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LEI NO 2.045 de 01 de Agosto de 2005. 

Autoriza a concessäo dos Serviços PUblicos de 
Abastecimento de Agua a Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais - COPASA /MG e 
dá outras providencias. 

A CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, aprova 
e o Chefe do Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1.0 - Fica a Executivo Municipal autorizado a firmar contrato corn a 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG, Orgao da 
Administração Indireta do Estado de Minas Gerais, concedendo, corn fulcro no art. 24, 
Inciso VIII, da Lei Federal n08.666193, o direito de implantar, ampliar ,adrninistrar e 
explorar, corn exciusividade, diretarnente ou rnediante subconcessão total ou parcial, 
observadas as disposicOes legais aplicáveis , Os servicos pUblicos de abastecimento de 	/ 
água e de esgotarnento sanitário das localidades de Nova Matrona, Ferreirópolis, 
Curralinho, Cantinho, Vereda, Montes Clarinhos, Nova Fatima e Tabuleiro/São José, no fr / 
MunicIpio de Salinas, pelo prazo de 30 anos prorrogável por acordo entre as partes. 

Art. 2.0  - No contrato de concessão , o Poder Executivo Municipal e a 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA MG fixarão todas as condiçöes 
necessárias a prestação dos serviços. 

Art. 30  - Sendo as tarifas calculadas ern função do custo do servico, para 
não onerá-las fica a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA 
MG isenta do tributo municipal ISSQN, nos termos do Côdigo Tributário Municipal, 
Art.38,I,a, durante o prazo da concessào, bern corno de pagar, seja a que titulo for, 
qualquer importância pela utilização das vias püblicas, areas e espaços do solo do 
municIpio para implantar unidades e redes do sistema de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário. 

Paragrafo 1- Fica a CONCESSIONARIA, também, isenta do pagamento 
de royalties ou de qualquer outro encargo pelo usa de mananciais sob a jurisdição do 
municipio pelo prazo que durar a concessão. 

Art. 40  o proprietário que não ligar a seu imOvel a rede pUblica de 
esgotamento sanitário ficará sujeito a urna multa mensal, a ser aplicada pelo MunicIpio, 
no valor correspondente a 20 UFEMG e, persistindo a violação por prazo superior a 03 
(trés) rneses,terá seu irnOvel interditado e declarado inadequado para uso e habitação, 
ate a efetiva ligacao a rede püblica de esgotamento sanitàrio. 
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Art. 50- Os serviços concedidos por esta Lei serão prestados aos 
usuários de acordo corn o estabelecido no decreto estadual que regularnenta a 
prestacao de servicos püblicos de água e esgoto pela CONCESSIONARIA. 

Art. 60- Esta Lei entrará ern vigor na data de sua publicaçâo, revogadas 
as disposiçoes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Salinas - MG, 01 de agosto de 2005. 
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JOSÉ ANTONIO PRATES 

Prefeito Municipal 
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