45, será responsável pela concessão dos benefícios 
previdenciários aos servidores estatutários ativos 
remanescentes e aos seus dependentes. 

§ 2º O RPPS, ainda que em extinção, observará, 
em sua organização e funcionamento, o disposto na 
Constituição Federal, na Lei nº 9.717, de 1998, na Lei nº 10.887, 
de 2004, e nos atos normativos regulamentares. 

Art. 59. É vedada a existência de mais de um 
RPPS para servidor público titular de cargo efetivo no Município. 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 60. Os requisitos mínimos que serão 
exigidos aos dirigentes da Unidade Gestora, dos membros do 
conselho, dos membros do comitê de investimentos e do 
responsável pela aplicação dos recursos dos regimes próprios 
de previdência social, são os definidos na forma da Portaria n° 
9.907, de 14 de abril de 2020 e suas alterações. 

Art. 61. É vedada aos membros da Diretoria 
Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê 
de Investimentos e ao Diretor de Controle Interno a acumulação 
de cargos da administração do Instituto de Previdência com 
exceção no acúmulo de atividades pelo motivo de férias, faltas 
ou afastamentos. 

Art. 62. A representação judicial do Instituto de 
Previdência, com prerrogativas processuais de Fazenda Pública, 
será exercida pelo Assessor Jurídico. 

Art. 63. A Junta Médica do RPPS tem por 
finalidade emitir parecer técnico e outros expedientes, após 
avaliação do estado de saúde dos servidores efetivos, bem 
como de seus familiares e pessoas designadas, para fins de 
concessão de benefícios estatutários e previdenciários, em 
conformidade com a legislação Municipal, e demais legislações 
correlatas e complementares. 

Art. 64. A Administração direta e indireta, 
sempre que requisitada, deverá conceder acesso permanente 
das informações funcionais e financeiras dos servidores públicos 
ativos, licenciados e cedidos. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 65. O Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipais - IPSEMvisa dar cobertura aos riscos a 
que estão sujeitos os beneficiários e compreende um conjunto 
de benefícios que atendam às seguintes finalidades: 

I - garantir meios de subsistência nos eventos de 
invalidez; idade avançada; tempo de contribuição; e morte; e, 

II - proteção à maternidade e à família. 
Art. 66. Fica a critério do cargo da autoridade 

máxima do RPPS, a criação e nomeação da Comissão de 
Licitação do Instituto de Previdência, que será composta por 3 
(três) membros, sendo 2 (dois) servidores efetivos, estáveis do 
município que obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 14.133, 
de 01 de abril de 2021. 

§ 1° A Comissão de Licitação do Instituto de 
Previdência, acompanhará a estrutura de cargos e vencimentos 
do Poder Executivo, com suas atribuições e remuneração, e 
reajuste na mesma época dos servidores públicos municipais. 

§ 2° As despesas supramencionadas serão 
suportadas integralmente pela Unidade gestora do RPPS, 
observando os limites de gastos administrativos estabelecidos 
neste Lei. 

Art. 67. Fica a gestão do RPPS, autorizado a 
proceder a doação de bens móveis considerado inservíveis ao 
Instituto de Previdência, a entidades filantrópicas em atividade 
atual no Município, que comprovem estas qualidades mediante 
apresentação de estatuto devidamente registrado, conforme 
determina o art. 76, caput e inc. II, a, da Lei nº 14.133, de 01 de 
abril de 2021, bem como o atendimento no que couber da Lei 
Federal pertinente. 

I - Considera-se inservível para efeito desta Lei, 
o bem que não puder ser utilizado pelo Instituto de Previdência 
para o fim a que se destina devido à perda de suas 
características, especialmente material de uso de escritório, 
equipamentos de informática e eletrodomésticos e mobiliário 
cuja recuperação seja considerada antieconômica. 

II – O Conselho de Administração, fica 
responsável a promover a comissão de avaliação de Bens 
Inservíveis, visando à elaboração do laudo de avaliação dos 
bens a serem doados, nos termos da Lei. 

Art. 68. Fica o RPPS autorizado a firmar 
convênio com associações brasileiras, de direito privado, sem 
fins lucrativos, beneficente de assistência social e reconhecida 
de utilidade pública, que, dentre vários programas, possibilita 
aos jovens estudantes brasileiros, uma formação integral, 
ingressando-os ao mercado de trabalho, por meio de 
treinamentos e programas de estágio e aprendizagem, visando o 
desenvolvimento de programas de aprendizagem através da 
concessão de estágio educativo ao Instituto de Previdência, na 
forma prevista em Lei, na qual as despesas serão suportadas 
integralmente pela Unidade Gestora do RPPS, observando os 
limites de gastos administrativos estabelecidos nesta Lei ou na 
forma do convênio. 

Art. 69. A gestão recursos do RPPS será gerida 
pelo Presidente e pelo Diretor Administrativo e Financeiro do 
Instituto de Previdência por meio de ato específico do Chefe do 
Poder Executivo. 

Parágrafo único. Excepcionalmente por período 
determinado, formalmente designado para a função por ato do 
Chefe do Poder Executivo, pessoa física vinculada ao ente 
federativo ou à unidade gestora do regime como servidor titular 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1gio
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de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração, cuja 
exigência deverá ser comprovada em conformidade com o art. 
3º, da Portaria n º 155, de 15 de maio de 2008, ou o que a este 
vier a substituir no futuro. 

Art. 68. Fica a critério do Chefe do Poder 
Executivo, a instituição da Comissão de Estudos para debater a 
implantação de novas normas constitucionais e 
infraconstitucionais no âmbito do Regime Próprio de Previdência 
Social do Município, que tem a competência: 

I - elaborar plano de ação para a implementação 
das normas ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS; 

II - propor estratégias, instrumentos, ações e 
programas para alteração do Regime Próprio de Previdência 
Social – RPPS; e 

III – demais assuntos inerentes ao pleno 
funcionamento do RPPS. 

Art. 69. Fica o Município de Coromandel 
autorizando a celebrar convênio com o RPPS visando à cessão 
de servidores para prestarem serviços no IPSEM com ônus para 
Município, a fim de diminuir as despesas administrativas do 
RPPS. 

Art. 70. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando todas as disposições contrárias e as 
legislações de matéria previdenciária. 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 
o conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 21 de 
dezembro de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 210 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 
 
“DISPÕE SOBRE OS SEGURADOS, SEUS DEPENDENTES E 
OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PELO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
COROMANDEL – IPSEM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
TÍTULO I 

DOS BENEFICIÁRIOS E DA INSCRIÇÃO 
CAPÍTULO I 

DOS BENEFICIÁRIOS 
Art. 1º O Regime Próprio de Previdência Social - 

RPPS abrange, exclusivamente, o servidor ativo público titular 
de cargo efetivo, o servidor aposentado e seus dependentes e 
ao pensionista. 

   § 1º O servidor estável abrangido pelo art. 19 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o admitido 
até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela 
data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço 
público, é filiado ao RPPS, desde que expressamente regidos 
pelo Estatuto dos Servidores do Município. 

§ 2º O servidor titular de cargo efetivo amparado 
por RPPS, nomeado para o exercício de cargo em comissão, 
continua vinculado exclusivamente a esse regime previdenciário, 
observada a base de cálculo nos termos da lei de custeio, não 
sendo devidas contribuições ao RGPS sobre a remuneração 
correspondente ao cargo em comissão. 

§ 3º Quando houver acumulação de cargo efetivo 
com cargo em comissão ou contrato temporário, com exercício 
concomitante e compatibilidade de horários, haverá o vínculo e o 
recolhimento ao RPPS, pelo cargo efetivo e, ao RGPS, pelo 
cargo em comissão. 

§ 4º É vedada a filiação ao RGPS, na qualidade 
de segurado facultativo, de segurado de RPPS. 

§ 5º O segurado médico será vinculado ao RPPS 
nos limites de tempo previsto em lei e ou no edital. Se houver 

prorrogação de horário ou turno, sem previsão legal ou no edital, 
o servidor será vinculado ao Regime Geral de Previdência Social 
- RGPS pelo novo turno. 

§ 6º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I – cargo efetivo: o conjunto de atribuições, 

deveres e responsabilidades específicas definidas em lei 
cometidas a um servidor aprovado por meio de concurso público 
de provas ou de provas e títulos. 

II - carreira: a sucessão de cargos efetivos, 
estruturados em níveis e graus segundo sua natureza, 
complexidade e grau de responsabilidade, de acordo com o 
plano definido por lei específica do Município; 

 III - tempo de efetivo exercício no serviço público: 
o tempo de exercício de cargo, função ou emprego público, 
ainda que descontínuo, na Administração direta, autárquica, ou 
fundacional de qualquer dos entes federativos; 

 IV - remuneração do cargo efetivo: o valor 
constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens 
pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei, 
acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens 
pessoais permanentes, observados os seguintes critérios: 

a) se o cargo estiver sujeito a variações na carga 
horária, o valor das rubricas que refletem essa variação 
integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público 
no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-
se a média aritmética simples dessa carga horária proporcional 
ao número de anos completos de recebimento e contribuição, 
contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido 
para a aposentadoria; 

b) se as vantagens pecuniárias permanentes 
forem variáveis por estarem vinculadas a indicadores de 
desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas 
vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor 
público no cargo efetivo mediante a aplicação, sobre o valor 
atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes 
variáveis, da média aritmética simples do indicador, proporcional 
ao número de anos completos de recebimento com a respectiva 
contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo 
total exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total 
de percepção da vantagem com a respectiva contribuição. 

§ 7º Para os efeitos do disposto no inciso III, será 
também considerado como tempo de carreira o tempo cumprido 
em emprego, função ou cargo de natureza não efetiva até 16 de 
dezembro de 1998. 

 § 8º O servidor público titular de cargo efetivo do 
Município, filiado a RPPS, permanecerá vinculado ao regime 
previdenciário de origem nas seguintes situações:  

I - quando cedido, com ou sem ônus para o 
cessionário, a órgão ou entidade da administração direta ou 
indireta de outro ente federativo;  

II - quando licenciado, desde que o tempo de 
licenciamento seja considerado como de efetivo exercício no 
cargo;  

III - quando licenciado por interesse particular;  
IV - durante o afastamento do cargo efetivo para o 

exercício de mandato eletivo; e  
V - durante o afastamento do país por cessão ou 

licenciamento com remuneração.  
§ 9º O recolhimento das contribuições relativas 

aos servidores cedidos e licenciados observará ao disposto na 
lei de custeio do RPPS. 

 § 10. O segurado, no exercício de cargo e ou 
mandato eletivo, considerado como de agente político, que 
ocupe, concomitantemente, o cargo efetivo e o de agente 
político filia-se ao RPPS, pelo cargo efetivo, e ao RGPS, pelo 
cargo de agente político. 

§ 11. O segurado ocupante de cargo efetivo, no 
exercício de cargo em comissão, não considerado como de 
agente político, poderá, por opção expressa conforme dispõe a 
lei de custeio, vincular-se apenas ao RPPS. 

§ 12. A vinculação do servidor ao RPPS dar-se-á 
pelo exercício das atribuições do cargo de que é titular, nos 
limites da carga horária que a legislação local fixar. 

I - Na hipótese de ampliação legal e permanente 
da carga horária do servidor que configure mudança de cargo 
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efetivo, será exigido o cumprimento dos requisitos para 
concessão de aposentadoria neste novo cargo. 

II - Se houver desempenho, pelo segurado, de 
atividades ou cargo em outro turno, sem previsão na legislação, 
o servidor será vinculado ao RGPS pelo exercício concomitante 
desse novo cargo. 

 Art. 2º Os beneficiários do Regime Próprio de 
Previdência Social dos Servidores do Município classificam-se 
como segurados e dependentes, nos termos das Seções I e II 
deste Capítulo. 

Seção I 
Dos Segurados 

Art. 3º São segurados obrigatórios do Regime 
Próprio os titulares de cargo de provimento efetivo do quadro de 
pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, de 
suas autarquias, inclusive ao de regime especial e fundações 
públicas, bem como os aposentados, pensionistas e os citados 
nos §§ 1º e 2º, do art. 1º, desta Lei. 

Parágrafo único. Na hipótese do servidor 
exercer, cumulativamente, mais de um cargo remunerado, 
previsto na Constituição Federal, será segurado obrigatório em 
relação a cada um dos cargos ocupados. 

Art. 4º Excluem-se da filiação ao Regime Próprio 
de Previdência Social: 

I - os titulares de cargos eletivos e os titulares de 
cargos de provimento em comissão, desde que não ocupantes 
de cargos efetivos de quaisquer dos Poderes do Município, e os 
titulares de contrato administrativo por tempo determinado, 
conforme preceitua o inciso IX do art. 37 da Constituição 
Federal, que serão obrigatoriamente filiados ao Regime Geral de 
Previdência Social; 

II - os que tenham vínculo empregatício fora do 
quadro de pessoal do Município e estejam legais e formalmente 
postos as suas disposições, que sujeitar-se-ão ao sistema de 
previdência de seus órgãos de origem; 

III – o segurado aposentado que vier a exercer 
mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal que, 
obrigatoriamente filiar-se-á ao Regime Geral de Previdência 
Social. 

Parágrafo único. A perda da condição de 
segurado do RPPS ocorrerá nas hipóteses de morte, 
exoneração ou demissão. 
 

 
Seção II 

Dos Dependentes 
Art. 5º Considera-se, para efeitos desta Lei, 

dependente do segurado: 
I - cônjuge, companheiro, ex-cônjuge, desde que 

receba prestação de alimentos, ex-companheiro, desde que 
receba prestação de alimentos, filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 18 (dezoito) anos ou inválido ou 
portador de deficiência intelectual ou mental ou grave, enteado 
não emancipado, de qualquer condição, menor de 18 (dezoito) 
anos ou inválido ou portador de deficiência intelectual ou mental 
ou grave e menor tutelado; 

II- os pais; e 
III - irmão não emancipado, de qualquer condição, 

menor de 18 (dezoito) anos ou inválido ou portador de 
deficiência intelectual ou mental ou grave. 

§ 1º - O enteado e o menor tutelado equiparam-se 
ao filho desde que comprovadamente vivam sob dependência 
econômica do servidor.  

§ 2º Se a invalidez acarretar a incapacidade civil, 
deverá ser apresentado o Termo de Curatela juntamente com os 
documentos pessoais do curador.  

§ 3º A dependência econômica das pessoas 
indicadas no inciso I é presumida e das demais deve ser 
comprovada. 

§ 4º A existência de dependente indicada em 
qualquer dos incisos deste artigo exclui do direito ao benefício 
os indicados nos incisos subsequuentes. 

§ 5º Equiparam-se aos filhos, nas condições do 
inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde que 
comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor 
que esteja sob sua tutela devidamente comprovada com o termo 

de tutela, e não possua bens suficientes para o próprio sustento 
e educação. 

§ 6º Considera-se companheira ou companheiro, 
para fins dos direitos definidos nesta lei, a pessoa que, sem ter 
impedimentos para casamento, mantenha união estável com o 
segurado ou segurada, comprovada através da convivência 
pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir 
família, incluindo-se os companheiros e companheiras do 
mesmo sexo. 

Art. 6º A perda da condição de dependente, para 
os fins do Regime Próprio, ocorre: 

I - para o cônjuge: pela separação judicial ou 
divórcio, enquanto não lhe for assegurada à prestação de 
alimentos; anulação do casamento, certidão de óbito, ou 
sentença judicial transitada em julgado; 

II - para a companheira ou companheiro: pela 
cessação da união estável com segurado ou segurada, 
enquanto não lhe for assegurada à prestação de alimentos; 

III - para o filho, enteado, irmão, menor tutelado 
ou sob guarda: ao completarem 18 (dezoito) anos de idade, 
antecipada somente pela emancipação, salvo se inválidos; 

IV - para os dependentes em geral: 
a) pela cessação da invalidez ou da dependência 

econômica; 
b) pelo falecimento; 
c) pela formação de uma nova unidade familiar; 
d) pela emancipação legal; 
e) pelo abandono do lar, na situação prevista no 

Código Civil, desde que declarado judicialmente.  
CAPÍTULO II 

DA INSCRIÇÃO DOS SEGURADOS E DEPENDENTES 
Art. 7º A inscrição do segurado é automática e 

ocorre quando da investidura em cargo efetivo neste município. 
Art. 8º Incumbe ao segurado a inscrição de seus 

dependentes desde que haja comprovação de: 
I - para os dependentes preferenciais: 
a) cônjuge e filhos – certidões de casamento e de 

nascimento; 
b) companheiro ou companheira – documento 

de identidade e certidão de casamento com averbação da 
separação judicial ou divórcio, quando uns dos companheiros 
ou ambos já tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso, 
e declaração judicial, ou lavrada perante Ofício de Notas, da 
existência de união estável; 

c) equiparado a filho – certidão judicial de tutela 
ou em se tratando de enteado, certidão de casamento do 
segurado e de nascimento do dependente, observado o disposto 
no § 3º do art. 5º desta Lei; 

II - pais – certidão de nascimento do segurado e 
do documento de identidade dos mesmos; 

III - irmão – certidão de nascimento; 
§ 1º O fato superveniente que importa em 

exclusão ou inclusão de dependente deve ser comunicado ao 
Regime Próprio, com provas cabíveis. 

§ 2º Para comprovação do vínculo e da 
dependência econômica, conforme o caso podem ser 
apresentados os seguintes documentos, observados o disposto 
nos §§ 5º e 6º, deste artigo. 

I - certidão de nascimento de filho havido em 
comum; 

II - certidão de casamento; 
III - declaração do imposto de renda do segurado, 

em que conste o interessado como seu dependente; 
IV - disposições testamentárias; 

   V - declaração especial feita perante tabelião; 
VI - prova de mesmo domicílio; 
VII- prova de encargos domésticos evidentes e 

existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; 
VIII - procuração ou fiança reciprocamente 

outorgada; 
IX - conta bancária conjunta; 
X- registro em associação de qualquer natureza, 

onde conste o interessado como dependente do segurado; 
XI - anotação constante da ficha funcional de 

empregados; 
XII - apólice de seguro da qual conste o segurado 
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como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua 
beneficiária; 

XIII - ficha de tratamento em instituição de 
assistência médica, da qual conste o segurado como 
responsável; 

XIV- escritura de compra e venda de imóvel pelo 
segurado em nome de dependente; 

XV- declaração de não-emancipação do 
dependente menor de 18 (dezoito) anos; 

XVI- quaisquer outros que possam levar à 
convicção do fato a comprovar. 

§3º O segurado casado não poderá realizar a 
inscrição de companheira. 

§ 4º Para a comprovação do vínculo de 
companheira ou companheiro, os documentos enumerados nos 
incisos III, IV, V e XI do § 2º deste artigo constituem, por si só, 
prova bastante e suficiente, devendo os demais, serem 
considerados em conjunto de no mínimo três, corroborados, 
quando necessário, de justificação judicial. 

§5º No caso de pais, irmãos, enteado e tutelado, 
a prova de dependência econômica será feita por declaração do 
segurado, firmada perante o Regime Próprio, acompanhado de 
um dos documentos referidos nos incisos III, V e XII do § 2º 
deste artigo, que constituem, por si só, prova bastante suficiente. 

§ 6º Caso não seja possível à prova através de 
documentos mencionados no parágrafo anterior os documentos 
referidos nos incisos IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XIV § 2º 
deste artigo, serão considerados em conjunto de no mínimo três, 
corroborados, quando necessário, por justificação judicial. 

§ 7º No caso de dependente inválido, para fins de 
inscrição e concessão de benefício, a invalidez será comprovada 
mediante inspeção médica realizada pela Junta Médica Oficial 
do RPPS. 

§ 8º Deverá ser apresentada declaração de não-
emancipação, pelo segurado, no ato de inscrição de dependente 
menor de 18 (dezoito) anos referido no art. 5º desta Lei. 
 § 9º Para inscrição dos pais ou irmãos, o segurado 
deverá comprovar a inexistência de dependentes preferenciais, 
mediante declaração firmada perante o Regime Próprio. 

§ 10. Os dependentes excluídos de tal condição 
em razão de lei têm suas inscrições tornadas nulas de pleno 
direito. 
 

Art. 9º Ocorrendo o falecimento do segurado, 
sem que tenha sido feita a inscrição do dependente, cabe a este 
promovê-la, observando os seguintes critérios: 

I - o companheiro ou companheira – pela 
comprovação do vínculo, na forma prevista no § 4º, do art. 8º 
desta Lei; 

II - pais – pela comprovação de dependência 
econômica, na forma prevista nos §§ 5º e 6º do 
art. 8º desta Lei; 
III - irmãos – pela comprovação de dependência 

econômica, na forma prevista nos §§ 5º e 6º do art. 8º desta Lei 
e declaração de não-emancipação; e 

IV - equiparado a filho – certidão judicial que 
comprove a dependência econômica prova da equiparação e 
declaração de que não tenha sido emancipado. 

Parágrafo único. Os pais ou irmãos deverão, 
para fins de concessão de benefícios, comprovarem a 
inexistência de dependentes preferenciais, mediante declaração 
firmada perante o Regime Próprio. 

TITULO II 
DO PLANO DE BENEFÍCIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DOS BENEFÍCIOS EM GERAL 

Seção I 
Das Espécies de Benefícios 

Art. 10. Salvo disposições em contrário da 
Constituição Federal, da Emenda Constitucional nº. 20, de 15 de 
dezembro de 1998, da Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de 
dezembro de 2003, da Emenda Constitucional nº. 47, de 06 de 
junho de 2005 e da Emenda Constitucional n° 103, de 12 de 
novembro de 2019, o Regime Próprio de Previdência Social não 
poderá conceder benefícios distintos dos previstos pelo Regime 
Geral de Previdência Social, ficando restrito aos seguintes: 

I - quanto ao segurado: 
a) aposentadoria por incapacidade permanente; 
b) aposentadoria compulsória; 
c) aposentadoria voluntária; 
d) aposentadoria especial de professor; 
e) aposentadoria especial - atividades que sejam 

exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e 
biológicos prejudiciais à saúde; 

f) aposentadoria especial do portador de 
deficiência; e 

g) abono anual. 
II - quanto ao dependente: 
a) pensão por morte; e 
b) abono anual. 
Parágrafo único. O Regime Próprio de 

Previdência Social observará a limitação de concessão de 
benefício apenas aos dependentes constantes do rol definido 
para o Regime Geral de Previdência Social, que compreende o 
cônjuge, o companheiro, a companheira, os filhos, os pais e os 
irmãos, dentro das normas estabelecidas pelo artigo 8º e seus 
parágrafos desta Lei. 

Subseção I 
Da Aposentadoria por Incapacidade Permanente 

Art. 11. A aposentadoria por Incapacidade 
Permanente será devida ao segurado que estando ou não em 
gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de readaptação 
para o exercício de seu cargo ou outras atribuições e atividades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido, respeitada a 
habilitação exigida. 

§ 1º Os proventos da aposentadoria por 
Incapacidade Permanente serão proporcionais ao tempo de 
contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
hipótese em que os proventos serão integrais, observado, 
quanto ao seu cálculo, o disposto no § 5º, do art. 19, desta Lei. 

§ 2º Os proventos, quando proporcionais ao 
tempo de contribuição, não poderão ser inferiores ao salário 
mínimo. 

§ 3º Acidente em serviço é aquele ocorrido no 
exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, 
com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

§ 4º Equiparam-se ao acidente em serviço, para 
os efeitos desta Lei: 

I – o acidente ligado ao serviço que, embora não 
tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a 
redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou 
produzido lesão que exija atenção médica para a sua 
recuperação; 

II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no 
horário do trabalho, em consequência de: 

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo 
praticado por terceiros ou companheiro de serviço; 

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, 
por motivo de disputa relacionada ao serviço; 

c) ato de imprudência, de negligência ou de 
imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço; 

d) ato de pessoa privada do uso da razão; e 
e) desabamento, inundação, incêndio e outros 

casos fortuitos ou decorrentes de força maior. 
III – a doença proveniente de contaminação 

acidental do segurado no exercício do cargo; e 
IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que 

fora do local e horário de serviço: 
a) na execução de ordem ou na realização de 

serviço relacionado ao cargo; 
b) na prestação espontânea de qualquer serviço 

ao Município para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 
c) em viagem a serviço, inclusive para estudo 

quando financiada pelo Município dentro de seus planos para 
melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do 
meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do 
segurado; e 
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d) no percurso da residência para o local de 
trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de 
locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 

§ 5º Nos períodos destinados a refeição ou 
descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades 
fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é 
considerado no exercício do cargo. 

§ 6º Consideram-se doenças graves, 
contagiosas ou incuráveis, para os efeitos desta Lei, as 
seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; 
neoplastia maligna; cegueira; paralisia irreversível e 
incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkison, 
espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado 
avançado de doença de Paget (osteíte deformante); síndrome 
da deficiência imunológica adquirida AIDS; contaminação por 
radiação, com base em conclusão da medicina especializada de 
acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, 
deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e 
gravidade que merecem tratamento particularizado; e 
hepatopatia. 

§ 7º A concessão de aposentadoria por 
Incapacidade Permanente dependerá da verificação da condição 
de incapacidade, mediante exame-pericial da Junta Médica do 
RPPS. 

§ 8º A doença ou lesão de que o segurado já era 
portador ao filiar-se ao Regime, poderá: 

I – conferir direito à aposentadoria por 
Incapacidade Permanente, quando a incapacidade sobreviver 
por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão, 
caso já tenha completado o seu estágio probatório e garantida a 
sua efetividade no serviço público municipal; 

II – não conferir direito à aposentadoria por 
Incapacidade Permanente, desde que não tenha completado o 
seu estágio probatório; neste caso será considerado inapto ao 
serviço público. 

§ 9º A aposentadoria por Incapacidade 
Permanente será mantida enquanto a incapacidade do segurado 
permanecer nas condições previstas neste artigo, ficando 
obrigado a submeter-se aos exames programados pela Junta 
Médica do RPPS que, a qualquer tempo, forem julgados 
necessários para verificação da persistência ou não, dessas 
condições, antes de completar 75 (setenta e cinco) anos. 

§ 10. Verificada a recuperação da capacidade do 
segurado aposentado para o trabalho: 

I – Cessará o benefício se ele ocorreu no prazo 
de 05 (cinco) anos contados do início da aposentadoria, que a 
antecedeu sem interrupção; 

II – terá direito à reversão no mesmo cargo ou no 
cargo resultante de sua transformação. 

§ 11. A aposentadoria por invalidez será 
concedida por meio de ato específico do responsável pelo 
RPPS, com base na legislação vigente, mediante o laudo 
médico-pericial que declarou a incapacidade total e definitiva 
para o trabalho. 

§ 12. O pagamento do benefício de aposentadoria 
por Incapacidade Permanente de corrente de doença mental 
grave somente será feita ao curador do segurado, condicionado 
à apresentação do termo de Curatela, ainda que provisório. 

§ 13. O aposentado que voltar a exercer atividade 
laboral terá a aposentadoria por Incapacidade Permanente 
cessada a partir da data do retorno, inclusive em caso de 
exercício de cargo eletivo. 

Subseção II 
Da Aposentadoria Compulsória 

Art. 12. O servidor será aposentado 
compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, a 
partir do dia imediato em que completá-lo. 

§ 1º Os proventos de aposentadoria serão 
proporcionais ao tempo de contribuição, observado, quanto ao 
seu cálculo, o disposto no § 6º, do art. 19 desta Lei, ou integrais, 
se o servidor contar trinta e cinco anos de contribuição, se 
homem, ou trinta anos, se mulher. 
   § 2º Quanto à concessão da aposentadoria 
compulsória, é vedada: 
                        I - a previsão de concessão em idade distinta 
daquela definida no caput; 

 II - a fixação de limites mínimos de proventos em 
valor inferior ao salário mínimo nacional. 

§ 3º A aposentadoria compulsória independe de 
requerimento, devendo ser declarada ex-ofício pela autoridade 
do RPPS. 

 
Subseção III 

Da Aposentadoria Voluntária  
Art. 13. O servidor fará jus à aposentadoria 

voluntária por idade, com proventos calculados na forma 
prevista no § 4º, do art. 19 desta Lei, desde que preencha, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 I - 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 
e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; 

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição; 
III - tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo 

exercício, ainda que descontínuo, no serviço público federal, 
estadual, distrital ou municipal; e 

  IV - tempo mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo 
exercício no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 
 

Subseção IV 
Da Aposentadoria Especial do Professor 

Art. 14. O servidor titular de cargo de professor 
será aposentado voluntariamente, com proventos calculados na 
forma prevista no § 4º, do art. 19 desta Lei, desde que preencha, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, 
e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; 

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição 
exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério, 
na educação infantil, no ensino fundamental ou médio; 

III - 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço 
público, ainda que descontínuo, no serviço público federal, 
estadual, distrital ou municipal; e 

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará 
a aposentadoria. 

§ 1º São consideradas funções de magistério as 
exercidas por professores e especialistas em educação no 
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em 
estabelecimento de educação básica, formada pela educação 
infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de 
direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico, conforme critérios e definições 
estabelecidas em normas pelo Município, incluídas, além do 
exercício de docência, as seguintes funções:  

a) Diretor de Unidade Educacional; 
b) Coordenador / Professor de programas 

Federais / Estaduais e ou Municipais 
exercidas no âmbito da unidade 
educacional; 

c) Coordenador(a) Pedagógico(a) e Supervisor 
Pedagógico; 

d) Professor Regente; 
e) Professores do Laboratório de Informática, 

Ciências e Robótica exercidos no âmbito da 
unidade educacional; 

f) Professor de Recurso e Professor de Apoio 
do Atendimento Educacional Especializado; 

g) Professor de Mediação Pedagógica; e 
h) Bibliotecário de Unidade Educacional. 

 
§ 2º Exclui-se das funções de magistério as 

seguintes funções assumidas por professor: 
a) Secretário(a) Municipal; 
b) Profissional de Apoio;  
c) Secretário(a) Escolar; 
d) Monitor(a) de ônibus e de creche; 
e) Coordenador de Estágio Probatório; 
f) Auxiliar de Secretaria; 
g) Porteiro(a) e Vigia; 
h) Auxiliar de Professor; e 
i) E quaisquer outros não relacionados às 

atividades do magistério no município. 
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§ 3º Se o cargo estiver sujeito a variações na 
carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação 
integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público 
no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-
se a média aritmética simples dessa carga horária proporcional 
ao número de anos completos de recebimento e contribuição, 
contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido 
para a aposentadoria; 

§ 4º Se as vantagens pecuniárias permanentes 
forem variáveis por estarem vinculadas a indicadores de 
desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas 
vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor 
público no cargo efetivo mediante a aplicação, sobre o valor 
atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes 
variáveis, da média aritmética simples do indicador, proporcional 
ao número de anos completos de recebimento com a respectiva 
contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo 
total exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total 
de percepção da vantagem com a respectiva contribuição. 

§ 5º A atividade em função de magistério e a média 
da carga horária, deverão ser declaradas pelo Departamento de 
Recursos Humanos e, a devida homologação por meio de 
certidão firmada pelo Secretário de Educação que ateste o 
tempo de efetivo exercício em atividades de magistério, 
atentando-se para a responsabilidade administrativa, civil e 
criminal em caso de declaração falsa. 

§ 6º A certidão deverá constar o histórico das 
lotações do servidor durante sua carreira. 

Subseção V 
Da Aposentadoria Especial - atividades que sejam exercidas 

com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e 
biológicos prejudiciais à saúde 

Art. 15. O servidor cujas atividades sejam 
exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e 
biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses 
agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou 
ocupação, será aposentado voluntariamente, com proventos 
calculados na forma prevista no § 4º, do art. 19 desta Lei, desde 
que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - 60 (sessenta) anos de idade;  
II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e de 

efetiva exposição; 
III - 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço 

público, ainda que descontínuo, no serviço público federal, 
estadual, distrital ou municipal; e 

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará 
a aposentadoria. 

 
§ 1º Excepcionalmente, o servidor que tenha 

ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de 
entrada em vigor desta Lei, cujas atividades sejam exercidas 
com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos 
prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, vedada a 
caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde 
que cumpridos o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo 
exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo 
em que for concedida a aposentadoria, poderão aposentar-se 
quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de 
contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, 
respectivamente, de: 

 
I – 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos 

de efetiva exposição; 
II – 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de 

efetiva exposição; e 
III – 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) 

anos de efetiva exposição. 
§ 2º A idade e o tempo de contribuição serão 

apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que 
se refere o § 1º. 

§ 3º O valor da aposentadoria de que trata o § 1º 
será apurado da seguinte forma: 

a) na forma do §4º, do art. 19 desta Lei, para os 
servidores que se enquadram nos incisos II e III do § 1º; 

b) Os proventos de aposentadoria 
corresponderão a 60% (sessenta por cento) da média 

aritmética definida na forma prevista no art. 19 e no seu § 1º, 
com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano 
que exceder o tempo de 15 (quinze) anos de contribuição, 
para os servidores que se enquadram nos incisos I. 

§ 4º Caberá ao Chefe do Poder Executivo a 
contratação de profissional (pessoa física ou jurídica) que irão 
fornecer o Laudo Técnico das Condições Ambientais do 
Trabalho (LTCAT) ou documentos aceitos em sua substituição 
(art. 261 da IN nº 77/PRES/INSS, de 21/01/2015, sem ônus para 
o Regime Próprio de Previdência Social, num prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, a partir da vigência desta Lei. 

§ 5º Caberá ao Chefe do Poder Executivo 
promover as condições necessárias para o Departamento de 
Pessoal do Município em fornecer o Perfil Profissiográfico 
Previdenciário - PPP, sem ônus para o Regime Próprio de 
Previdência Social, no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da 
vigência desta Lei. 

§ 6º Caberá a perícia médica da Junta Médica do 
RPPS fornecer o parecer, em relação ao enquadramento por 
exposição a agentes nocivos, na forma do art. 11 da Instrução 
Normativa MPS n° 01/10 e suas alterações. 

§ 7º A aposentadoria a que se refere este artigo 
observará adicionalmente as condições e os requisitos 
estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, 
naquilo em que não conflitarem com as regras específicas 
aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência do Município, 
vedada a conversão de tempo especial em comum. 

 
Subseção VI 

Da Aposentadoria Especial do Portador de Deficiência 
Art. 16. O servidor com deficiência desde que 

preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de 

contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso 
de segurado com deficiência grave; 

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de 
contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, 
no caso de segurado com deficiência moderada; 

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de 
contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no 
caso de segurado com deficiência leve; ou  

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 
55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, 
independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido 
tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e 
comprovada a existência de deficiência durante igual período, 10 
(dez) anos de efetivo exercício de serviço, ainda que 
descontínuo, no serviço público federal, estadual, distrital ou 
municipal e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria. 

§ 1º Para o reconhecimento do direito à 
aposentadoria de que trata o “caput”, considera-se pessoa com 
deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas.  

§ 2º O deferimento da aposentadoria prevista neste 
artigo fica condicionada à realização de prévia avaliação 
biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar, 
bem como laudo pericial da Junta Médica a cargo do RPPS. 

§ 3º Se o servidor, após a filiação ao Regime 
Próprio de Previdência Social, tornar-se pessoa com deficiência 
poderá ser aposentado, desde que atendidos os parâmetros 
mínimos mencionados neste artigo. 

§4º Regulamento do Poder Executivo definirá as 
deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei.   

§ 5º O grau de deficiência será atestado por perícia 
própria do RPPS, por meio de instrumentos desenvolvidos para 
esse fim. 

 §6º Os proventos mensais do servidor aposentado 
voluntariamente na forma deste artigo, será calculado na forma 
prevista no § 7º, do art. 19 desta Lei. 

 
Subseção VII 

Das Regras de Transição para Concessão de Aposentadoria 
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Art. 17. O servidor que tenha ingressado no 
serviço público, com vinculação ao Regime Próprio de 
Previdência Social, até a data de entrada em vigor desta lei, 
poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se 
mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem, 
observado o disposto no § 1°; 

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 
35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; 

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício de serviço 
público, ainda que descontínuo, no serviço público federal, 
estadual, distrital ou municipal; 

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará 
a aposentadoria; 

V - somatório da idade e do tempo de 
contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e 
seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se 
homem, observado o disposto nos §§ 2º e 3º. 

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2023, a idade 
mínima a que se refere o inciso I deste artigo será elevada 
para 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 
(sessenta e dois) anos de idade, se homem.  

§ 2º - A partir de 1º de janeiro de 2022, a 
pontuação a que se refere o inciso V deste artigo será 
acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 
100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) 
pontos, se homem. 

§ 3º A idade e o tempo de contribuição serão 
apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a 
que se refere o inciso V deste artigo e o § 2º. 

§ 4º Para o titular do cargo de professor que 
comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério, observado os critérios dos §§ 1º ao 6º, 
do art. 14, os requisitos de idade e de tempo de contribuição 
a que se referem os incisos I e II deste artigo serão: 

I - 51 (cinquenta e um) anos de idade, se 
mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se homem; 

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se 
mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; 

III - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se 
mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a 
partir de 1º de janeiro de 2023. 

§ 5º O somatório da idade e do tempo de 
contribuição de que trata o inciso V deste artigo, para o 
servidor a que se refere o § 4º, incluídas as frações, será 
equivalente a: 

I - 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 
(noventa e um), se homem; 

II – a partir de 1º de janeiro de 2022, será 
aplicado o acréscimo de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 
92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100 (cem) 
pontos, se homem.  

§ 6º Os proventos das aposentadorias 
concedidas nos termos do disposto neste artigo 
corresponderão: 

I - à totalidade da remuneração do servidor 
público no cargo efetivo em que for concedida a 
aposentadoria, observado o disposto no § 8º deste artigo, 
para o servidor público que tenha ingressado no serviço 
público, com vinculação ao Regime Próprio de Previdência 
Social, até 31 de dezembro de 2003, desde que cumpridos 5 
(cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a 
aposentadoria e se aposente aos: 

a) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se 
mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; 

b) 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se 
mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem, para os 
titulares do cargo de professor de que trata o § 4º. 

II - a 60% (sessenta por cento) da média 
aritmética definida na forma prevista no “caput” e §§ 1º, 2º e 
3º, do art. 19, com acréscimo de 2% (dois por cento) para 
cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) 
anos de contribuição, para o servidor não contemplado do 
inciso I.  

§ 7º Os proventos das aposentadorias 
concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão 
inferiores ao valor a que se refere o § 2º do artigo 201 da 
Constituição Federal e serão reajustados:  

I - na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade, sendo também estendidos aos aposentados 
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente 
concedidos aos servidores em atividade, excetuados aqueles 
vinculados a indicadores de desempenho, produtividade ou 
similar e incluídos os decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria, na forma da lei, se concedidas nos termos do 
disposto no inciso I do § 6º;  

II - na mesma data utilizada para fins de reajuste 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, se 
concedidas na forma prevista no inciso II do § 6º.  

§ 8º Considera-se remuneração do servidor 
público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos 
de aposentadoria que tenham fundamento no disposto no 
inciso I do § 6º, o valor constituído pelo subsídio, pelo 
vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do 
cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de 
caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, 
observados os demais critérios legais.  

§ 9º Os proventos das aposentadorias 
concedidas nos termos do inciso I do § 6º não poderão 
exceder a remuneração sobre a qual incide a contribuição 
previdenciária do respectivo servidor, no cargo efetivo em 
que for concedida a aposentadoria.  

Art. 18. Ressalvado o direito de opção à 
aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 17, o 
servidor que tenha ingressado no serviço público, com 
vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social, até a 
data de entrada em vigor desta lei, poderá aposentar-se 
voluntariamente ainda quando preencher cumulativamente os 
seguintes requisitos:  

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se 
mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;  

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 
35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;  

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço 
público, ainda que descontínuo, no serviço público federal, 
estadual, distrital ou municipal; 

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará 
a aposentadoria; 

V - pedágio de 50% (cinquenta por cento) do 
período de contribuição que, na data de entrada em vigor 
desta lei, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição 
referido no inciso II.  

§ 1º Para o professor que comprovar 
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou 
médio, observado os critérios dos §§ 1º ao 6º, do art. 14, 
serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade 
e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.  

§ 2º Os proventos das aposentadorias 
concedidas nos termos do disposto neste artigo 
corresponderão:  

I - à totalidade da remuneração do servidor 
público no cargo efetivo em que for concedida a 
aposentadoria, observado o disposto no § 8º do artigo 17 
desta lei, para o servidor público que tenha ingressado no 
serviço público, com vinculação ao Regime Próprio de 
Previdência Social, até 31 de dezembro de 2003, desde que 
cumpridos 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for 
concedida a aposentadoria.  

II - a 100% (cem por cento) da média aritmética 
definida na forma prevista no “caput” e §§ 1º, 2º e 3º do artigo 
19, para o servidor não contemplado no inciso I deste 
parágrafo.  

§ 3º Os proventos das aposentadorias 
concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão 
inferiores ao valor a que se refere o § 2º do artigo 201 da 
Constituição Federal e serão reajustados:  
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I - na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade, sendo também estendidos aos aposentados 
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente 
concedidos aos servidores em atividade, excetuados aqueles 
vinculados a indicadores de desempenho, produtividade ou 
similar e incluídos os decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria, na forma da lei, se concedidas nos termos do 
disposto no inciso I do § 2º;  

II - na mesma data utilizada para fins de reajuste 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, se 
concedidas na forma prevista no inciso II do § 2º.  

§ 4º Os proventos das aposentadorias 
concedidas nos termos do inciso I do § 2º não poderão 
exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo 
efetivo em que for concedida a aposentadoria.  

Subseção VIII 
Do Cálculo dos Proventos de Aposentadorias 

Art. 19. O cálculo dos proventos de 
aposentadoria do servidor público municipal titular de cargo 
efetivo considerará a média aritmética simples das 
remunerações adotadas como base para as contribuições 
aos regimes de previdência a que o servidor esteve 
vinculado, atualizadas monetariamente, correspondentes a 
100% (cem por cento) do período contributivo, desde a 
competência julho de 1994 ou desde a do início da 
contribuição, se posterior àquela competência. 

§ 1º As remunerações consideradas no cálculo 
do valor inicial dos proventos terão os seus valores 
atualizados mês a mês de acordo com a variação integral do 
índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição 
considerados no cálculo dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social. 

§ 2º A média a que se refere o “caput” será 
limitada ao valor máximo do salário de contribuição do 
Regime Geral de Previdência Social, parao servidor optante 
ou não pelo Regime de Previdência Complementar ou que 
ingressarem no serviço público após a implantação deste.  

§ 3º Poderão ser excluídas da média as 
contribuições que resultem em redução do valor do benefício, 
desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, 
vedada a utilização do tempo excluído para qualquer 
finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem os §§ 
2º e 5º, para a averbação em outro regime previdenciário ou 
para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades 
de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal.  

§ 4º Os proventos de aposentadoria 
corresponderão a 60% (sessenta por cento) da média 
aritmética definida na forma prevista no “caput” e no § 1º, 
com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano 
que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. 

§ 5º No caso de aposentadoria por incapacidade 
permanente, prevista no artigo 11, §1°, desta lei, quando 
decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional ou 
de doença do trabalho, os proventos corresponderão a 100% 
(cem por cento) da média aritmética definida na forma 
prevista no “caput” e no § 1º. 

§ 6º No caso de aposentadoria compulsória, 
prevista no artigo 12, desta lei, os proventos corresponderão 
ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 (vinte), 
limitado a 1 (um) inteiro, multiplicado pelo valor apurado na 
forma prevista no § 4º, ressalvado o caso de cumprimento de 
requisitos para aposentadoria que resulte em situação mais 
favorável. 

§ 7º  No caso de aposentadoria de servidor com 
deficiência, prevista no artigo 16 desta lei, os proventos 
corresponderão a:  

I - 100% (cem por cento) da média prevista no 
“caput”, nas hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 16 desta 
lei; 

II - 70% (setenta por cento) mais 1% (um por 
cento) da média prevista no “caput”, por grupo de cada 12 
(doze) contribuições mensais, até o máximo de 30% (trinta 
por cento), no caso de aposentadoria por idade previsto no 
inciso IV do artigo 16 desta lei.  

Art. 20. Os benefícios calculados nos termos do 
disposto no artigo anterior serão reajustados na mesma data 
utilizada para fins de reajuste dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social.  

Art. 21. Os proventos de aposentadoria não 
poderão ser:  

I - inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 
2º do artigo 201 da Constituição Federal; 

II - superiores ao limite máximo estabelecido 
para o Regime Geral de Previdência Social, quanto aos 
servidores abrangidos pelos §§ 14, 15 e 16 do artigo 40 da 
Constituição Federal.  

Subseção IX 
Do Tempo de Contribuição 

Art. 22. O tempo de serviço considerado pela 
legislação vigente até 15 de dezembro de 1998 para efeito de 
aposentadoria será contado como tempo de contribuição, 
inclusive o fictício, sendo vedado o cômputo de qualquer tempo 
fictício adquirido após aquela data. 

Parágrafo único. Considera-se tempo de 
contribuição fictício, para os efeitos do § 10 do art. 40 da 
Constituição Federal, todo aquele expressamente considerado 
em lei municipal especifica ou em estatuto de servidores como 
tempo de serviço público para fins de concessão de 
aposentadoria sem que haja, por parte do servidor, a prestação 
de serviço e a correspondente contribuição social, 
cumulativamente, dentre outros, os seguintes casos: 

I - tempo contado em dobro da licença-prêmio não 
gozada; 

II - tempo contado em dobro de férias não gozadas; 
III - tempo contado em dobro do serviço prestado às 

Forças Armadas em operações de guerra; 
IV - tempo em que o servidor esteve aposentado, 

sem contribuição para nenhum regime de previdência. 
Art. 23. O tempo de contribuição federal, distrital, 

estadual ou municipal, em cumprimento ao que estabelece o § 
9º do art. 40 da Constituição Federal, será contado para efeito 
de aposentadoria e disponibilidade. 

Art. 24. O tempo de contribuição será contado em 
dias e, depois de deduzidas as faltas, interrupções, suspensões 
e licenças não remuneradas, convertido em anos, considerando 
o ano como de 365 dias; 

Parágrafo único. Não se admitirá o 
arredondamento de tempo de contribuição anterior para alcançar 
o tempo mínimo de contribuição necessário para a 
aposentadoria. 

Art. 25. O tempo de serviço prestado em atividade 
sujeita ao Regime Geral de Previdência Social só deverá ser 
averbado e considerado como tempo de contribuição para efeito 
da aposentadoria, se comprovado mediante certidão expedida 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

Parágrafo único. Não é legítima a averbação de 
tempo de serviço que não venha acompanhada da competente 
certidão expedida pelo órgão público onde o serviço tenha sido 
prestado, ou do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no 
caso de tempo prestado em atividade sujeita ao Regime Geral 
de Previdência Social, com exceção das decisões judiciais. 
 

Subseção X 
Da Pensão por Morte 

Art. 26. A pensão por morte será devida aos 
dependentes a contar: 

I - do óbito, quando requerida em até 45 (quarenta e 
cinco) dias após o óbito, para os filhos menores de dezesseis 
anos, ou em até 15 (quinze) dias após o óbito, para os demais 
dependentes;  

II - do requerimento, quando requerida após o prazo 
previsto no inciso I; ou 

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.  
IV – da data da decisão judicial transitada em 

julgado, no caso de declaração de ausência, ou; 
V – da data da ocorrência do desaparecimento do 

segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, 
mediante prova idônea. 

Parágrafo único. A condição legal de dependente, 
para fins desta Lei é aquela verificada na data do óbito do 
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segurado, observado os critérios de comprovação de 
dependência econômica. 

Art. 27. Será concedida pensão provisória por morte 
presumida do segurado, nos seguintes casos: 

I – sentença declaratória de ausência, expedida por 
autoridade judiciária competente; 

II – desaparecimento em acidente, desastre ou 
catástrofe. 

Parágrafo único. A pensão provisória será 
transformada em definitiva com o óbito do segurado ausente ou 
deve ser cancelada com o reaparecimento do mesmo, ficando 
os dependentes desobrigados da reposição dos valores 
recebidos, salvo má-fé. 

Art. 28. São beneficiários da pensão: 
I – Vitalícia: 
a) a viúva ou o viúvo; 
b) a esposa desquitada, separada judicialmente ou 

divorciada com a percepção de pensão alimentícia; 
c) companheiro ou companheira; 
d) mãe ou pai que comprove dependência 

econômica do servidor. 
II – Temporária: 
a) filho ou enteado, não emancipado, até 18 

(dezoito) anos de idade ou se inválido enquanto durar a 
invalidez; 

b) o irmão órfão, não emancipado, até 18 (dezoito) 
anos e o inválido enquanto durar a invalidez. 

Parágrafo Único. Não faz jus à pensão o 
beneficiário condenado pela prática de crime doloso de que 
tenha resultado a morte do servidor. 

Art. 29. A pensão será rateada entre todos os 
dependentes em partes iguais e não será protelada pela falta de 
habilitação de outro possível dependente. 

§ 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à 
pensão por morte o companheiro ou a companheira, que 
somente fará jus ao benefício mediante prova de dependência 
econômica. 

§ 2º A habilitação posterior que importe inclusão ou 
exclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da data da 
inscrição ou habilitação. 

§ 3º O pensionista inválido está obrigado, sob pena 
de suspensão do benefício, a submeter-se aos exames que 
forem determinados pela Junta Médica, bem como a seguir os 
processos de reeducação e de readaptação profissional por ele 
prescritos e custeados, e ao tratamento que ele dispensar 
gratuitamente, inclusive intervenção cirúrgica. 

§ 4º A invalidez ou a alteração de condições 
quanto ao dependente, supervenientes à morte do segurado, 
não darão origem a qualquer direito à pensão. 

Art. 30. O beneficiário da pensão provisória de que 
trata o § 1º do art. 27, desta Lei, deverá anualmente declarar 
que o segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a 
comunicar imediatamente a autoridade do RPPS o 
reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado civil e 
penalmente pelo ilícito. 

Art. 31. O direito à pensão por morte extingue-se: 
I – para o cônjuge, companheiro(a), o ex-cônjuge, 

ex-companheiro(a) ou o cônjuge separado de fato, com direito a 
recebimento de pensão alimentícia do segurado falecido: 

a) por novo casamento ou estabelecimento de 
qualquer outra nova união estável; 

b) se for comprovada, a qualquer tempo, 
simulação, fraude ou qualquer outra causa de nulidade no 
casamento ou na união estável ou a formalização desses com o 
fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em 
processo judicial; 

c) com o decurso de 4 (quatro) meses do óbito, se 
ele ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) 
contribuições mensais ou o casamento ou a união estável tiver 
sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do 
segurado; e 

d) transcorridos os seguintes períodos, 
estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de 
óbito do segurado, depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições 
mensais e possua, no mínimo, 2 (dois) anos de casamento ou 
de união estável: 

1. 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) 
anos de idade; 

2. 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e 
seis) anos de idade; 

3. 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte 
e nove) anos de idade; 

4. 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 
(quarenta) anos de idade; 

5. 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 
(quarenta e três) anos de idade; e 

6. por prazo indeterminado, com 44 (quarenta e 
quatro) ou mais anos de idade. 

II – para o filho, o enteado, o menor tutelado e o 
irmão: 

a) pelo implemento da maioridade previdenciária, 
ao completar 18 (dezoito) anos de idade; 

b) pela emancipação; e 
c) pelo casamento; 
III – para o filho, o enteado, o menor tutelado e o 

irmão que sejam inválidos ou tenham deficiência intelectual, 
mental ou grave: 

a) com a cessação da invalidez; e 
b) pelo afastamento da deficiência; 
IV – para os dependentes a que se referem os 

incisos II e III e § 1º, do art. 5º desta Lei, pela cessação da 
dependência econômica, devido: 

a) ao recebimento de outro benefício 
previdenciário, de valor superior a 1 (um) salário mínimo 
nacional, em qualquer regime de previdência ou de rendimentos 
de qualquer natureza que garantam sua subsistência; 

b) a emancipação, nos termos da lei civil; e 
c) a casamento ou união estável; e 
V – para os dependentes em geral: 
a) pelo falecimento; 
b) pela condenação criminal por sentença com 

trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de 
homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a 
pessoa do instituidor, ressalvados os inimputáveis; 

c) pela renúncia expressa; e 
d) pelo não cumprimento de qualquer dos 

requisitos ou condições estabelecidas nesta Lei Complementar. 
 

 
Subseção XI 

Do Cálculo e Reajuste do Benefício da Pensão por Morte 
Art. 32. A pensão por morte concedida a 

dependente do servidor será equivalente a uma cota familiar 
de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria 
recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse 
aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, 
acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por 
dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).  

§ 1º As cotas por dependente cessarão com a 
perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais 
dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da 
pensão por morte, quando o número de dependentes 
remanescentes for igual ou superior a cinco.  

 
§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido 

ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da 
pensão por morte de que trata o “caput” será equivalente a:  

I - 100% (cem por cento) da aposentadoria 
recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse 
aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, 
até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social; e  

II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por 
cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por 
dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o 
valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social.  

§ 3º Quando não houver mais dependente 
inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o 
valor da pensão será recalculado na forma do disposto no 
“caput” e no § 1º.  



Nº 004  IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL  21/01/2022 

 

55 
 

§ 4º Ocorrendo habilitação de vários titulares à 
pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os 
beneficiários habilitados, ressalvado o caso do ex-cônjuge, 
ex-companheiro ou ex-companheira, cujo valor do benefício 
será limitado ao valor da pensão alimentícia recebida do 
servidor na data do seu óbito.  

Art. 33. Os benefícios calculados nos termos do 
disposto no artigo anterior, serão reajustados na mesma data 
utilizada para fins de reajuste dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social. 

 
Subseção XII 

Do Abono Anual 
Art. 34. O abono anual será devido àquele que, 

durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria e 
pensão por morte, pagos pelo Instituto de Previdência Social do 
Município. 

§ 1º O abono de que trata o caput será 
proporcional em cada ano ao número de meses de benefício 
pago pelo Instituto de Previdência Social do Município, em que 
cada mês corresponderá a um doze avos, e terá por base o 
valor do benefício do mês de dezembro, exceto quanto o 
benefício encerrar-se antes deste mês, quando o valor será o do 
mês de cessação. 

§ 2º Caso o abono anual seja adiantado ao 
beneficiário no mês de seu aniversário, o adiantamento será 
deduzido quando do pagamento definitivo a ser efetuado até o 
dia 20 de dezembro de cada exercício. 

 
Seção II 

Das Disposições Gerais sobre Benefícios 
Art. 35. Para efeito do cumprimento dos requisitos 

de concessão das aposentadorias previstas nos arts. 11 a 18 
desta Lei, o tempo de efetivo exercício no cargo em que se dará 
a aposentadoria deverá ser cumprido no cargo efetivo em que o 
servidor esteja em exercício na data imediatamente anterior à da 
concessão do benefício. 

   Art. 36. A concessão de benefícios previdenciários 
pelo Regime Próprio de Previdência Social, independe de 
carência, ressalvada a observância de cumprimento dos 
requisitos mínimos previstos nos arts. 11 a 18 desta Lei, para 
concessão de aposentadoria. 

 Art. 37. São vedados: 
 I - a concessão de proventos em valor inferior ao 

salário mínimo nacional, exceto a cota parte concedida aos 
beneficiários de Pensão por Morte; 

 II - o cômputo de tempo de contribuição fictício 
para o cálculo de benefício previdenciário, posteriormente à EC 
nº. 20/98; 

 III - a percepção de mais de uma aposentadoria à 
conta do regime próprio a servidor público titular de cargo 
efetivo, ressalvadas as decorrentes dos cargos acumuláveis 
previstos na Constituição Federal; e 

 IV - a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria decorrente de regime próprio de servidor titular de 
cargo efetivo, com a remuneração de cargo, emprego ou função 
pública, ressalvado os cargos acumuláveis previstos na 
Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 

V – a inclusão, nos benefícios de aposentadoria e 
pensão, para efeito de percepção destes do abono de 
permanência. 

VI – a incorporação de vantagens de caráter 
temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou 
de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. 

 § 1º Não se considera fictício o tempo definido em 
lei como tempo de contribuição para fins de concessão de 
aposentadoria quando tenha havido, por parte do servidor, a 
prestação de serviço ou a correspondente contribuição. 

 § 2º A vedação prevista no inciso IV não se aplica 
aos membros de Poder e aos inativos, servidores e militares 
que, até 16 de dezembro de 1998, tenham ingressado 
novamente no serviço público por concurso público de provas ou 
de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na 
Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais 
de uma aposentadoria pelo regime próprio, exceto se 

decorrentes de cargos acumuláveis previstos na Constituição 
Federal. 

 § 3º O servidor inativo para ser investido em cargo 
público efetivo não acumulável com aquele que gerou a 
aposentadoria deverá renunciar aos proventos dessa. 

§ 4º Não se incluem na vedação prevista no inciso 
VI, as parcelas que tiverem integrado a remuneração de 
contribuição do servidor que se aposentar com proventos 
calculados pela média aritmética, respeitando-se, em qualquer 
hipótese, o limite de remuneração do respectivo servidor no 
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, ainda que a 
contribuição seja feita mediante a opção prevista na lei de 
custeio do RPPS. 

 Art. 38. Concedida a aposentadoria ou a pensão, 
mediante atos específicos do RPPS, que será publicado e 
encaminhado, pela Unidade Gestora, ao Tribunal de Contas 
para o registro e a homologação. 

Parágrafo único. Caso o ato de concessão não 
seja julgado legal pelo Tribunal de Contas, o processo de 
benefício será imediatamente revisto e promovidas as medidas 
administrativas saneadoras e jurídicas pertinentes. 

Art. 39. O direito ao benefício não prescreverá, 
mas prescreverão as prestações respectivas não pagas e nem 
na época própria reclamadas, no prazo de 05 (cinco) anos 
contados da data em que forem devidas. 

Art. 40. A importância não recebida em vida pelo 
segurado será paga, desde que não prescrito o direito ao seu 
recebimento, aos dependentes devidamente habilitados à 
pensão e, na falta desses, aos sucessores na forma da Lei Civil, 
independentemente de inventário ou arrolamento. 

Art. 41. Qualquer dos benefícios previstos nesta 
Lei será pago diretamente ao beneficiário em conta específica 
de sua titularidade. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica 
na ocorrência das seguintes hipóteses, devidamente 
comprovadas: 

I – ausência, na forma da lei civil; 
II – moléstia contagiosa; 
III – impossibilidade de locomoção. 
§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o 

benefício poderá ser pago ao procurador legalmente constituído, 
cujo mandato específico não excede de 06 (seis) meses, 
renováveis. 

Art. 42. O benefício concedido ao segurado ou 
seus dependentes não poderá, salvo quanto às importâncias 
devidas ao próprio Município e aos descontos autorizados por lei 
ou derivados da obrigação de prestar alimentos, reconhecida em 
sentença judicial, ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, 
sendo nula de pleno direito sua venda ou cessão, ou a 
constituição, sobre ele, de quaisquer ônus, bem como a outorga 
de poderes irrevogáveis ou em causa própria para seu 
recebimento. 

Art. 43. O Instituto de Previdência poderá recusar a 
entrada de requerimento de benefício que estiver 
desacompanhado da documentação necessária, sendo 
obrigatório, nesse caso, o fornecimento de comprovante de 
recusa, quando solicitado, para ressalva de direitos. 

Art. 44. O benefício devido ao segurado ou 
dependente incapaz será pago a título precário durante 03 (três) 
meses consecutivos, mediante termo de compromisso lavrado 
no ato do recebimento, a herdeiro necessário, obedecido à 
ordem vocacional da Lei Civil, só se realizando os pagamentos 
subsequentes a curador judicialmente designado. 

Art. 45. Não haverá restituição de contribuições, 
salvo na hipótese de recolhimento indevido, nem se permitirá ao 
beneficiário à antecipação do pagamento de contribuições de 
percepção de benefício. 

Parágrafo único. Para pleitear direito decorrente 
desta Lei, na esfera administrativa e no âmbito do Município, 
não é obrigatória a constituição de advogado. 

Seção III 
Do Direito Adquirido 

Art. 46. São assegurados os direitos adquiridos e a 
concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos segurados 
ou pensão por morte aos dependentes do RPPS que, até a data 
de publicação desta Lei, tenham cumprido todos os requisitos 
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para obtenção desse benefício, com base nos critérios da 
legislação então vigente. 

§ 1º O cálculo dos proventos pelas regras do direito 
adquirido na forma prevista no caput deste artigo terá por 
referência a legislação aplicável à época que os requisitos foram 
implementados. 

§ 2º Concedida a aposentadoria, com fundamento 
nas regras vigentes até a publicação desta Lei, pela garantia do 
direito adquirido, o tempo de contribuição posterior à 
implementação dos requisitos, não será objeto de certificação 
para utilização em outro regime de previdência, em observância 
aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e 
atuarial. 

Seção IV 
Da Acumulação de Benefícios Previdenciários 

Art. 47. É vedada a acumulação de mais de uma 
pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro(a) ou ex-
cônjuge, ex-companheiro(a) ou o cônjuge separado de fato, com 
direito a recebimento de pensão alimentícia do segurado 
falecido, no âmbito do RPPS, ressalvadas as pensões do 
mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos 
acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. 

§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a 
acumulação de: 

I – pensão por morte deixada por cônjuge ou 
companheiro de um regime de previdência social com pensão 
por morte concedida por outro regime de previdência social ou 
com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam 
os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; 

II – pensão por morte deixada por cônjuge ou 
companheiro de um regime de previdência social com 
aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de 
Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou 
com proventos de inatividade decorrentes das atividades 
militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição 
Federal; ou 

III – pensões decorrentes das atividades militares 
de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com 
aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de 
Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. 

§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no 
§ 1º deste artigo, é assegurada a percepção do valor integral do 
benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos 
demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as 
seguintes faixas: 

I – 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 
1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; 

 
II – 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 

2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-
mínimos; 

III – 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 
(três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-
mínimos; e 

IV – 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 
(quatro) salários-mínimos. 

§ 3º A aplicação do disposto no § 2º deste artigo 
poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, 
em razão de alteração de algum dos benefícios. 

§ 4º As restrições previstas neste artigo não serão 
aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes 
da data de entrada em vigor da Emenda Constitucional Federal 
nº 103, de 2019. 

§ 5º As regras sobre acumulação previstas neste 
artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor da 
Emenda Constitucional Federal nº 103, de 2019, poderão ser 
alteradas na forma do § 6º do art. 40 da Constituição Federal. 

§ 6º Quando houver mais de um dependente no 
mesmo benefício, o valor da pensão por morte a ser 
considerado em caso de acumulação é o referente somente à 
cota-parte a que o cônjuge ou companheiro, ex-cônjuge ou ex-
companheiro, faz jus. 
 

Seção V 
Disposições Finais 

Art. 48. A aposentadoria concedida com a 
utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, 
emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de 
Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que 
gerou o referido tempo de contribuição. 

Art. 49. A concessão de aposentadoria ao 
servidor público municipal titular de cargo efetivo e de pensão 
por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a 
qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os 
requisitos para obtenção desses benefícios até a data de 
entrada em vigor desta lei, observados os critérios da 
legislação vigente na data em que foram atendidos os 
requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão 
por morte. 

Parágrafo único - Os proventos de 
aposentadoria a serem concedidos ao servidor público a que 
se refere o “caput” e as pensões por morte devidas aos seus 
dependentes serão calculados e reajustados de acordo com 
a legislação em vigor à época em que foram atendidos os 
requisitos nela estabelecidos para a concessão destes 
benefícios. 

Art. 50. O Poder Executivo expedirá os atos 
regulamentares necessários à plena execução desta Lei, 
dando-os a devida publicidade. 

 
Art. 51. O Município é responsável pela 

cobertura de eventuais insuficiências financeiras do RPPS, 
decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. 

Art. 52. Fica referendada integralmente a 
alteração promovida pelo artigo 1º da Emenda à Constituição 
Federal n° 103, de 12 de novembro de 2019, no artigo 149 da 
Constituição Federal, bem como à revogação do § 21 do 
artigo 40, dos artigos 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e do artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, promovida pela 
alínea “a” do inciso I e pelos incisos III e IV do artigo 35 da 
Emenda Constitucional Federal nº 103 de 12 de novembro de 
2019. 

Art. 53. Na verificação do atendimento dos 
limites definidos no art. 19, da Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000, não serão computadas as despesas 
com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio 
de unidade gestora única ou fundo previsto no art. 249 da 
Constituição Federal, quanto à parcela custeada por recursos 
provenientes: 

a) da arrecadação de contribuições dos 
segurados; 

b) da compensação financeira de que trata o § 9o 
do art. 201 da Constituição; 

c) de transferências destinadas a promover o 
equilíbrio atuarial do regime de previdência, na forma definida 
pelo órgão do Poder Executivo federal responsável pela 
orientação, pela supervisão e pelo acompanhamento dos 
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.   

Art. 54. Fica a critério do Chefe do Poder 
Executivo, a instituição da Comissão de Estudos para debater a 
implantação de novas normas constitucionais e 
infraconstitucionais no âmbito do Regime Próprio de Previdência 
Social do Município, que tem a competência: 

I - elaborar plano de ação para a implementação 
das normas ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS; 

II - propor estratégias, instrumentos, ações e 
programas para alteração do Regime Próprio de Previdência 
Social – RPPS; e 

III – demais assuntos inerentes ao pleno 
funcionamento do RPPS. 

Art. 55. Aplica-se, subsidiária e supletivamente, 
em caso de omissão e desde que haja compatibilidade com as 
normas do RPPS, as disposições atinentes do RGPS, bem 
como legislação relativa ao serviço público federal. 

Art. 56. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 57. Ficam revogadas as demais disposições 
em contrário. 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 21 de dezembro de 2021. 

 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 211 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 
 
“DISPÕE SOBRE O PLANO DE CUSTEIO DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL–
IPSEM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVA e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
TÍTULO I 

DO CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

CAPÍTULO I 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 
Art. 1º Na forma do art. 249, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 71 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, 
é mantido, com a natureza de uma entidade autárquica, o 
Instituto de Previdência, com a finalidade de prover recursos 
para garantir o financiamento dos benefícios do Regime Próprio 
de Previdência Social dos Servidores do Município, observados 
os critérios estabelecidos nesta Lei. 

 
Seção I 
Das Fontes de Financiamento 
Art. 2º Constitui fontes de receitas para o custeio do 

Instituto de Previdência. 
I - bens móveis e imóveis, valores e rendas do 

Município que lhe forem destinados como forma de 
integralização; 

II - bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam 
adjudicados ou que vierem a ser vinculados por força de lei; 

III – receitas de contribuições ordinárias e 
suplementares dos servidores públicos ativos, inativos e 
pensionistas municipais e do município, previstas nesta Lei. 

IV - receitas provenientes do recebimento de 
parcelamento de débitos previdenciários, na forma de acordo 
celebrado com o Município; 

V - valores recebidos a título de compensação 
financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Constituição Federal; 

VI - receitas decorrentes de aplicações financeiras e 
investimentos patrimoniais; 

VII - recursos provenientes do orçamento do 
Município, inclusive de multas, juros moratórios; 

VIII - os aportes financeiros feitos pelos órgãos do 
Município, na forma da legislação em vigor; 

IX - doações, subvenções e legados; 
X - os bens, os direitos, inclusive creditórios, e os 

ativos vinculados ou cedidos ao RPPS; 
XI - o produto da arrecadação das receitas tributárias 

ou geradas por impostos destinado ao RPPS; 
XII - as outras rendas extraordinárias ou eventuais e 

demais dotações previstas no orçamento municipal; 
XIII - os demais bens, direitos e ativos com finalidade 

previdenciária. 
Parágrafo único. Constituem também fontes de 

receita do Instituto de Previdência. 
I - as contribuições previdenciárias previstas no inciso 

III, incidentes sobre o abono anual e sobre a remuneração dos 
servidores em licença para interesse particular; 

II - os valores pagos ao segurado pelo seu vínculo 
funcional com o Município, em razão de decisão judicial ou 
administrativa; e 

III - as receitas de compensações, a qualquer título, 
ocorridas diretamente na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS 
e Informações a Previdência Social, sobre a folha dos servidores 
comissionados do RPPS. 

 
 
Subseção I 
Do Caráter Contributivo 
Art. 3º O RPPS terá caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do ente federativo, dos servidores ativos, 
inativos e pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial. 

 § 1º Entende-se por observância do caráter 
contributivo: 

 I - a previsão expressa, em texto legal, das alíquotas 
de contribuição do ente federativo e dos segurados ativos, dos 
segurados inativos e dos pensionistas; 

 II - o repasse mensal e integral dos valores das 
contribuições à unidade gestora do RPPS; 

 III - a retenção, pela unidade gestora do RPPS, dos 
valores devidos pelos segurados ativos, dos segurados inativos 
e dos pensionistas, relativos aos benefícios e remunerações 
cujo pagamento esteja sob sua responsabilidade; e 

 IV - pagamento à unidade gestora do RPPS dos 
valores relativos a débitos de contribuições parceladas mediante 
acordo. 

 § 2º Os valores devidos ao RPPS, de que trata o 
parágrafo anterior, deverão ser repassados em moeda corrente, 
de forma integral para cada competência, independentemente 
de disponibilidade financeira do RPPS, sendo vedada a 
compensação com passivos previdenciários ou reembolso de 
valores destinados à cobertura de insuficiências financeiras 
relativas a competências anteriores, aos seguintes fins: 

I - à cobertura do passivo previdenciário ou de 
insuficiências financeiras; ou 

II - ao pagamento de benefícios previdenciários 
custeados pelo ente por determinação legal. 

§ 3º Os valores repassados ao RPPS em atraso 
deverão sofrer acréscimo, conforme estabelecido no§ 1º, do art. 
5º, desta Lei. 

 Art. 4º As contribuições previstas para o município, 
aos segurados ativos, aos segurados inativos e pensionistas 
somente poderão ser exigidas depois de decorridos noventa 
dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou 
majorado, observando o § 6º, do art. 195, da Constituição 
Federal. 

 Parágrafo único. Para preservar o equilíbrio 
financeiro e atuarial do RPPS, a lei que majorar as alíquotas de 
contribuição deverá prever a manutenção da cobrança das 
alíquotas anteriores durante o período previsto no caput deste 
artigo. 

Art. 5º A responsabilidade pelo desconto, 
recolhimento ou repasse das contribuições previstas no inciso 
III, do art. 2º, desta Lei, será do dirigente do órgão ou entidade, 
e ocorrerá em até 20 (vigésimo) dias contados da data em que 
ocorrer o crédito correspondente e/ou até o décimo dia do mês 
subsequente a geração do crédito. 

§ 1º O desconto, recolhimento ou repasse das 
contribuições previstas no caput,em caso de atraso,serão 
corrigidos monetariamente, aplicando-se correção de mora de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês sobre as 
contribuições vencidas e não pagas, mais o Índice Nacional de 
Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, ou o que a este vier a 
substituir no futuro. 

§ 2º Excepcionalmente, em caso de atraso por mais 
de 04 (quatro) meses após o vencimento, os responsáveis pela 
Unidade Gestora do RPPS incluindo o representante legal dos 
conselhos, notificará ao Chefe do Poder Executivo e os demais 
responsáveis pelo órgão devedor dos fatos. 

§ 3º Em 30 (trinta) dias após o recebimento da 
notificação, persistindo por mais 15 (quinze) dias de atraso, os 
responsáveis pela Unidade Gestora do RPPS incluindo o 
representante legal dos conselhos solicitará junto à Instituição 
Financeira, a retenção das guias previdenciárias no percentual 
do Fundo de Participação dos Municípios - FPM com as devidas 
correções definidas nesta Lei. 
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§ 4º A não retenção das contribuições pelo órgão 
pagador sujeita o responsável às sanções penais e 
administrativas, cabendo a esse órgão apurar os valores não 
retidos e proceder ao desconto na folha de pagamento do 
servidor ativo, do aposentado e do pensionista, em rubrica e 
classificação contábil específicas, podendo essas contribuições 
serem parceladas na forma desta lei. 

 
Subseção II 
Dos Limites de Contribuição 
Art. 6º A alíquota de contribuição previdenciária total 

compreendendo a contribuição ordinária dos segurados do 
RPPS e a contribuição ordinária do Município, encontrada 
através de cálculo atuarial com base no § 1º, do art. 18, da 
Portaria MPS nº. 403 de 10 de dezembro de 2008 e suas 
alterações, em face da disponibilidade de recursos do Município 
será distribuída em períodos da seguinte forma, conforme o 
quadro abaixo: 

 
 

ANO CUSTO 
NORMAL 

CUSTO 
SUPLEMENTAR 

2021 14,00% 18,89% 

2022 14,00% 24,32% 

2023 14,00% 33,97% 

2024 14,00% 48,39% 

2025 14,00% 48,39% 

2026 14,00% 65,94% 

2027 14,00% 72,06% 

2028 14,00% 77,95% 

2029 14,00% 77,95% 

2030 14,00% 77,95% 

2031 14,00% 77,95% 

2032 14,00% 77,95% 

2033 14,00% 77,95% 

2034 14,00% 77,95% 

2035 14,00% 77,95% 

2036 14,00% 77,95% 

2037 14,00% 77,95% 

2038 14,00% 77,95% 

2039 14,00% 139,41% 

2040 14,00% 146,98% 

 
I - A alíquota de contribuição previdenciária relativa ao 

1º período prevista no caput deste artigo, será assim 
discriminada: 

a) os servidores efetivos ativos do Poder Executivo, 
incluídos os das suas Autarquias e Fundações, e do Legislativo, 
contribuirão com a alíquota ordinária de 14% (quatorze por 
cento), aplicadas sobre a base de cálculo estabelecida no art. 9º 
desta Lei; 

b) os servidores aposentados e os pensionistas do 
Poder Executivo, incluídos os das suas Autarquias e os das 
suas Fundações, e do Poder Legislativo contribuirão com a 
alíquota ordinária de 14% (quatorze por cento), aplicadas sobre 
a base de cálculo estabelecida no art. 7º desta Lei; 

c) os Poderes Executivo e Legislativo, as Autarquias 
e as Fundações municipais contribuirão, mensalmente, para ao 
RPPS no percentual de 32,89%(trinta e dois vírgula oitenta e 
nove por cento), já acrescida da taxa de administração e do 
custo suplementar, como contribuição dos Poderes Executivo e 

Legislativo, aplicada sobre a base de cálculo estabelecida no art. 
9º desta Lei. 

d) em caso de déficit atuarial, o ente regulamentará 
através de Ato do Poder Executivo, que definirá a alíquota ou 
aporte financeiro necessário para equilibrar o respectivo plano 
de benefício, obedecendo ao disposto em legislação federal 
desde que recomendada pelo Cálculo Atuarial. 

II - A alíquota de contribuição dos segurados ativos ao 
RPPS não poderá ser inferior à dos servidores titulares de cargo 
efetivo da União. 

 Art. 7º As contribuições sobre os proventos dos 
segurados inativos e sobre as pensões, observarão a mesma 
alíquota aplicada ao servidor ativo e terá como base de cálculo a 
diferença que exceder ao teto do Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS do valor do provento ou da pensão. 

 Art. 8º A contribuição do Município referente a taxa 
normal não poderá ser inferior ao valor da contribuição do 
servidor ativo nem superior ao dobro desta, observado o cálculo 
atuarial anual. 

 § 1º O Município será responsável pela cobertura de 
eventuais insuficiências financeiras do RPPS, decorrentes do 
pagamento de benefícios previdenciários, observada a 
proporcionalidade das despesas entre os Poderes, ainda que 
supere o limite máximo previsto no caput deste artigo. 

§ 2º Para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial 
do RPPS, fica autorizado a alteração da contribuição 
previdenciária de que trata o inciso I, das alienas “a” e “b”, do 
caput, mediante Lei e inciso I, das alienas “c” e “d”, mediante 
Decreto do Chefe do Poder Executivo, desde que recomendado 
pela avaliação atuarial anual. 

 
Subseção III 
Da Base de Cálculo das Contribuições 
Art. 9º A base de cálculo das contribuições é formada 

pelo valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido de todas e 
quaisquer vantagens pecuniárias, os adicionais de caráter 
individual ou quaisquer outras vantagens eventuais ou 
permanentes, excluídas: 

I - as diárias para viagens; 
II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede; 
III - a indenização de transporte; 
IV - o salário-família; 
V - o auxílio-alimentação; 
VI - o auxílio-creche;  
VII - as parcelas remuneratórias pagas em 

decorrência de local de trabalho (adicional de Insalubridade e/ou 
Periculosidade);  

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício 
de cargo em comissão ou de função comissionada ou 
gratificada; 

IX - o abono de permanência de que tratam o § 19 do 
art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; 

X - o adicional de férias;  
XI - o adicional noturno;  
XII - o adicional por serviço extraordinário - Hora 

Extra;  
XIII - a parcela paga a título de assistência à saúde 

suplementar;  
XIV - a parcela paga a título de assistência pré-

escolar;  
XV - a parcela paga a servidor público indicado para 

integrar conselho ou órgão deliberativo, na condição de 
representante do governo, de órgão ou de entidade da 
administração pública do qual é servidor - Jetons;  

XVI - o auxílio-moradia;  
XVII - a Gratificação Especial;  
XVIII - a Gratificação Ensino Infantil; 
XIX - a Gratificação Secretário de Escola;  
XX - a Gratificação de Raio X; 
XXI - a Gratificação de Função; 
XXII - a Gratificações; 
XXIII - Hora Aula Complementar; 
XXIV - Hora Aula Substituição; 
XXV - Plantões em Caráter Eventual; 
XXVI - Outras vantagens pecuniárias transitórias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%c3%a7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%c3%a7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm
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§ 1º É expressamente proibido ao servidor, compor a 
base de cálculo das contribuições com retribuições não 
permanentes em decorrência do local de trabalho, de função de 
confiança ou de cargo em comissão, inclusive quando pagas por 
ente cessionário, e consequente incorporação aos proventos de 
aposentadoria e de pensão, ressalva de sua incidência as 
incorporações dessa natureza ocorridas até a data de entrada 
em vigor da Emenda Constitucional n° 103/2019, de acordo com 
a legislação específica. 

§ 2º Incidirá contribuição previdenciária sobre: 
I - salário maternidade e auxílio doença, considerados 

benefícios estatutários; 
II - auxílio reclusão, considerado benefício 

assistencial; 
III - décimo terceiro salário dos segurados ativos; e 
IV - abono anual dos segurados inativos e 

pensionistas. 
§ 3º Não incidirá contribuição sobre o valor do abono 

de permanência. 
§ 4º Quando a remuneração do segurado sofrer 

redução em razão de pagamento proporcional, faltas ou 
quaisquer outros descontos, a alíquota de contribuição deverá 
incidir sobre o valor do total da remuneração de contribuição 
prevista em lei, relativa à remuneração mensal do servidor no 
cargo efetivo, desconsiderados os descontos. 

§ 5º Havendo redução de carga horária, com prejuízo 
de remuneração, a base de cálculo da contribuição não poderá 
ser inferior ao valor do salário mínimo. 

§ 6º Incidirá contribuição de responsabilidade do 
segurado, ativo e inativo, do pensionista e do ente sobre as 
parcelas que componham a base de cálculo, pagas 
retroativamente em razão de determinação legal, administrativa 
ou judicial, observando-se que: 

I - se for possível identificar-se as competências a que 
se refere o pagamento, aplicar-se-á a alíquota vigente em cada 
competência; 

II - em caso de impossibilidade de identificação das 
competências a que se refere o pagamento, aplicar-se-á a 
alíquota vigente na competência em que for efetuado o 
pagamento; 

III - em qualquer caso, as contribuições 
correspondentes deverão ser repassadas à unidade gestora no 
mesmo prazo fixado para o repasse das contribuições relativas à 
competência em que se efetivar o pagamento dos valores 
retroativos; 

IV - se as contribuições devidas forem repassadas 
após o prazo previsto no inciso III, incidirão os mesmos 
acréscimos legais previstos nesta Lei para as contribuições 
relativas à competência do pagamento. 

Art. 10. A contribuição dos segurados inativos e 
pensionistas incidirá sobre a parcela dos proventos de 
aposentadorias e pensões concedidas pelo RPPS que supere o 
valor de um salário mínimo vigente no País. 

 § 1º A parcela dos benefícios sobre a qual incidirá a 
contribuição será calculada mensalmente, observadas as 
alterações do valor do salário mínimo vigente no País. 

 § 2º A contribuição calculada sobre o benefício de 
pensão por morte terá como base de cálculo o valor total desse 
benefício, independentemente do número de cotas, sendo o 
valor da contribuição rateado entre os pensionistas, na 
proporção de cada cota parte. 

 
Subseção IV 
Da Contribuição dos Servidores Cedidos, 

Afastados e Licenciados 
Art. 11. Na cessão de servidores para outro ente 

federativo, em que o pagamento da remuneração seja ônus do 
órgão ou da entidade cessionária, será de sua responsabilidade: 

 I - o desconto da contribuição devida pelo segurado; 
e 

II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou 
entidade de origem, incluindo a taxa normal, a taxa suplementar 
e a taxa de administração definido ao RPPS de origem. 

 § 1º Caberá ao cessionário efetuar o repasse das 
contribuições de que tratam os incisos I e II, à unidade gestora 
do RPPS do ente federativo cedente. 

 § 2º Caso o cessionário não efetue o repasse das 
contribuições à unidade gestora no prazo legal, caberá ao ente 
federativo cedente efetuá-lo, buscando o reembolso de tais 
valores junto ao cessionário. 

 § 3º O Termo ou Ato de cessão do servidor com ônus 
para o cessionário, deverá prever a responsabilidade deste pelo 
desconto, recolhimento e repasse das contribuições 
previdenciárias ao RPPS de origem, conforme valores 
informados mensalmente pelo cedente. 

§ 4º O disposto neste artigo se aplica a todos os 
casos de afastamento do cargo para exercício de mandato 
eletivo com ônus para o órgão de exercício do mandato, 
inclusive no caso de afastamento para o exercício do mandato 
de prefeito ou de vereador em que haja opção pelo recebimento 
do subsídio do cargo eletivo. 

Art. 12. Na cessão de servidores para outro ente 
federativo, sem ônus para o cessionário, continuará sob a 
responsabilidade do cedente, o desconto e o repasse das 
contribuições à unidade gestora do RPPS, conforme o disposto 
do art. 5º, desta Lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica 
aos casos de afastamento do cargo para exercício de mandato 
eletivo de prefeito ou de vereador em que haja opção pelo 
recebimento da remuneração do cargo efetivo de que o servidor 
seja titular. 

 Art. 13. Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou 
afastamento de servidor, o cálculo da contribuição será feito de 
acordo com a remuneração do cargo efetivo de que o servidor é 
titular. 

 § 1º Não incidirão contribuições para o RPPS do ente 
cedente ou do ente cessionário, nem para o Regime Geral de 
Previdência Social, sobre as parcelas remuneratórias 
complementares, não componentes da remuneração do cargo 
efetivo pagas pelo ente cessionário ao servidor cedido, exceto 
na hipótese em que houver a opção pela contribuição facultativa 
ao RPPS do ente cedente, na forma prevista no § 1º do art. 14, 
desta Lei. 

§ 2º Aplica-se ao servidor cedido ou afastado para 
exercício de mandato eletivo no mesmo ente, a base de cálculo 
de contribuição estabelecida desta Lei, conforme art. 9°. 

Art. 14. O servidor afastado ou licenciado 
temporariamente do exercício do cargo efetivo sem recebimento 
de remuneração do ente federativo, somente contará o 
respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fins de 
aposentadoria, mediante o recolhimento mensal das 
contribuições, conforme lei do respectivo ente. 

 § 1º A contribuição efetuada durante o afastamento 
do servidor não será computada para cumprimento dos 
requisitos de tempo de carreira, tempo de efetivo exercício no 
serviço público e tempo no cargo efetivo na concessão de 
aposentadoria. 

 § 2º Na omissão da lei quanto ao ônus pela 
contribuição do ente federativo, o repasse à unidade gestora do 
RPPS do valor correspondente continuará sob a 
responsabilidade do ente. 

§ 3º O segurado que, completar as exigências ao 
direito ao benefício previdenciário estabelecidas na forma da Lei, 
fará jus ao benefício desde que seja comprovado o recolhimento 
das contribuições previdenciária ao RPPS de origem. 

3° Ao servidor afastado por motivo de licença para 
tratar assuntos de interesse particular, é facultado o direito de 
continuar contribuindo ao RPPS, devendo para tanto ser 
recolhido mensalmente o valor equivalente a cota-parte do 
servidor acrescido da cota-parte patronal, calculados sobre a 
remuneração de contribuição do cargo efetivo, por meio de Guia 
Previdenciária específica em nome do servidor licenciado, 
identificando a conta bancária para o devido recolhimento a 
Unidade Gestora do RPPS. 

§ 4º O afastamento voluntário da atividade laborativa, 
ocorrido previamente ao acometimento de doença incapacitante, 
descaracteriza ao segurado o amparo previdenciário ou 
estatutário, não devendo o servidor ter direito ao pagamento 
pelo RPPS ou pelo município 

§ 5º Se durante a licença de interesse particular, o 
servidor estiver exercendo atividade remunerada abrangida pelo 
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, será a esse 
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regime que deverá se dirigir para obter o benefício 
correspondente. 

Art. 15. As disposições desta subseção aplicam-se 
aos afastamentos dos servidores para o exercício de mandato 
eletivo em outro ente federativo. 

 
Seção II 
Da Vedação de Dação em Pagamento 
Art. 16. É vedada a dação de bens, direitos e demais 

ativos de qualquer natureza para o pagamento de débitos com o 
RPPS, excetuada a amortização do déficit atuarial, devendo, 
neste caso, serem observados os seguintes parâmetros, além 
daqueles estabelecidos nas normas de atuária aplicáveis aos 
RPPS: 

I - os bens, direitos e demais ativos objeto da dação 
em pagamento deverão ser vinculados por lei ao RPPS. 

II - a dação em pagamento deverá ser precedida de 
criteriosa avaliação do valor de mercado dos bens, direitos e 
demais ativos, bem como da sua liquidez em prazo compatível 
com as obrigações do plano de benefícios. 

 
Seção III 
Das Folhas de Pagamento e dos Recolhimentos 
Art. 17. As folhas de pagamento dos segurados 

ativos, segurados inativos e pensionistas vinculados ao RPPS, 
serão elaboradas mensalmente pelo Departamento de Pessoal e 
pelo setor responsável pelo Instituto de Previdência, emitindo-se 
relatórios, que deverão ser: 

 I - distintas das folhas dos servidores enquadrados 
como segurados obrigatórios do RGPS; 

 II - agrupadas por segurados ativos, inativos e 
pensionistas; 

III - discriminadas por nome dos segurados, matrícula, 
cargo ou função;  

IV - identificadas com os seguintes valores: 
a) da remuneração bruta; 
b) das parcelas integrantes da base de cálculo; 
c) da contribuição descontada da remuneração dos 

servidores ativos e dos benefícios, inclusive dos benefícios de 
responsabilidade do RPPS pagos pelo Município. 

§ 1º Deverá ser elaborado resumo consolidado 
contendo os somatórios dos valores relacionados no inciso IV, 
acrescido da informação do valor da contribuição do Município e 
do número dos segurados de preferência em meio magnético, 
visando à contabilização individualizada das contribuições pelo 
órgão gestor do RPPS, nos moldes da Portaria MF nº 402, de 10 
de dezembro de 2008, ou outra que a venha substituir. 

§ 2º As entidades, órgãos e Poderes que compõem a 
estrutura do Município deverão fornecer à Unidade Gestora do 
RPPS as informações e documentos por ela solicitados, tais 
como: folhas de pagamento, documentos de repasse das 
contribuições, que permitam o efetivo controle da apuração e 
repasse das contribuições; e informações cadastrais dos 
servidores, para fins de formação da base cadastral para a 
realização das reavaliações atuariais anuais, para a concessão 
dos benefícios previdenciários e para preparação dos 
requerimentos de compensação previdenciária. 

§ 3º Observado o pagamento de valor indevido na 
folha de pagamento, deverá ser imediatamente deflagrado 
processo para devolução dos valores pagos indevidos, que 
ocorrerá da seguinte forma: 

a) se o beneficiário for aposentado ou pensionista os 
valores pagos indevidos serão descontados diretamente na folha 
conforme termo de acordo firmado entre as partes; 

b) caso o beneficiário seja servidor vinculado ao 
RPPS, os valores pagos indevidos serão descontados 
diretamente na folha conforme termo de acordo firmado entre as 
partes; e 

c) o valor indevido na folha de pagamento sofrerá as 
devidas correções legais na forma desta Lei, a partir do 30° 
(trigésimo) dia após fato ocorrido. 

Art. 18. O repasse das contribuições devidas à 
Unidade Gestora do RPPS deverá ser feito por documento 
próprio, contendo as seguintes informações: 

I - identificação do responsável pelo recolhimento, 
competência a que se refere, base de cálculo da contribuição 

recolhida, contribuição dos segurados, contribuição da entidade, 
deduções de benefícios pagos diretamente e, se repassadas em 
atraso, os acréscimos; e 

II - comprovação da autenticação bancária, recibo de 
depósito ou recibo da Unidade Gestora. 

§ 1º Em caso de parcelamento deverá ser utilizado 
documento distinto para o recolhimento, identificando o termo de 
acordo, o número da parcela e a data de vencimento. 

§ 2º Outros repasses efetuados à Unidade Gestora, 
tais como aportes ou cobertura de insuficiência financeira, 
também deverão ser efetuados em documentos distintos. 

§ 3º As bases de cálculo, os valores arrecadados e 
outras informações necessárias à verificação do cumprimento do 
caráter contributivo e da utilização dos recursos previdenciários 
serão enviados pelo ente federativo à SEPRT-ME, por meio do 
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - 
DIPR, na forma por ela definida, seguindo as normas legais. 

§ 4º O departamento de Recursos Humanos do 
Município prestará, até o prazo máximo do 10º (décimo) dia do 
mês subsequente ao mês de referência da folha de pagamento, 
informações necessárias para promover a elaboração das guias 
previdenciárias por parte do Instituto de Previdência, quais 
sejam, sumários gerais, resumos e detalhamento da folha, 
individualizadas por órgão e/ou autarquias. 

§5º Em caso de atraso, o Instituto de Previdência 
procederá os devidos procedimentos legais para apurar os fatos 
para as penalidades na forma da legislação. 

 
CAPÍTULO II 

DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
PREVIDENCIÁRIOS E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Seção I 
Da Utilização dos Recursos Previdenciários 
Art. 19. Os recursos previdenciários, somente 

poderão ser utilizados para o pagamento dos benefícios 
previdenciários relacionados em Lei específica, e a taxa de 
administração destinada à manutenção do RPPS. 

§ 1º Os recursos previdenciários oriundos da 
compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 1999, 
serão administrados na unidade gestora do RPPS e destinados 
ao pagamento dos benefícios previdenciários, exceto na 
hipótese em que os benefícios que originaram a compensação 
sejam pagos diretamente pelo Tesouro do ente federativo, 
hipótese em que serão a ele alocados, para essa mesma 
finalidade. 

§ 2º É vedada a utilização dos recursos 
previdenciários para custear ações de assistência social, saúde 
e para concessão de verbas indenizatórias ainda que por 
acidente em serviço. 

 
§ 3º Anualmente será elaborado o relatório da Taxa 

de Administração, que definirá o valor a ser depositado 
anualmente na conta específica dos valores destinados ao 
custeio e manutenção do RPPS, devendo obrigatoriamente 
permanecer aplicados. 

Art. 20. Os saldos financeiros dos recursos 
previdenciários serão aplicados nas condições de mercado, com 
observância de regras de segurança, solvência, liquidez, 
rentabilidade, proteção e pendência financeira, conforme 
diretrizes previstas em normas específicas do Conselho 
Monetário Nacional, vedada a concessão de empréstimos de 
qualquer natureza. 

Parágrafo único. Os recursos do Instituto de 
Previdência serão depositados em conta distinta da conta do 
Tesouro Municipal aberta em nome e com o CNPJ do Instituto 
de Previdência. 

Art. 21. Os recursos previdenciários do RPPS em 
extinção somente poderão ser utilizados para: 

I - pagamento de benefícios previdenciários 
concedidos e a conceder; 

II - quitação dos débitos com o RGPS; 
III - constituição ou manutenção do fundo 

previdenciário previsto no art. 6º da Lei n.º 9.717, de 1998; e 
IV - pagamentos relativos à compensação financeira 

entre regimes de que trata a Lei nº 9.796, de 1999. 
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Seção II 
Da Taxa de Administração 
Art. 22. A Taxa de Administração para o custeio das 

despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao 
funcionamento da Unidade Gestora, inclusive para conservação 
para conservação de seu patrimônio, terá como limite máximo 
de3 (três) pontos percentuais sobre o somatório da remuneração 
de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao 
RPPS, apurado no exercício financeiro anterior, observando-se 
que: 

I - será destinada exclusivamente ao custeio das 
despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao 
funcionamento da Unidade Gestora do RPPS, inclusive para a 
conservação de seu patrimônio; 

II - as despesas decorrentes das aplicações de 
recursos em ativos financeiros não poderão ser custeadas com 
os recursos da Taxa de Administração, devendo ser suportadas 
com os próprios rendimentos das aplicações; 

III - a Unidade Gestora poderá constituir reserva 
administrativa, que:     

a) deverá ser administrada em contas bancárias e 
contábeis distintas dos recursos destinados ao 
pagamento de benefícios; 

b)  será constituída pelos recursos das sobras de 
custeio administrativo apurados no final de cada 
exercício e rendimentos mensais por eles 
auferidos; 

c)  as reservas com as sobras da taxa de 
administração devendo ser evidenciada na 
contabilidade juntamente na elaboração do 
orçamento do RPPS, na rubrica “Taxa de 
Administração”, que figurará, obrigatoriamente, a 
sobra do exercício anterior na composição do 
orçamento do exercício corrente;  e  

d) poderá ser objeto, na totalidade ou em parte de 
reversão para pagamento dos benefícios do 
RPPS, desde que aprovado pelo Conselho 
Deliberativo, vedada a devolução dos recursos ao 
ente federativo. 

 IV – utilizará dos recursos da reserva 
administrativa, desde que não prejudique as finalidades de que 
tenha o caput, somente para: aquisição, construção, reforma ou 
melhorias de imóveis destinados a uso próprio da Unidade 
Gestora nas atividades da administração, gerenciamento e 
operacionalização do RPPS; e reforma ou melhoria de bens 
vinculados ao RPPS e destinados à investimentos, desde que 
seja garantido o retorno dos valores empregados, mediante 
verificação por meio de análise de viabilidade econômica e 
financeira. 

V – na recomposição ao RPPS, pelo ente federativo, 
dos valores dos recursos da reserva administrativa utilizados 
pela fins diversos do previsto neste artigo ou excedentes ao 
percentual da Taxa de Administração inserida no plano de 
custeio de que trata o art. 6º, desta lei, conforme os limites que 
trata o caput deste artigo, sem prejuízo de adoção de medidas 
para ressarcimento por parte dos responsáveis pela utilização 
indevida dos recursos previdenciários; e 

VI – seja vedada a utilização dos bens de que trata a 
alínea “a” do inciso IV do caput para investimentos ou uso por 
outro órgão público ou particular em atividades assistenciais ou 
quais que outros fins não previstos no caput, exceto se 
remunerado com encargos aderentes à meta atuarial do RPPS. 

 § 1º Eventuais despesas com prestação de 
serviços relativos a assessoria ou consultoria, 
independentemente da nomenclatura utilizada na sua definição, 
deverão observar os seguintes requisitos, sem prejuízo de 
outras exigências previstas na legislação do ente federativo ou 
estabelecidas pelo Conselho Deliberativo: 

 I - os serviços prestados deverão ter por escopo 
atividades que contribuam para a melhoria da gestão, dos 
processos e dos controles, sendo vedada a substituição das 
atividades decisórias da diretoria executiva e dos demais órgãos 
estatutários do órgão ou entidade gestora do RPPS;  

 II - o valor contratual não poderá ser estabelecido, 
de forma direta ou indireta, como parcela, fração ou percentual 

do limite da Taxa de Administração de que trata o inciso I do 
caput deste artigo ou como percentual de receitas ou ingressos 
de recursos futuros; e  

 III - em qualquer hipótese, os dispêndios 
efetivamente realizados não poderão ser superiores a 50% 
(cinquenta por cento) dos limites de gastos anuais de que trata o 
inciso II do caput. 

§ 2º É autorizada que a Taxa de Administração 
prevista no art. 22 desta Lei, desde que financiada na forma do 
inciso I do §1°, destinada ao atendimento das despesas de que 
trata o §3° e embasada na Avaliação Atuarial do RPPS, na 
forma do disposto no art. 51 da Portaria n° 464, de 2018, seja 
elevada em 20% (vinte por cento). 

§ 3º Os recursos adicionais decorrentes da elevação 
de que trata o § 2º deverão ser destinados exclusivamente para 
o custeio de despesas administrativas relacionadas a:  

I - obtenção e manutenção de certificação institucional 
no âmbito do Programa de Certificação Institucional e 
Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência 
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios – Pró Gestão RPPS, instituído pela Portaria MPS nº 
185, de 14 de maio de 2015, podendo os recursos ser utilizados, 
entre outros, com gastos relacionados a:  

a) preparação para a auditoria de certificação;  
b) elaboração e execução do plano de trabalho para 

implantação do Pró-Gestão RPPS;  
c) cumprimento das ações previstas no programa, 

inclusive aquisição de insumos materiais e tecnológicos 
necessários;  

d) auditoria de certificação, procedimentos periódicos 
de auto avaliação e auditoria de supervisão; e  

e) processo de renovação ou de alteração do nível de 
certificação;  

II - atendimento dos requisitos mínimos relativos à 
certificação para nomeação e permanência de dirigentes do 
órgão ou entidade gestora do RPPS, do responsável pela gestão 
dos recursos e dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal 
e do comitê de investimentos, conforme previsto no inciso II do 
art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 1998, e regulação específica, 
contemplando, entre outros, gastos relacionados a:  

a) preparação, obtenção e renovação da certificação; 
e  

b) capacitação e atualização dos gestores e membros 
dos conselhos e comitê.  

§ 4º A elevação da Taxa de Administração de que 
trata o § 2º observará os seguintes parâmetros:  

I - deverá ser aplicada a partir do início do exercício 
subsequente ao da publicação da elevação da taxa de que trata 
o caput do § 2º, condicionada à prévia formalização da adesão 
ao Pro Gestão - RPPS;  

II - deixará de ser aplicada se, no prazo de dois anos, 
contado a partir da data prevista no inciso I, o RPPS não obtiver 
a certificação institucional em um dos níveis de aderência 
estabelecidos no Pró-Gestão RPPS;  

III - voltará a ser aplicada, no exercício subsequente 
àquele em que o RPPS vier a obter a certificação institucional, 
se esta se der após o prazo de que trata o inciso II. 

§ 5º O descumprimento dos critérios fixados neste 
artigo para a Taxa de Administração do RPPS significará 
utilização indevida dos recursos previdenciários e exigirá o 
ressarcimento do valor que ultrapassar o limite estabelecido. 

§ 6º Não serão computados no limite da Taxa de 
Administração, de que trata este artigo, o valor das despesas do 
RPPS custeadas diretamente pelo ente e os valores transferidos 
pelo ente à unidade gestora do RPPS para o pagamento de 
suas despesas correntes e de capital, desde que não sejam 
deduzidos dos repasses de recursos previdenciários. 

§ 7º Excepcionalmente, a Unidade Gestora do RPPS 
poderá promover a apuração da taxa de administração dos 
últimos 05 (cinco) anos, a partir do conhecimento dos indícios de 
irregularidades da apuração da taxa de administração por meio 
de relatório específico com objetivo de correção contábil e 
financeiro com as devidas compensações com a devida 
aprovação do Conselho Deliberativo. 

 
Seção III 
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Da Programação Financeira 
Art. 23. O orçamento, a programação financeira, os 

balancetes e os balanços do Instituto de Previdência Social do 
Município, obedecerão aos padrões e as normas instituídas pela 
legislação federal específica, ajustadas às suas peculiaridades. 

Art. 24. O orçamento do Instituto de Previdência 
Social do Município vincular-se-á ao orçamento do Município, 
pela inclusão: 

I - da estimativa da receita do orçamento da 
seguridade social, por categoria econômica e origem dos 
recursos; 

II - do resumo geral da despesa do orçamento da 
seguridade social, por categoria econômica, função, elemento 
de despesa segundo a origem dos recursos; e 

III - da Reserva do Regime Próprio de Previdência do 
Servidor - RPPS, composto por dotação global a ser utilizada 
como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e 
para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, nos termos da Portaria 
Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, e suas 
atualizações posteriores. 

Parágrafo único. Sancionada a Lei Orçamentária 
Anual do Município, o Chefe do Poder Executivo aprovará, por 
Decreto, os desmembramentos individualizados do Instituto de 
Previdência Social do Município. 

 
Seção IV 
Do Regime Financeiro 
Art. 25. O Instituto de Previdência Social do Município 

deverá elaborar balancetes ao final de cada mês. 
§ 1º Os balancetes mensais deverão ser submetidos 

à apreciação do Conselho Deliberativo, para encaminhamento 
ao respectivo Tribunal de Contas, nos prazos previstos pelas 
normas deste órgão fiscalizador. 

§ 2º Ao final da análise das contas mensais será 
emitido Resolução considerando as contas: 

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e 
objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, 
a legitimidade e a economicidade dos atos do responsável;  

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem 
impropriedades ou qualquer outra falta de natureza formal, ou 
ainda a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que não 
seja de natureza grave e que não represente injustificado dano 
ao Erário; e 

III - irregulares, quando comprovadas quaisquer das 
seguintes ocorrências:  

a) omissão no dever de prestar contas, observado a 
legislação em vigor; 

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou 
antieconômico;  

c) infração a ato regulamentar, em especial, de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial;  

d) injustificado dano ao Erário, decorrente de ato 
ilegítimo ou antieconômico;  

e) desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores do 
RPPS. 

Art. 26. A Unidade Gestora do RPPS apresentará, 
anualmente, ao Conselho Deliberativo no prazo de até 20 (vinte) 
dias úteis antecedentes ao prazo para apresentação ao 
Município, à proposta do orçamento anual para o exercício 
seguinte, acompanhada do plano de trabalho. 

Parágrafo único. O Conselho deverá apreciar a 
proposta orçamentária dentro dos 10 (dez) dias subsequentes à 
sua apresentação.  

Art. 27. As disponibilidades de caixa do Instituto de 
Previdência deverão ser sempre depositadas e mantidas em 
contas bancárias separadas das demais disponibilidades do 
Município. 

 
Seção V 
Da Escrituração Contábil 
 Art. 28. A escrituração contábil do RPPS deve ser 

observada as seguintes normas de contabilidade: 
I - a escrituração contábil do RPPS, ainda que em 

extinção, deverá ser distinta da mantida pelo ente federativo; 

II - a escrituração deverá incluir todas as operações 
que envolvam direta ou indiretamente a responsabilidade do 
RPPS e modifiquem ou possam vir a modificar seu patrimônio; 

III- a escrituração obedecerá aos princípios e 
legislação aplicada à contabilidade pública, especialmente à Lei 
nº 4.320, de 17 de março de 1964, e ao disposto na Portaria 
MPS nº 916, de 2003; 

IV - o exercício contábil terá a duração de um ano 
civil; 

V - deverão ser adotados registros contábeis 
auxiliares para apuração de depreciações, de avaliações e 
reavaliações dos bens, direitos e ativos, inclusive dos 
investimentos e da evolução das reservas; 

VI - os demonstrativos contábeis devem ser 
complementados por notas explicativas e outros quadros 
demonstrativos necessários ao minucioso esclarecimento da 
situação patrimonial e dos investimentos mantidos pelo RPPS; 

VII - os bens, direitos e ativos de qualquer natureza 
devem ser avaliados em conformidade com a Lei nº 4.320, de 
1964, e reavaliados periodicamente na forma estabelecida na 
Portaria MPS nº 916, de 2003; e 

VIII - os títulos públicos federais, adquiridos 
diretamente pelos RPPS, deverão ser marcados a mercado, 
mensalmente, no mínimo, mediante a utilização de parâmetros 
reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir seu 
real valor. 

Parágrafo único. Considera-se distinta a escrituração 
contábil que permita a diferenciação entre o patrimônio do RPPS 
e o patrimônio do ente federativo, possibilitando a elaboração de 
demonstrativos contábeis específicos, mesmo que a unidade 
gestora não possua personalidade jurídica própria. 

  
Seção VI 
Do Registro Individualizado 
Art. 29. O Ente Federativo manterá registro 

individualizado dos segurados do RPPS, que conterá as 
seguintes informações: 

I - nome e demais dados pessoais, inclusive dos 
dependentes; 

II - matrícula e outros dados funcionais; 
III - remuneração de contribuição, mês a mês; 
IV - valores mensais da contribuição do segurado; e 
V - valores mensais da contribuição do ente 

federativo. 
§ 1º Ao segurado serão disponibilizadas as 

informações constantes de seu registro individualizado. 
§ 2º Os valores constantes do registro cadastral 

individualizado serão consolidados para fins contábeis. 
 
Seção VII 
Do Acesso do Segurado às Informações do 

Regime 
 Art. 30. A Unidade Gestora deverá garantir pleno 

acesso dos segurados às informações relativas à gestão do 
RPPS. 

§ 1º O acesso do segurado às informações relativas à 
gestão do RPPS dar-se-á por atendimento a requerimento e 
pela disponibilização, inclusive por meio eletrônico, dos 
relatórios contábeis, financeiros, previdenciários e dos demais 
dados pertinentes. 

§ 2º O Instituto de Previdência deverá manter sitio 
eletrônico na rede mundial de computadores, visando 
disponibilizar os dados e registros contábeis, da folha de 
pagamento e demais atos praticados pelo RPPS, na forma das 
disposições do art. 48 da LRF e da Lei Federal nº 12.527, de 
2011. 

§ 3º O Instituto de Previdência deverá promover a 
digitalização dos seus arquivos físicos, a fim de viabilizar o 
cumprimento da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011 de acesso à informação e a própria gestão dos arquivos, 
bem como garantir a prosperidade destes documentos 
considerando se tratar de materiais perecíveis e passíveis de 
perda de informações fundamentais de forma a manter a 
integridade, a autenticidade e, se necessário, a 
confidencialidade do documento digitalizado, tudo isto também 
com previsão legal na Lei Federal nº 8.159/1991. 
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§ 4º O Instituto de Previdência deverá viabilizar 
comunicação interativa entre os segurados do RPPS e o 
Instituto de Previdência por meio de navegadores da internet e 
de aplicativos dos principais sistemas operacionais móveis, 
utilizando práticas seguras de comunicação de dados, 
garantindo a confidencialidade das informações transmitidas, 
bem como das informações armazenadas, com as seguintes 
funcionalidades mínimas:  

I- cadastro de segurados;  
II- censo/recadastramento/prova de vida de 

segurados;  
III- extrato de contribuições e benefícios;  
IV- agendamento de perícias e procedimentos;  
V-  consulta a legislação, normativos e atos da 

administração;  
VI- registro/consulta à prestação de contas;  
VII- registro/consulta aos resultados de 

investimentos;  
VIII- emissão automática de declarações e extratos;  
IX- cadastramento/controle de denúncias 

(ouvidoria); e 
X- encaminhamento de avisos, notícias e notificações. 
 
§ 5º O Instituto de Previdência deverá prevalecer no 

acesso de aplicativos dos principais sistemas operacionais 
móveis a acessibilidade, conforme previsto no art. 9° do Decreto 
nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 que promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo. 

 
Seção VIII 
Do Atendimento ao Ministério do Trabalho e 

Previdência 
Art. 31. A Unidade Gestora do Instituto de 

Previdência deverá encaminhar ao Ministério do Trabalho e 
Previdência os seguintes documentos relativos a todos os 
poderes: 

I - legislação completa referente aos regimes de 
previdência social dos servidores, compreendendo as normas 
que disciplinam o regime jurídico e o regime previdenciário, 
contendo todas as alterações; 

II - demonstrativo Previdenciário; 
III - demonstrativo da Política de Investimentos; 
IV - demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial 

– DRAA; 
V - demonstrativo dos Investimentos e das 

Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio de Previdência 
Social; 

VI - comprovante do Repasse ao Regime Próprio de 
Previdência Social dos valores decorrentes das contribuições, 
aportes de recursos e débitos parcelados; e 

VII - demonstrativos Contábeis. 
§ 1º O Município fornecerá ao Ministério do Trabalho 

e Previdência, quando solicitado, outros documentos que julgar 
pertinentes para a análise da regularidade do regime de 
previdência social. 

§ 2º A disponibilização da legislação para consulta em 
página eletrônica na rede mundial de computadores - Internet 
suprirá a necessidade de autenticação, dispensará a 
apresentação e, caso conste expressamente, no documento 
disponibilizado, a data de sua publicação inicial, dispensará 
também o envio do comprovante de sua publicidade. 

§ 3º Para aplicação do disposto no § 2º, o Município 
deverá comunicar ao Ministério do Trabalho e Previdência, o 
endereço eletrônico em que a legislação poderá ser acessada. 

§ 4º É de responsabilidade do Município o envio do 
comprovante de repasse citado no inciso VI, contendo as 
assinaturas do dirigente máximo deste e da unidade gestora ou 
de seus representantes legais. 

§ 5º O envio do DRAA, previsto no inciso IV, é de 
responsabilidade do Município e deverá conter as assinaturas do 
seu dirigente máximo ou representante legal, do atuário 
responsável pela avaliação atuarial e do representante legal da 
unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social, 
observando-se que eventuais retificações deverão ser 

encaminhadas ao Ministério do Trabalho e Previdência, 
juntamente com a base dos dados que as originaram. 

§ 6º O documento previsto no inciso II deverá conter 
as receitas e despesas relativas à folha de pagamento de cada 
competência informada, independentemente de terem sido 
realizadas ou liquidadas em competências posteriores. 

§ 7º Deverão ser arquivados na sede da Unidade 
Gestora do Regime Próprio de Previdência Social, todos os 
formulários APR - Autorização de Aplicação e Resgate, 
conforme modelo e instruções disponibilizadas no endereço 
eletrônico do Ministério do Trabalho e Previdência. 

§ 8º As exigências determinadas pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência mencionadas nesta Lei poderão ser 
alteradas por outras Portarias Ministeriais, e as mesmas deverão 
ser atendidas integralmente pela Unidade Gestora do RPPS e 
pelo Município. 

§ 9º O RPPS deverá adequar as exigências impostas 
pela Portaria nº 49, de 21 de dezembro de 2018, que Instituiu o 
Sistema de Gestão de Consultas e Normas dos Regimes 
Próprios de Previdência Social - GESCON-RPPS e estabelece 
orientações gerais para sua utilização. 

 
Seção IX 
Do Certificado de Regularidade Previdenciária 
Art. 32. O Certificado de Regularidade Previdenciária 

- CRP, instituído pelo Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, é 
o documento que atesta a adequação do Regime de Previdência 
Social do Município ao disposto na Lei nº 9.717, de 1998, na Lei 
nº 10.887, de 18 de junho de 2004, e na Portaria MF nº 402, de 
10 de dezembro de 2008, de acordo com os critérios definidos 
na Portaria MF nº 204, de 10 de julho de 2008. 

Art. 33. O acompanhamento e a supervisão do 
Regime Próprio de Previdência Social são registrados no 
Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência 
Social - CADPREV, administrado pela Secretaria de Políticas de 
Previdência Social - SPS, do Ministério do Trabalho e 
Previdência. 

Parágrafo único. No CADPREV constarão os dados 
e a situação do Regime Próprio de Previdência Social que será 
divulgada em extrato previdenciário resumido, disponível para 
consulta no endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e 
Previdência na rede mundial de computadores - Internet. 

 
Seção X 
Do Depósito e da Aplicação dos Recursos 
Art. 34. As disponibilidades financeiras vinculadas ao 

RPPS, serão: 
I - depositadas e mantidas em contas bancárias 

separadas das demais disponibilidades do Município em contas 
abertas em nome do RPPS administradas pelos responsáveis 
pelo Instituto de Previdência; e 

II - aplicadas no mercado financeiro e de capitais 
brasileiro, em conformidade com as regras estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional - CMN na Resolução nº 3.922, de 
25 de novembro de 2010, ou o que a este vier a substituir no 
futuro. 

Art. 35. Com exceção dos títulos do Governo Federal, 
é vedada a aplicação dos recursos do Regime Próprio de 
Previdência Social em títulos públicos e na concessão de 
empréstimos de qualquer natureza, inclusive aos entes 
federativos, a entidades da Administração Pública Indireta e aos 
respectivos segurados ou dependentes. 

 
Seção XI 
Do Equilíbrio Financeiro e Atuarial 
Art. 36. Ao RPPS deverá ser garantido o equilíbrio 

financeiro e atuarial em conformidade com a avaliação atuarial 
inicial e as reavaliações realizadas em cada exercício financeiro 
para a organização e revisão do plano de custeio e de 
benefícios. 

§ 1º As avaliações e reavaliações atuariais do RPPS 
deverão observar os parâmetros estabelecidos nas Normas de 
Atuária aplicáveis aos RPPS definidas pela Portaria MPS nº 403, 
de 10 de dezembro de 2008, ou o que a este vier a substituir no 
futuro. 



Nº 004  IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL  21/01/2022 

 

64 
 

§ 2º Os relatórios da avaliação e das reavaliações 
atuariais deverão ser arquivos pela Unidade Gestora em meio 
impresso ou em meio eletrônico e apresentados ao MPS, em 
auditoria indireta, ou pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do 
Brasil devidamente credenciado, em auditoria direta, conforme 
solicitado. 

 
Seção XII 
Da Apresentação de Documentos e 
Informações a Auditores do Ministério 
Art. 37. O Município atenderá, no prazo e na forma 

estipulados, à solicitação de documentos ou informações sobre 
o RPPS dos seus servidores, pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência, em auditoria indireta, ou pelo Auditor-Fiscal da 
Receita Federal do Brasil devidamente credenciado, em 
auditoria direta. 

§ 1º O Município deverá apresentar em meio digital as 
informações relativas à escrituração contábil e à folha de 
pagamento dos servidores vinculados ao RPPS, sempre que 
solicitado em auditoria direta, observadas as especificações 
definidas no ato da solicitação. 

§ 2º O RPPS poderá criar Comissão Especial para 
assuntos inerentes ao planejamento da Gestão Previdenciária 
na forma temporária por meio de ato específico da autoridade 
máxima do Instituto de Previdência. 

§ 3º A Comissão vigorará enquanto perdurar os 
motivos elencados para sua criação, podendo-lhe serem 
incorporados, substituídos ou suprimidos componentes, 
conforme a conveniência do Instituto de Previdência.  

§ 4º Os membros da Comissão Especial poderão 
receber gratificação ou adicional de remuneração por sua 
participação na forma definida pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais.  

§ 5º A Comissão Especial examinará e preparará 
todos os documentos solicitados pela auditoria conforme o 
Termo de Solicitação de Documentos – TSD ou por outro 
expediente apresentado pelo auditor fiscal, visando aferir e 
efetuar eventuais diligências junto aos órgãos envolvidos para 
conclusão deste objetivo.  

§ 6º Os órgãos deverão atender às solicitações da 
Comissão Especial, no prazo por esta assinalado, sob pena de 
aplicação das penalidades disciplinares na forma do Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.  

§ 7º A documentação não apresentada até o prazo de 
que trata o parágrafo anterior, bem como aquelas não 
reconhecidas pela Comissão Especial após as diligências 
efetuadas, serão impugnadas, sem prejuízo da apuração de 
responsabilidades de quem lhes houver dado causa, mediante a 
instauração de sindicância.  

§ 8º A Comissão Especial poderá solicitar no intuito 
de exercer as suas atividades definidas no ato específico, a 
realização de compras, aquisição de materiais ou suprimentos 
ou a contratação de serviços necessários, que deverão ser 
requisitadas pelo Presidente da Comissão ao Diretor 
Administrativo do RPPS e somente serão providenciados após 
autorização pela Presidência do RPPS observando todos os 
procedimentos legais.  

§ 9º É competente a Comissão Especial para, se 
necessário, expedir regulamento visando à execução das 
medidas aqui estabelecidas.  

§ 10º Ao final de seus trabalhos, a Comissão Especial 
elaborará relatório discriminado acerca da atividade 
desempenhada, encaminhando cópia à Câmara Municipal, ao 
Tribunal de Contas e aos conselheiros do RPPS.  

§ 11º Sem prejuízo dos deveres e das proibições 
estabelecidos na legislação, os membros da Comissão Especial 
deverão manter sigilo dos dados e informações confidenciais a 
que tiverem acesso, sob pena de responsabilização, nos termos 
da legislação específica. 

Art. 38. Ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do 
Brasil, devidamente credenciado, deverá ser dado livre acesso à 
unidade gestora do RPPS e do fundo previdenciário e às 
entidades e órgãos do Município que possuam servidores 
vinculados ao RPPS, podendo examinar livros, bases de dados, 
documentos e registros contábeis e praticar os atos necessários 

à consecução da auditoria, inclusive a apreensão e guarda de 
livros e documentos. 

 
Seção XIII 
Do Parcelamento de Débitos 
Art. 39. As contribuições legalmente instituídas, 

devidas pelo Município e não repassadas à Unidade Gestora até 
o seu vencimento, depois de apuradas e confessadas, poderão 
ser objeto de acordo para pagamento parcelado em moeda 
corrente, conforme as regras definidas nesta Lei. 

§ 1º Fica autorizado o parcelamento e/ou 
reparcelamento dos débitos do Município com seu Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS, em até 200 (duzentas) 
prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições 
devidas pelo ente federativo ou descontadas dos segurados 
ativos, aposentados e pensionistas, bem como de outros débitos 
não decorrentes de contribuições previdenciárias, relativos a 
competências até março de 2017, observado o disposto no 
artigo 5º-A da Portaria MPS nº 402/2008, com as alterações da 
Portaria MF nº 333/2017. 

§ 2º Fica autorizado o parcelamento dos débitos do 
Município com seu Regime Próprio de Previdência Social - 
RPPS relativos as competências, a partir de abril de 2017, em 
até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e consecutivas, 
referente à parte patronal e aporte financeiro, nos termos do 
artigo 5º da Portaria MPS nº 402/2008, na redação das Portarias 
MPS nº 21//2013 e nº 307/2013. 

§ 3º Para apuração do montante devido a ser 
parcelado os valores originais serão atualizados pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, 
acrescido de juros simples de 0,50% (zero vírgula cinquenta por 
cento) ao mês, acumulados desde a data de vencimento até a 
data da assinatura do termo de acordo de parcelamento, 
dispensando a aplicação de multa. 

§ 4º Em caso de reparcelamento, para apuração do 
novo saldo devedor, os valores consolidados do parcelamento 
ou reparcelamento anterior e das suas respectivas prestações 
pagas serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 
0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao mês, acumulados 
desde a data da consolidação do parcelamento ou 
reparcelamento anterior e das datas das suas respectivas 
prestações pagas até a data da nova consolidação do termo de 
reparcelamento, dispensando a aplicação de multa. 

§ 5º As prestações vincendas serão atualizadas 
mensalmente pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 
0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de 
consolidação do montante devido no termo de acordo de 
parcelamento ou reparcelamento até o mês do efetivo 
pagamento. 

§ 6º As prestações vencidas serão atualizadas 
mensalmente pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 
1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), 
acumulados desde a data de vencimento da prestação até o 
mês do efetivo pagamento. 

§ 7º Fica autorizada a vinculação do Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM como garantia das 
prestações acordadas no termo de parcelamento ou 
reparcelamento, não pagas no seu vencimento. 

§ 8º O vencimento da primeira parcela dar-se-á, no 
máximo, até o último dia útil do mês subsequente ao da 
publicação do termo de acordo de parcelamento. 

§ 9º O termo de acordo de parcelamento de débitos 
previdenciários com a Unidade Gestora do RPPS deverá ser 
assinado pelo representante da entidade ou do Poder que 
incidiu em mora, comparecendo obrigatoriamente o Chefe do 
Poder Executivo como interveniente-garante ao cumprimento do 
parcelamento. 

§ 10º Os débitos previdenciários do Município com o 
RPPS das competências após a Emenda Constitucional n° 
103/2019 poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) 
prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições 
devidas pelo ente federativo, cujos os valores serão atualizados 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 0,50% (zero vírgula 
cinquenta por cento) ao mês, acumulados desde a data de 
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vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de 
parcelamento, dispensando a aplicação de multa. 

 
Seção IX 
Dos Mecanismos de Equacionamento do Déficit 

Atuarial 
Art. 40. Visando ao plano de equacionamento, fica 

autorizado a: 
I - ceder ao Plano de Benefício administrado pelo 

RPPS 100% (cem por cento) dos fluxos futuros de Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF) dos servidores vinculados ao 
RPPS já concedidos no momento da aprovação da Lei; 

II - ceder ao Plano de Benefício administrado pelo 
RPPS 100% (cem por cento) dos fluxos futuros de Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF) dos servidores vinculados ao 
RPPS que irão ser concedidos após aprovação da Lei; 

III - ceder ao Plano de Benefício administrado pelo 
RPPS 50% (cinquenta por cento) dos fluxos financeiros livres 
decorrentes de créditos inadimplidos inscritos em dívida ativa, 
de natureza tributária, que estejam com parcelamento em 
vigor e que não estejam com exigibilidade suspensa, 
observada a legislação pertinente, podendo ser objeto de 
securitização; 

IV - ceder ao Plano de Benefício administrado pelo 
RPPS 50% (cinquenta por cento) do valor de arrecadação 
direta com tributos municipais que exceda a média mensal do 
valor arrecadado conforme último relatório quadrimestral de 
gestão fiscal antes da aprovação da referida Lei. 

 
TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 41. As disposições desta Lei serão 

automaticamente adequadas às mudanças que forem 
aprovadas na Constituição Federal e atos normativos, 
referentes à Previdência Social do País. 

Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará 
Projeto de Lei à Câmara Municipal, no máximo de 60 
(sessenta) dias após a promulgação das Emendas 
Constitucionais, propondo as adequações necessárias à 
presente Lei. 

Art. 42. As contribuições em atraso dos servidores 
cedidos, afastados e licenciados serão corrigidos 
monetariamente, aplicando-se o mesmo índice previsto no § 
1º, do art. 5º, desta Lei. 

Art. 43. As dotações orçamentárias necessárias ao 
cumprimento desta Lei, serão consignadas no orçamento 
anual, sob rubricas especificas, ficando o Poder Executivo 
autorizado a expedir os atos necessários à execução desta 
Lei, se necessário, a abertura de créditos especiais nos 
valores suficientes à execução da presente Lei. 

Art. 44. Fica a critério do Chefe do Poder 
Executivo, a instituição da Comissão de Estudos para debater 
a implantação de novas normas constitucionais e 
infraconstitucionais no âmbito do Regime Próprio de 
Previdência Social do Município, que tem a competência: 

I - elaborar plano de ação para a implementação 
das normas ao Regime Próprio de Previdência Social – 
RPPS; 

II - propor estratégias, instrumentos, ações e 
programas para alteração do Regime Próprio de Previdência 
Social – RPPS; e 

III - demais assuntos inerentes ao pleno 
funcionamento do RPPS. 

Art. 45. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 46. Ficam revogadas as demais disposições 
em contrário. 

 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei Complementar pertencer, 

que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.   

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 21 de dezembro de 
2021. 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
O Município de Coromandel/MG torna pública a 

rescisão unilateral da ARP n° 134/2021-01 nos termos do art. 
79,inc. I c/c art. 78, inc. XII da Lei nº 8.666/93, aplicado 
subsidiariamente, celebrado com a empresa Construtora Vicol 
Eireli – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 71.173.124/0001-17, 
considerando a ocorrência de razões de interesse público e 
descumprimento do pactuado. Coromandel/MG, 19 de janeiro 
de 2022. Fernando Breno Valadares Vieira – Prefeito 
Municipal. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público para 
o conhecimento dos interessados a seguinte ratificação 
da INEXIGIBILIDADE, nos termos do art. 31, II, da Lei 
13.019/2014: 
 
Inexigibilidade de Chamamento Público n° 007/2022 - 
processo licitatório de n° 033/2022. Objeto: SELEÇÃO DE 
ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS 
LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 
13.019 DE 2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204 
DE 2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 194 DE 15/03/2021, 
EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO, PARA 
CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE 
PUBLICO E RECIPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE 
ATIVIDADES OU DE PROJETOS PREVIAMENTE 
ESTABELECIDOS EM PLANOS DE TRABALHO INSERIDOS 
EM TERMO DE FOMENTO, OBJETIVANDO A 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO 
CONSEP - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA DE COROMANDEL, ATRAVÉS DA GESTÃO 
MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL E ESPORTES NO 
VALOR DE R$36.000,00 DIVIDIDO EM 06 PARCELAS DE 
R$6.000,00, VISANDO CUSTEAR O PROJETO "VÔLEI DOS 
8 AOS 80", CONFORME PLANO DE TRABALHO, em favor 
do CONSEP - CONSELHO COMUNITÁRIO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA DE COROMANDEL – CNPJ: 
03.170.267/0001-15. Inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da Prefeitura Municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 21 de janeiro de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 
Inexigibilidade de Chamamento Público n° 005/2022 - 
processo licitatório de n° 026/2022. Objeto: SELEÇÃO DE 
ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS 
LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 
13.019 DE 2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204 
DE 2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 194 DE 15/03/2021, 
EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO, PARA 
CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE 
PUBLICO E RECIPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE 
ATIVIDADES OU DE PROJETOS PREVIAMENTE 
ESTABELECIDOS EM PLANOS DE TRABALHO INSERIDOS 
EM TERMO DE FOMENTO, OBJETIVANDO A 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A 
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 
BARREIRO DOS LIMAS,, ATRAVÉS DA GESTÃO 
MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE, SERA 
UTILIZADO PELA ASSOCIACAO E DEMAIS ASSOCIADOS 
NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME 

mailto:licitacao@coromandel.mg.gov.br
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PLANO DE TRABALHO, em favor da ASSOCIAÇÃO DE 
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARREIRO DOS 
LIMAS E REGIÃO entidade civil sem fins lucrativos – 
CNPJ: 01.987.257/0001-41. Valor: R$ 15.000,00. Inf. no e-
mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da Prefeitura Municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 17 de janeiro de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 

A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público para 
o conhecimento dos interessados a seguinte ratificação 
da DISPENSA, nos termos do art.29, da Lei 13.019/2014: 
 

Dispensa de Chamamento Público n° 002/2022 - processo 
licitatório de n° 027/2022. Objeto: SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, 
QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019 DE 2014, 
ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204 DE 2015 E 
DECRETO MUNICIPAL Nº 194 DE 15/03/2021, EM REGIME 
DE MUTUA COOPERAÇÃO, PARA CONSECUÇÃO DE 
FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, 
MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES OU DE 
PROJETOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS EM PLANOS 
DE TRABALHO INSERIDOS EM TERMO DE FOMENTO, O 
REFERIDO RECURSO É PROVENIENTE DE EMENDA 
PARLAMENTAR Nº 36000423709202100, TEM POR 
OBJETIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
FINANCEIROS Á SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
COROMANDEL DR SEBASTIÃO MACHADO, ATRAVÉS DA 
GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO  CUSTEAR O 
PROJETO "AMIGOS DA SANTA CASA" (PAGAMENTO 
SERVIÇOS MÉDICOS), CONFORME PLANO DE 
TRABALHO, em favor da  SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE COROMANDEL DR. SEBASTIÃO MACHADO- CNPJ : 
19.849.462/0001-06. Valor: R$126.580,00. Inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da Prefeitura Municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 17 de janeiro de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 

Dispensa de Chamamento Público n° 003/2022 - processo 
licitatório de n° 028/2022. Objeto: SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, 
QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019 DE 2014, 
ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204 DE 2015 E 
DECRETO MUNICIPAL Nº 194 DE 15/03/2021, EM REGIME 
DE MUTUA COOPERAÇÃO, PARA CONSECUÇÃO DE 
FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, 
MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES OU DE 
PROJETOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS EM PLANOS 
DE TRABALHO INSERIDOS EM TERMO DE FOMENTO, O 
REFERIDO RECURSO É PROVENIENTE DE EMENDA 
PARLAMENTAR Nº 36000423709202100, TEM POR 
OBJETIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
FINANCEIROS Á SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
COROMANDEL DR SEBASTIÃO MACHADO, ATRAVÉS DA 
GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO  CUSTEAR O 
PROJETO "AMIGOS DA SANTA CASA" (PAGAMENTO 
SERVIÇOS MÉDICOS), CONFORME PLANO DE 
TRABALHO, em favor da  SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE COROMANDEL DR. SEBASTIÃO MACHADO- CNPJ : 
19.849.462/0001-06. Valor: R$94.441,00. Inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da Prefeitura Municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 17 de janeiro de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 

A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público para 
o conhecimento dos interessados os extratos dos 
contratos a seguir: 
 

Inexigibilidade de Chamamento Público  n° 07/2022 - 
Processo Licitatório de n° 033/2022. Objeto: SELEÇÃO DE 
ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS 
LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 
13.019 DE 2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204 
DE 2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 194 DE 15/03/2021, 
EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO, PARA 
CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE 
PUBLICO E RECIPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE 
ATIVIDADES OU DE PROJETOS PREVIAMENTE 
ESTABELECIDOS EM PLANOS DE TRABALHO INSERIDOS 
EM TERMO DE FOMENTO, OBJETIVANDO A 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO 
CONSEP - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA DE COROMANDEL, ATRAVÉS DA GESTÃO 
MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL E ESPORTES NO 
VALOR DE R$36.000,00 DIVIDIDO EM 06 PARCELAS DE 
R$6.000,00, VISANDO CUSTEAR O PROJETO "VÔLEI DOS 
8 AOS 80", CONFORME PLANO DE TRABALHO, referente 
ao Contrato nº 421/2022 – Termo de Fomento nº 05/2022. 
Partes : PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL E  
CONSEP - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA DE COROMANDEL – CNPJ: 03.170.267/0001-15- 
Valor: R$36.000,00 DIVIDIDO EM 06 PARCELAS DE 
R$6.000,00. Vigência: 19/01/2022 a 19/09/2022. Inf. no e-
mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG, 19/01/2022. Nilda Maria dos Anjos Dorneles 
– Presidente da CPL. 
 

Inexigibilidade de Chamamento Público n° 005/2022 - 
processo licitatório de n° 026/2022. Objeto: SELEÇÃO DE 
ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS 
LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 
13.019 DE 2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204 
DE 2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 194 DE 15/03/2021, 
EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO, PARA 
CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE 
PUBLICO E RECIPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE 
ATIVIDADES OU DE PROJETOS PREVIAMENTE 
ESTABELECIDOS EM PLANOS DE TRABALHO INSERIDOS 
EM TERMO DE FOMENTO, OBJETIVANDO A 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A 
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 
BARREIRO DOS LIMAS, ATRAVÉS DA GESTÃO 
MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE, SERA 
UTILIZADO PELA ASSOCIACAO E DEMAIS ASSOCIADOS 
NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME 
PLANO DE TRABALHO, referente ao Contrato nº 417/2022 – 
Termo de Fomento nº 02/2022. Partes: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COROMANDEL e ASSOCIAÇÃO DE 
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARREIRO DOS 
LIMAS E REGIÃO – CNPJ: 01.987.257/0001-41. Valor: R$ 
15.000,00. Vigência: 17/01/2022 a 17/04/2022. Inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da Prefeitura Municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 17 de janeiro de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 

Inexigibilidade n° 006/2022 - processo licitatório de n° 
030/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS 
JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES COMPLEMENTARES PARA ATENDER 
AOS USUARIOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE COROMANDEL - MG,  ATRAVES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PLANO 
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DE TRABALHO E OPERATIVO FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG E  O HOSPITAL SANTA 
CASA DE MISERICORDIA  DE COROMANDEL DR. 
SEBATIÃO MACHADO, referente ao Contrato nº 420/2022. 
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL e 
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COROMANDEL DR. 
SEBASTIÃO MACHADO- CNPJ : 19.849.462/0001-06. Valor: 
R$ 1.563.705,00. Vigência: 17/01/2022 a 31/12/2022. Inf. no 
e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da Prefeitura Municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 17 de janeiro de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 

Dispensa de Chamamento Público n° 002/2022 - processo 
licitatório de n° 027/2022. Objeto: SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, 
QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019 DE 2014, 
ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204 DE 2015 E 
DECRETO MUNICIPAL Nº 194 DE 15/03/2021, EM REGIME 
DE MUTUA COOPERAÇÃO, PARA CONSECUÇÃO DE 
FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, 
MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES OU DE 
PROJETOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS EM PLANOS 
DE TRABALHO INSERIDOS EM TERMO DE FOMENTO, O 
REFERIDO RECURSO É PROVENIENTE DE EMENDA 
PARLAMENTAR Nº 36000423709202100, TEM POR 
OBJETIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
FINANCEIROS Á SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
COROMANDEL DR SEBASTIÃO MACHADO, ATRAVÉS DA 
GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO  CUSTEAR O 
PROJETO "AMIGOS DA SANTA CASA" (PAGAMENTO 
SERVIÇOS MÉDICOS), CONFORME PLANO DE 
TRABALHO, referente ao Contrato nº 418/2022 – Termo de 
Fomento nº 03/2022. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COROMANDEL e  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
COROMANDEL DR. SEBASTIÃO MACHADO- CNPJ : 
19.849.462/0001-06. Valor: R$126.580,00. Vigência: 
17/01/2022 a 17/06/2022. Inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da Prefeitura Municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 17 de janeiro de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 
Dispensa de Chamamento Público n° 003/2022 - processo 
licitatório de n° 028/2022. Objeto: SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, 
QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019 DE 2014, 
ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204 DE 2015 E 
DECRETO MUNICIPAL Nº 194 DE 15/03/2021, EM REGIME 
DE MUTUA COOPERAÇÃO, PARA CONSECUÇÃO DE 
FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, 
MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES OU DE 
PROJETOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS EM PLANOS 
DE TRABALHO INSERIDOS EM TERMO DE FOMENTO, O 
REFERIDO RECURSO É PROVENIENTE DE EMENDA 
PARLAMENTAR Nº 36000423709202100, TEM POR 
OBJETIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
FINANCEIROS Á SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
COROMANDEL DR SEBASTIÃO MACHADO, ATRAVÉS DA 
GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO  CUSTEAR O 
PROJETO "AMIGOS DA SANTA CASA" (PAGAMENTO 
SERVIÇOS MÉDICOS), CONFORME PLANO DE 
TRABALHO, referente ao Contrato nº419/2022 – Termo de 
Fomento nº 04/2022. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COROMANDEL e  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
COROMANDEL DR. SEBASTIÃO MACHADO- CNPJ : 
19.849.462/0001-06. Valor: R$94.441,00. Vigência: 
17/01/2022 a 17/06/2022. Inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 

www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da Prefeitura Municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 17 de janeiro de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 

Dispensa n° 004/2022 - processo licitatório de n° 
034/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM 
CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE 
MASSA ASFÁLTICA APLICADA EM CBUQ-CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE, INCLUINDO 
PREPARAÇÃO DE BURACOS, TRANSPORTE, 
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO 
PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS  NO PERÍMETRO 
URBANODO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG, referente 
ao Contrato nº 422/2022. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COROMANDEL e  FALK CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 
01.901.632/0001-99. Valor: R$130.500,00. Vigência: 
19/01/2022 a 19/04/2022. Inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da Prefeitura Municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 19 de janeiro de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 

A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público para 
o conhecimento dos interessados a seguinte ratificação 
da INEXIGIBILIDADE, nos termos do art.25 da lei 8.666/93 
Inexigibilidade n° 006/2022 - processo licitatório de n° 
030/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS 
JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES COMPLEMENTARES PARA ATENDER 
AOS USUARIOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE COROMANDEL - MG,  ATRAVES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PLANO 
DE TRABALHO E OPERATIVO FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG E  O HOSPITAL SANTA 
CASA DE MISERICORDIA  DE COROMANDEL DR. 
SEBATIÃO MACHADO, em favor da SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE COROMANDEL DR. SEBASTIÃO 
MACHADO- CNPJ sob o n°. 19.849.462/0001-06. Valor: R$ 
1.563.705,00. Inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, 
no site www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-
1344, ou na sede da Prefeitura Municipal à Rua Artur 
Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 17 de janeiro de 2022. 
Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 

A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público para 
o conhecimento dos interessados a seguinte ratificação 
da DISPENSA, nos termos do art.24 da lei 8.666/93 
 
Dispensa n° 004/2022 - processo licitatório de n° 
034/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM 
CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE 
MASSA ASFÁLTICA APLICADA EM CBUQ-CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE, INCLUINDO 
PREPARAÇÃO DE BURACOS, TRANSPORTE, 
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO 
PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS  NO PERÍMETRO 
URBANODO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG, em favor 
da FALK CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 01.901.632/0001-
99. Valor: R$130.500,00. Inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da Prefeitura Municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 19 de janeiro de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
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	“INSTITUI O PROGRAMA IPTU VERDE, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ”.
	 Art. 1º  Fica instituído no âmbito do município de Coromandel, o Programa IPTU VERDE, cujo objetivo é fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, ofertando em contrapartida benefício tributário ao contribuinte.
	Art. 1º Institui em caráter excepcional, incentivo financeiro no âmbito do Poder Executivo Municipal, destinado ao apoio e manutenção do funcionamento dos cargos efetivos e contratados de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias e Técnico em Enfermagem.
	Parágrafo único. O pagamento será feito em parcela única correspondente ao valor do salário do mês de dezembro de 2021. 
	Art. 1º O artigo 1º e respectivo parágrafo único da Lei Complementar nº 204 de 27 de outubro de 2021, passam a vigorar com a seguinte redação:
	“Art. 1º Institui em caráter excepcional, incentivo financeiro no âmbito do Poder Executivo Municipal, destinado ao apoio e manutenção do funcionamento dos cargos efetivos e contratados de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Técnico em Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem.
	Parágrafo único. O pagamento será feito em parcela única correspondente ao valor do salário do mês de dezembro de 2021, com natureza indenizatória, não salarial e não se incorporará à remuneração dos seus beneficiários em hipótese alguma, excluindo-se, portanto, da base de cálculo de outras vantagens ou de contribuição previdenciária, por não constituir-se como rendimento tributável do servidor”.
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	TÍTULO II
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	TÍTULO III
	DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E INTERVENÇÕES AMBIENTAIS DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS
	                     TÍTULO IV
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	TÍTULO VI
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	Seção II
	II - pais – pela comprovação de dependência econômica, na forma prevista nos §§ 5º e 6º do art. 8º desta Lei;





