
*4W,. 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 
Estado do Minas Gerais 

LEI No 2.137, de 24 de agosto de 2007. 

Autoriza a Poder Executivo a celebrar Convênio de 

Cooperação corn o Estado do Minas Gerais, para 

delegacao ao Estado das competéncias de organizacão, 

regulaçâo, planejarnento, fiscalizaçäo e prestação dos 

serviços pUblicos municipais do abastecirnento de água e 

de esgotamento sanitário, bern como da cornpetência para 

selecionar ernpresa para prestar serviços, por rneio de 

Contrato de Prograrna a ser celebrado entre o Municipio, a 

Estado e a ernpresa. 

A CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS, no usa do suas atribuicOes aprovou e eu, 

Frefeito Municipal, sanciono, prornulgo e mando publicar a seguinte lei: 

Art. 1 0  - Fica o Fader Executivo autorizado a celebrar Convênio do Cooperaçao corn a 

Estado de Minas Gerais, nos termos da minuta, anexo I desta Lei, corn fundarnento no artigo 

241 da Constituição Federal, na Lei Federal n° 11.107 do 06 do abril de2005, e na Lei 

Federal n° 11.445 de 05 do janeiro de 2007, corn objetivo do delegar ao Estado as 

cornpetencias de organização, regulaçao, planejarnento, fiscalizaçao e prestação dos 

serviços rnunicipais do abastecimento do águas e de esgotarnento sanitário. 

Art. 21  - Fica o Poder Executivo corn fundarnento no inciso XXVI do artigo 24 da Lei Federal 

n° 8.666/1993 e na Iegislaçâo referida no artigo anterior, autorizado a celebrar Contrato do 

Prograrna corn o Estado de Minas Gerais e corn a empresa que vier a ser selecionada polo 

Estado corn o objetivo de transferir para esta Ultima a prestação dos serviços püblicos 

rnunicipais de abastecirnento do água e do esgotarnento sanitârio, ern regime do 

exclusividade, polo prazo de 30 (trinta) anos, contados da data do assinatura do respectivo 

contrato, prorrogável par acordo entre as partes. 

Art. 31  - As autorizaçoes do que tratarn as artigos 1 0  e 20  desta lei visarn a integraçâo dos 

serviços rnunicipais de abastecimento de água e de esgotarnento sanitário ao sisterna 

estadual do saneamento básico, devendo abranger, no todo ou ern parte, as seguintes 

atividades e suas respectivas infra-estruturas e instalaçOes operacionais: 

I - captação, aducâo e tratarnento do âgua bruta; 
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II - aducâo, reservação e distribuiçao de água tratada; 

III - coleta, transporte, tratamento e disposiçao final de esgotos sanitários. 

Art 40  - 0 Convênio de Cooperação, que menciona esta lei deverá estabelecer: 

I - os meios e instrumentos para o exercicio das cornpetencias de organizaçâo, 

regulacâo, planejamento, fiscalizaçao e prestação dos serviços delegados ao Estado 

de Minas Gerais; 

n 
	

II - Os direitos e obrigagOes do Municipio; 

III - os direitos e obrigacães do Estado; 

IV - as obrigaçoes comuns ao Municipio e ao Estado. 

Art. 51  - A vigéncia do Convênio de Competéncia será de 30 (trinta) anos, prorrogavel por 

acordo entre as partes, extinguindo-se sornente apOs o prévio pagamento da indenizacão 

devida pelo Municipio ao Estado de Minas Gerais e/ou a empresa que vier a ser selecionada 

pelo Estado para prestar os serviços pUblicos municipais de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário. 

Art. 61  - Fica o usuário dos serviços de abastecimento de àgua e de esgotamento sanitário 

obrigado a se conectar ao sistema püblico de abastecirnento de água a de esgotamento 

sanitãrio, estático ou dinarnico, no prazo de 30 (trinta) dias após ser notificado. 

Paragrafo Unico - No caso de descumprimento da obrigaçao estabelecida no caput, o 

usuário ficará sujeito a interdiçao do imOvel, por parte da Prefeitura Municipal, e ao 

pagamento de multa, que será arrecadada pelo MunicIpio, corn destinação exciusiva dos 

serviços de saneamento. 

Art. 70  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Salinas, 24 de agosto de 2007. 	 - 

HTc 
JOSE ANTONIO PR TES 

Prefeito Municipal 
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