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Lei n°  1.732 

Autoriza 	Concessão 	dos 
Servicos Urbanos de Esgoto 
Sanitârio a Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais - 
COPASA/MG. 

0 Povo do MunicIpio de Salinas/MG, por seus representantes 
aprovou e eu, Oswaldo Fernandes Pereira, Prefeito Municipal, em seu nome sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 10  Fica o Pode Executivo Municipal autorizado, a firmar contrato de concessAo corn 
a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA/MG, para implantar e 
explorar diretamente, os serviços de esgoto sanitário de toda a sede do MunicIpio 
nos termos estipulados nesta Lei. 

§ 10 	Os serviços referidos no "Caput" deste artigo se referem ao escoarnento adequado 
e despejo final dos efluentes de esgotos sanitários ou industriais. 

§ 2° 	0 prazo de concessão será de 30 (trinta) anos e corneçará a fluir a partir da data da 
assinatura do contrato de concessäo, prorrogando-se, tarnbém, para coincidir corn 
a concessão dos serviços de esgotos, o prazo de concessão do sisterna de 
abastecirnento de água aprovado pela Lei Municipal n° 703/74 

§ 3° 	A concessão outorgado nos terrnos da presente lei torna a COPASAIMG 
concessionária exclusiva da prestacão dos serviços de esgoto na sede do 
MunicIpio, podendo a mesrna subcontratar, a terceiros, parte dos serviços 
concedidos, para alcançar os objetivos e finalidades da concessão. 

Art. 2° Implantado o sisterna de esgotos da COPASA/MG, a Administracao Municipal 
tornará providências necessárias para impedir que qualquer propriedade ou 
estabelecirnento industrial, cornercial ou prestador de servicos, lance seus 
efluentes de esgotos diretamente nos cursos de água, nas ruas, em terrenos baldios 
ou qualquer lugar prejudicial a comunidade e ao meio arnbiente. 

§ 1° 	A violação dos critérios estipulados neste artigo importará na aplicacäo de multa, 
podendo quando persistir a violacão, ser o imóvel interditado e declarado 
inadequado para o uso e habitacAo ate que sejam atendidas as exigéncias desta 
Lei. A Adrninistracao Municipal implantará diretarnente a penalidade ou delegara 
poderes a quem de direito para o procedimento judicial. 
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§ 2° 	0 lançamento de efluentes industriais, ou oriundo de estabelecimentos comerciais 
ou prestadores de servicos, na rede páblica ou nas unidades depuradoras, 
obedecerá a pré-requisitos pela CONCESSIONARIA dos serviços, que poderá 
exigir toda e qualquer providéncia necessária a adequacao desses efluentes as 
condiçOes e critérios de seu recebimento e despejo pelo serviço pUblico. 

Art. 3 Fica a COPASAIMG, autorizada a cobrar de cada usuário dos serviços as tarifas 
estipuladas de acordo corn as normas e regulamentos, na forma da legislacão em 
vigor, decretos estaduais n°s 32.809 e 33.611. Fica a competéncia tarifária dos 
serviços delegados para o Estado de Minas Gerais. 

§ 1° 	As tarifas serào cobradas de cada usuário atendido corn ligacao de esgoto e efetiva 
prestacAo de servios irnediatarnente após o inicio de operacAo do sisterna, defeso 
A CONCESSLONARIA a concessão de isencão tarifária ou gratuidade de serviços. 

§ 20 	As tarifas de esgoto serão cobradas dos usuários pelos servicos efetivamente 
prestados, ainda quando o usuário, em condiçOes especiais, não esteja utilizando 
os serviços de abastecimento de ãgua da CONCESSIONARIA. 

Art. 4° Sendo as tarifas calculadas em função de custo do serviço, para não onerá-las, fica 
a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA/MG, isenta de todos os 
tributos municipais durante o prazo de concessão. 

Art. 5° Compete ao MunicIpio: 
a) Apoiar a COPASA/MG na implantacAo do sisterna de esgoto na forma 

prevista na Lei, 
b) Tomar as providéncias de natureza administrativa ou judicial para fazer 

cumprir o disposto no art. 2° desta Lei; 
c) Prornover a execução das obras de infra-estmtura de urbanizaçao que tornem 

possIvel a implantacao do sisterna de esgoto sanitário e industrial assim como 
drenagens, aterros, vias de acesso e outros; 

) Art. 6° Compete a COPASAIMG: 
a) Elaborar projetos adequados para implantar, de acordo corn o previsto nesta 

Lei, o sistema municipal de esgoto; 
b) Captar e aplicar os recursos necessários para elaboracao dos projetos e 

execuçäo das obras para implantaçao dos servicos; 
c) Arrecadar as tarifas pelos serviços prestados, na forma estipulada no art. 3° 

desta lei; 
d) Promover, na forma da legislacao em vigor, desapropriacao por utilidade 

piblica e estabelecer servidOes püblicas de terrenos necessários a implantaçao 
de unidade do sisterna de esgotamento sanitário, correndo o onus por sua 
conta; 

e) Realizar pesquisa de opiniAo püblica para implantação do sistema 
f) Enviar a Câmara Municipal de Salinas, relatório anual dos serviços 

implantados; 
g) Cumprir o art. 8° da Lei 703 de 11 de abril de 1.974; 
h) Implantar estação de tratamento de esgoto. 
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Parágrafo Unico: A COPASAIMG poderã celebrar corn o MunicIpio, convênios para que 
se execute determinadas obras de implantacão do sistema de esgotos, nos 
termos desta Lei, repassando ao Municipio os recursos necessários 
quando for o caso, ficando a Administracao Municipal obrigada a prestar 
contas. 

Art. 70  0 acervo que compOe o atual sistema municipal de esgoto sanitário será avaliado, 
conjuntamente pela COPASAIMG e pelo Municipio e os bens que permanecerern 
em serviços serão incorporados ao patrimônio da CONCESSIONARIA, mediante 
subscricao de acOes do seu capital social do MunicIpio, correspondentes ao valor 
dos bens incorporados, apurados através de laudo de avaliaçao. A reversâo dos 
bens incorporados ao final da concessão, ou em caso de revogacão, se dará na 
forma estabelecida no contrato de concessAo. 

§ 10 	Os bens municipais que tornarem desnecessários ao serviço, em decorréncia da 
operacão do novo sistema, ficarão desafetadas do serviço páblico, podendo a 
Administracao Municipal Ihes dar a destinacao que melhor Ihe aprouver. 

§ 2° 	Para fins da incorporacão patrimonial prevista no "Caput" deste artigo e nas 
mesmas condicOes all estatuidas, a Adrninistração Municipal mediante 
desapropriacao, adquirirá de terceiros os terrenos sobre os quais estejam 
localizados equipamentos e instalacOes que devam ser incorporados pela 
CONCESSIONARIA ou instituirá os mesmos as cornpetentes servidOes 
administrativas. 

Art. 8° 0 Municipio poderá participar dos investimentos para implantaçao, expansäo e/ou 
crescimento vegetativo dos serviços de esgotos devendo a Administração 
Municipal e a CONCESSIONARIA estabelecer, conjuntamente para cada obra, o 
"quantum" da participacAo, através de convénios especIficos. 

Parágrafo liJnico: Toda a participacão do MunicIpio na forma estipulada neste artigo, Ihe 
será creditado ,  em conta de participacAo no capital social da 
CONCESSIONARIA, que ernitirá em contrapartida, titulos máitiplos que 
representem açOes preferenciais nominativas no valor dos recursos 
efetivamente dispendidos pelo erário püblico Municipal. Para os fins 
deste parágrafo o MunicIpio e a CONCESSIONARIA farão sernpre que 
necessário o competente acerto de contas. 

Art. 9° A COPASAIMG prornoverá os recursos necessários das obras de sua 
responsabilidade, na forma desta lei. 

Parâgrafo Unico: Observado que se estabelece nos artigos 5° e 8° desta Lei, a 
Administraçäo Municipal proverá os recursos para cumprir corn suas 
obrigacOes. 

Art. 10 Por motivo de interesse de ordem püblica ou interesse maior da comunidade, a 
presente concessão poderá ser revogada unilateralmente, a qualquer tempo por ato 
discricionário da Administracao Municipal. 
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§ 10 	A revogacäo unilateral prevista neste artigo será precedida de prévia notificaçao 
da CONCESSIONARIA, indicando os fatos que justifiquem, num prazo nâo 
inferior a 360 (trezentos sessenta) dias. 

§ 2° 	A CONCESSIONARIA é assegurado o direito de reter a concessão ate que o 
CONCEDENTE the reembolse em moeda nacional e devidamente corrigidos, na 
forma estipulada pela lei, todos os investimentos efetuados na implantacâo dos 
servicos. 

§ 
30 	Revogadas a concessäo, a Administraçao Püblica Municipal assumirá a 

responsabilidade por todo o passivo que a CONCESSIONARIA tiver contrato 
para implantaçao dos servicos concedidos, inclusive empréstimos junto a credores 
nacionais e internacionais. 

Art. 11 A presente concessão poderá ser formalizada mediante aditamento do contrato de 
concessão de abastecimento de água firmado entre o MunicIpio e a 
CONCESSIONARIA em 18/08/75 alterando o mesmo em tudo que for 
conveniente ou necessário, após aprovacäo peto Poder Legislativo. 

Parágrafo Unico: 0 contrato oriundo da presente Lei se completará pelo regulamento 
tarifário Decretos Estaduais n°s 32.809 e 33.611. 

Art. 12 A tarifa de esgoto corresponderá a 50% da tarifa de água que será cobrada do 
usuário, a partir da implantaçao do sistema. 

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposiçoes em 
contrário. 

Salinas/MG, 24 de dezembro de 1997 

7~
~ Pereira 
Prefe Municipal. 


