
 

GOVERNO DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 
                              GABINETE DO PREFEITO 
 

 
DECRETO Nº 520, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019. 

REGULAMENTA E ESTABELECE O ÓRGÃO MUNICIPAL 
COMPETENTE PARA EXECUÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DA LEI 5.970, DE 17 DE MAIO DE 
2019, CONFORME DISPÕE O SEU ART. 7º E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O Prefeito do Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelos artigos 12, 90, incisos III e VI, 116, inciso I, “a”, todos da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29 de junho de 1990, e, 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 5.970/2019 dispôs sobre a isenção da contribuição 
de iluminação pública aos contribuintes vinculados às unidades consumidoras enquadradas na 
subclasse residencial baixa renda; 
CONSIDERANDO que os procedimentos para solicitação da isenção e condições para 
enquadramento foram estabelecidos na legislação; 
CONSIDERANDO que o art. 7º da referida lei previu a necessidade de regulamentar  
estabelecendo o órgão municipal responsável, a que aduz a lei, para sua execução e 
acompanhamento;  
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é responsável pelos 
cadastros e benefícios a que se refere a Lei 5.970/2019, sendo seu enquadramento pré-requisito 
para concessão da isenção;  
CONSIDERANDO ser a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social competente para 
proceder a análise; 
CONSIDERANDO ser imprescindível a regulamentação face sua finalidade e aplicabilidade;  
 

DECRETA 

Art. 1º - Fica estabelecido que o órgão municipal competente responsável pela execução 
e acompanhamento da Lei Municipal nº 5.970, de 17 de maio de 2019, é a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social do Município de Conselheiro Lafaiete.  

 
Art. 2º -  A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio de seus setores 

competentes, deverá dar fiel cumprimento ao disposto na Lei Municipal nº 5.970, de 17 de maio 
de 2019, averiguando o preenchimento das condições para enquadramento da isenção e demais 
procedimentos decorrentes.   

 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo dada por 

publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração e na forma da 
Lei. 

 
Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, aos 04 dias do mês de dezembro de 2019. 
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Prefeito Municipal 

 
José Antônio dos Reis Chagas 
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