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LEI NO 2.576, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018. 

                                               

Altera o Item 3.1 do Anexo I da Lei 

Municipal n 2.390, de 20 de dezembro 

de 2013. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS, no uso de suas atribuições legais, 

aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei: 

Art. 1o O item 3.1 do Anexo I da Lei Municipal no 2.390, de 20 de abril de 2015, 

passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo a esta Lei. 

Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Salinas (MG), 4 de dezembro de 2018. 

 

 
José Antônio Prates 
Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 

 

3.1   ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

3.1.1   SEDE DO MUNICÍPIO 

 

De acordo com o IBGE, a população estimada do município, referência 

censo 2010, é de 39.178 habitantes, sendo o índice de atendimento de 95,58% em 

relação ao abastecimento de água. As principais atividades econômicas são o 

comércio, a pecuária e a agricultura (cachaça) e há uma tendência de crescimento na 

direção oeste e sudoeste. 

No que diz respeito ao abastecimento de água a sede conta com sistema 

público operado pela COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais S.A., em 

regime continuo, havendo pouca incidência de vazamentos. Toda a cidade é 

abastecida, porém não há cobertura em 100% do município devido à expansão dos 

loteamentos recentes, no entanto já está em projeto a viabilização do abastecimento 

em 100% destes novos loteamentos e consequentemente a cobertura total do 

município. 

A cidade conta com duas captações superficiais, sendo: 

1 - Captação do Rio Salinas com Vazão de aproximadamente 75l/s que utiliza 03 

conjuntos motobomba de 40cv, altura manométrica total de 58,0mca, que recalca a 

água bruta até a ETA, através de tubos de ferro fundido DN 300,250 e 200mm em 1ma 

extensão total de 2.500m. 

2 - Captação dó Córrego Água Branca com vazão 10l/s, sendo aduzido por gravidade a 

uma extensão de 15.000m através de tubos de ferro fundido DN 250 (8.000m) e 150 

(7.000m) mm. O tratamento é feito em duas ETA (Estação de Tratamento de Água) do 

tipo convencional, capacidade nominal de 40,0 e 36,0l/s, funcionando em média 

23,0h/dia, com vazão de 76,0l/s. 

Da ETA (Estação de Tratamento de Água) a água é conduzida ao 

reservatório apoiado em concreto armado (04 câmara) com capacidade total de 

1300m³ que abastece por gravidade a 70% da população. 

O sistema possui outros 02 reservatórios, todos em concreto armado com 

capacidade total de 150m³, portanto a cidade dispõe de uma reservação total de 

1450m³. Existem ainda 03 booster’s para efetuar o recalque até as partes mais altas da 

cidade para abastecimento do restante da população, a potência instalada total dos 

booster's é de 57,5cv. 

A água tratada chega à população através de rede distribuidora em tubos 

de PVC com diâmetros variáveis de 32 a 200mm em uma extensão total de 175.361m.  

 

http://www.salinas.mg.gov.br/


                     PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 
                                                ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

PRAÇA PROCÓPIO CARDOSO DE ARÁUJO, nº 7 – CENTRO – TEL (38) 3841-1513 | SALINAS – MG.  

www.salinas.mg.gov.br 

3.1.1.1  DISTRITO DE NOVA MATRONA 

 

O Distrito possui uma população estimada em 4000 habitantes, sendo o 

índice de atendimento de 100% em relação ao abastecimento de água com 801 

ligações. As principais atividades econômicas são comércio, agricultura (plantação de 

tomate) e pecuária. 

No que diz respeito ao abastecimento de água o Distrito de Nova Matrona 

conta com uma ETA- Estação de Tratamento de Água - sistema convencional de 

tratamento superficial com floculador, decantador e filtros. A captação é feita através de 

uma barragem de nível, sendo a água recalcada através de um conjunto motobomba 

com potência de 20,0cv em tubos de PVC DN 100 mm com comprimento total de 

1.300m até o reservatório apoiado em concreto armado, com capacidade de 50m³. 

O distrito foi contemplado com obra de implantação do SAA através do 

Proágua semiárido, sendo implantado 01 balsa flutuante com 02 conjunto motobomba 

de 25cv e vazão de 12l/s, que recalca água através de 600m de rede DN 150 até a 

ETA pré-fabricada. 

Existe um reservatório apoiado em ferrocimento com capacidade para 

200m³. A rede de distribuição é composta por 2800m de rede DN 150 e 4650m de rede 

DN 50. O sistema de Nova Matrona é responsável pelo abastecimento de Ferreirópolis 

e Montes Clarinhos, onde existe um booster que recalca água através de 3000m de 

rede DN 100 com potência instalada de 12,5cv, que abastece um RAP FC de 150m³, 

de onde é feito a distribuição em uma malha de 1000 m de rede DN 100 e 50mm. 

 

3.1.1.2  DISTRITO DE FERREIRÓPOLIS 

 

O Distrito de Ferreirópolis possui uma população estimada em 1.047 

habitantes, sendo o índice de atendimento de 100% em relação ao abastecimento de 

água com 329 ligações. As principais atividades econômicas são comércio, agricultura.  

No que diz respeito ao abastecimento de água o Distrito Ferreirópolis 

conta com o recebimento de água tratada provindo do sistema de tratamento de Nova 

Matrona e tem uma reservação em ferro cimento de 150m³ e uma extensão de 2440m 

de rede.  

A captação é feita em um poço profundo, sendo recalcada até um 

reservatório apoiado em concreto armado com capacidade para 50,0m³. A adução da 

água bruta é feita através de tubos de PVC DN 75 mm em uma extensão total de 

1.200m.  

A partir do reservatório a água é distribuída por gravidade em tubos de 

PVC com diâmetros variáveis de DN 15 a 75 mm em uma extensão total de 4.000m.  

 

http://www.salinas.mg.gov.br/
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3.1.1.3 DISTRITO DE MONTES CLARINHOS 

 

O Distrito de Montes Clarinhos possui uma população estimada em 600 

habitantes, sendo o índice de atendimento de 100% em relação ao abastecimento de 

água 249 ligações. As principais atividades econômicas são a agropecuária e 

agricultura de subsistência e há uma tendência de crescimento na direção sudeste, e 

leste.  

No que diz respeito ao abastecimento de água a sede do município conta 

com água tratada provindo da ETA de Nova Matrona. 

A comunidade conta com reservatório e possui, aproximadamente, 

3.000m de rede de distribuição em tubos de PVC DN 20 a 50 mm. 

 

3.1.1.4  DISTRITO DE NOVA FÁTIMA 

 

O Distrito de Nova Fátima possui uma população de 700 habitantes, 

sendo o índice de atendimento de 100% em relação ao abastecimento de água com 

350 ligações. As principais atividades econômicas são a agricultura, extrativismo 

vegetal (Eucalipto) e há uma tendência de crescimento na direção norte, sul e leste. 

No que diz respeito ao abastecimento de água o Distrito de Nova Fátima 

conta com o recebimento de água tratada provindo da ETA – Estação de Tratamento 

de Água de Curralinho. A captação é feita na Barragem do Rio Bananal encaminha até 

a ETA onde é tratada e um booster recalca água até o reservatório em Nova Fátima 

com capacidade para 200m³. 

 

3.1.1.5 COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, BARRA DA LAGE, CANELA 
D’EMA E PAVÃO 

 

A comunidade de Baixa Grande possui uma população estimada em 190 

habitantes, sendo o índice de atendimento de 100% em relação ao abastecimento de 

água com 70 ligações. A comunidade de Barra da Lage possui índice de atendimento 

de 100% com 15 ligações. A comunidade de Canela D’ema possui índice de 100% de 

atendimento com 179 ligações. A comunidade de Pavão também possui índice de 

100% de atendimento com 100 ligações. As principais atividades econômicas destas 

regiões são a agricultura e pecuária. 

No que diz respeito ao abastecimento de água as comunidade 

supracitadas contam com o recebimento de água tratada provindo da ETA de 

Curralinho que abastece toda esta região. 

 

3.1.1.6 COMUNIDADE BOQUEIRÃO ALTO, BOQUEIRÃO MÉDIO E 
BOQUEIRÃO BAIXO 

http://www.salinas.mg.gov.br/
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As comunidade de Boqueirão Alto possuiu uma população estimada em 

300 habitantes, Boqueirão Médio estimada em 150 habitantes e Boqueirão Baixo 

estimada em 350 habitantes. Sendo índice de atendimento de 80% em relação ao 

abastecimento de água, provindo de poços artesianos. As principais atividades 

econômicas são a pecuária e agricultura de subsistência e há uma tendência de 

crescimento na direção norte. 

No entanto estas regiões foram contempladas com projeto que já está 

sendo executado pela COPANOR, que levará água tratada a toda região até o fim de 

2014. 

 

3.1.1.7 COMUNIDADE DE LAJINHA 

 

A comunidade de Lajinha possui uma população estimada em 155 

habitantes, sendo o índice de atendimento de 98% em relação ao abastecimento de 

água provindo de poço artesiano. As principais atividades econômicas são o comercio, 

a agricultura. 

No que diz respeito ao abastecimento de água a comunidade de Lajinha 

conta com o recebimento de água não tratada, havendo muita incidência de 

vazamentos. A captação é feita em um poço profundo, sendo recalcada até um 

reservatório apoiado em alvenaria com capacidade para 30m³. 

A adução da água bruta é feita através de tubos de PVC DN 50 mm em 

uma extensão total de 850m. A partir do reservatório a água é distribuída por gravidade 

em tubos de PVC com diâmetros variáveis de DN 15 a 50mm em uma extensão total 

de 2600m. 

 

3.1.1.8 COMUNIDADE DE CANTINHO 

 

A comunidade de Cantinho possui uma população estimada em 252 

habitantes, sendo o índice de atendimento de 78% em relação ao abastecimento de 

água. As principais atividades econômicas são a agricultura, extrativismo vegetal 

(Eucalipto) e há uma tendência de crescimento na direção norte. 

No que diz respeito ao abastecimento de água a comunidade de Cantinho 

conta com o recebimento de água não tratada, havendo muita incidência de 

vazamentos. A captação é feita através do sistema de barragens e conduzida a 3 

reservatórios com capacidade de reservação total de 35m³ por gravidade, e também 

por dois conjuntos moto bomba de 5,0cv e 7,5cv. Em épocas de seca há necessidade 

de parte de o povoado ser abastecido com caminhões pipa. 

 

http://www.salinas.mg.gov.br/
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3.1.1.9 COMUNIDADE DE CURRALINHO 

 

A comunidade de Curralinho possui uma população estimada em 450 

habitantes, sendo o índice de atendimento de 100% em relação ao abastecimento de 

água com 165 ligações. As principais atividades econômicas são a agricultura, 

extrativismo vegetal (Eucalipto) e há uma tendência de crescimento na direção sul.  

No que diz respeito ao abastecimento de água a comunidade de 

Curralinho conta uma ETA – Estação de Tratamento de Água administrada pela 

COPANOR. A captação é feita na barragem no rio Bananal, sendo recalcada até a ETA 

onde ocorre o tratamento e distribuição.   

A adução da água é feita através de tubos de PVC DN 200 mm em uma 

extensão total de 1150m. A partir do reservatório a água é distribuída por gravidade em 

tubos de PVC com diâmetros variáveis de DN 15 a 50mm em uma extensão total de 

3000m. 

 

3.1.1.10 COMUNIDADE DE TABULEIRO 

 

A comunidade de Tabuleiro possui uma população estimada em 200 

habitantes, sendo o índice de atendimento de 100% em relação ao abastecimento de 

água com 114 ligações. As principais atividades econômicas são o comercio, a 

agricultura. 

No que diz respeito ao abastecimento de água a comunidade de 

Tabuleiro conta com o recebimento de água tratada, provindo da ETA da sede de 

Salinas. A responsável pelo serviço é a COPANOR que compra a água da COPASA e 

distribui para a região de Tabuleiro.  

 

3.1.1.11 COMUNIDADE DE MARGEM DIREITA/ESQUERDA RIO SALINAS 
(CAIÇARA, MARIMBONDO E SÃO JOSÉ)  

 

A comunidade da margem direita/esquerda do Rio Salinas são composta 

por Caiçara, Maribondo, e São José possui uma população estimada em 800 

habitantes, sendo o índice de atendimento de 100% em relação ao abastecimento de 

água com 201 ligações. As principais atividades econômicas da região são a 

agricultura e pecuária. 

No que diz respeito ao abastecimento de água das comunidades Caiçara, 

Marimbondo, e São José conta com abastecimento da ETA da sede de Salinas que 

abastece toda região. No entanto a responsável pelo serviço é a COPANOR, que 

compra a água da COPASA e distribui para a região. 

 

3.1.1.12 COMUNIDADE DE RIACHINHO 

http://www.salinas.mg.gov.br/
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A comunidade de Riachinho é composta por uma população estimada em 

70 habitantes, sendo que não há sistema de abastecimento de água na comunidade, 

formada por agricultores familiares. Cada família se auto abastece com água de 

superfície sem o tratamento adequado. 

A principal atividade econômica é a horticultura com ênfase no cultivo de 

tomate e pimentão. 

 

3.1.1.13 COMUNIDADE DE MALHADA NOVA  

 

A comunidade de Malhada Nova possui uma população estimada em 225 

habitantes, sendo o índice de atendimento de 35% em relação ao abastecimento de 

água provindo de poço artesiano. 

No que diz respeito ao abastecimento de água a comunidade de Malhada 

Nova não conta com o recebimento de água tratada e o sistema de distribuição 

existente é precário. A captação é feita em um poço profundo, sendo recalcada até um 

reservatório coberto construído em ferro-cimento apoiado em alvenaria com 

capacidade para 35m³. 

A adução da água bruta é feita através de tubos de PVC DN 50mm. A 

partir do reservatório a água é distribuída por gravidade em tubos de PVC com 

diâmetros variáveis de DN 15 a 50 mm em uma extensão aproximada de 3200m. As 

principais atividades econômicas são o cultivo de tomate, pimentão e outras olerículas 

em menor escala. 

 

3.1.1.14 COMUNIDADE DE RIO DAS ANTAS  

 

A comunidade de Rio das Antas possui uma população estimada em 305 

habitantes, sendo o índice de atendimento de 30% em relação ao abastecimento de 

água provindo de poço artesiano. 

No que diz respeito ao abastecimento de água a comunidade de Rio das 

Antas não conta com o recebimento de água tratada, havendo muita incidência de 

vazamentos no sistema de distribuição. A captação é feita em um poço profundo, 

sendo recalcada até um reservatório coberto construído em ferro-cimento com 

capacidade para 65m³. 

A adução da água bruta é feita através de tubos de PVC DN 50mm. A 

partir do reservatório a água é distribuída por gravidade em tubos de PVC com 

diâmetros variáveis de DN 15 a 50mm em uma extensão aproximada de 4200m. As 

principais atividades econômicas são o cultivo de hortaliças e pecuária. 

 

http://www.salinas.mg.gov.br/
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3.1.1.15 COMUNIDADE DE JACURUTU 

 

A comunidade de jacurutu possui uma população estimada em 235 

habitantes, sendo o índice de atendimento de 15% em relação ao abastecimento de 

água provindo de poço artesiano. Jacurutu não conta com o recebimento de água 

tratada e o sistema de distribuição é simples construído pelos próprios moradores. A 

captação é feita em um poço profundo, sendo recalcada até um reservatório de fibra de 

vidro, coberto, com capacidade para 10m³. 

A adução da água bruta é feita através de tubos de PVC DN 50mm. A 

partir do reservatório a água é distribuída por gravidade em tubos de PVC com 

diâmetros variáveis de DN 15 a 50mm em uma extensão aproximada de 3000m. As 

principais atividades econômicas são a produção de frutas e hortaliças. 

 

3.1.1.16 COMUNIDADE DE CANAVIAL 

 

A comunidade de Canavial possui uma população estimada em 350 

habitantes, sendo o índice de atendimento de 80% em relação ao abastecimento de 

água provindo de poço artesiano e captação direta da barragem do Rio Salinas.  

A captação feita tanto do poço profundo como da barragem é recalcada 

até um reservatório coberto construído em ferro-cimento com capacidade para 35m³.  

A adução da água bruta é feita através de tubos de PVC DN 50mm. A 

partir do reservatório a água é distribuída por gravidade em tubos de PVC com 

diâmetros variáveis de DN 15 a 50mm em uma extensão aproximada de 3000m. As 

principais atividades econômicas são a produção de frutas, hortaliças e pecuária. 

 

3.1.1.17 COMUNIDADE DE BARRA DO RIO SECO 

 

A comunidade de Barra do Rio Seco possui uma população estimada em 

310 habitantes, sendo o índice de atendimento de 80% em relação ao abastecimento 

de água provindo de poço artesiano.  

A captação feita do poço profundo é recalcada até um reservatório 

coberto construído em ferro-cimento com capacidade para 65 m³. 

A adução da água bruta é feita através de tubos de PVC DN 50mm. A 

partir do reservatório a água é distribuída por gravidade em tubos de PVC com 

diâmetros variáveis de DN 15 a 50mm em uma extensão aproximada de 3000m. As 

principais atividades econômicas são a horticultura e a pecuária. 

 

3.1.1.18 COMUNIDADE DE LAGE 

 

http://www.salinas.mg.gov.br/
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A comunidade de Lage é composta por uma população estimada em 180 

habitantes, sendo o índice de atendimento de 100% em relação ao abastecimento de 

água provindo de poço artesiano.  

A captação feita do poço profundo é recalcada até um reservatório 

coberto construído em ferro-cimento com capacidade para 35m³. 

A adução da água bruta é feita através de tubos de PVC DN 50mm. A 

partir do reservatório a água é distribuída por gravidade em tubos de PVC com 

diâmetros variáveis de DN 15 a 50mm em uma extensão aproximada de 3600m. As 

principais atividades econômicas são a agricultura e a pecuária. 

 

3.1.1.19 COMUNIDADE DE CACHOEIRA SECA 

 

A comunidade de Cachoeira Seca é composta por uma população 

estimada em 100 habitantes, sendo o índice de atendimento de 98% em relação ao 

abastecimento de água provindo de poço artesiano.  

A água não é tratada, havendo muita incidência de vazamentos. A 

captação é feita em um poço profundo, sendo recalcada até um reservatório coberto 

construído em alvenaria com capacidade para 30m³. 

A adução da água bruta é feita através de tubos de PVC DN 50mm. A 

partir do reservatório a água é distribuída por gravidade em tubos de PVC com 

diâmetros variáveis de DN 15 a 50mm em uma extensão total de 1800m. As principais 

atividades econômicas são o comercio, a agricultura e a pecuária. 

 

3.1.1.20 COMUNIDADE DE PAU POBRE 

 

A comunidade de Pau Pobre é composta por uma população estimada 

em 75 habitantes, sendo que não existe sistema de abastecimento de água na 

comunidade.  

A principal atividade econômica é a pecuária. 

 

3.1.1.21 COMUNIDADE DE PEDRA DO PEIXE 

 

A comunidade de Pedra do Peixe é composta por uma população 

estimada em 410 habitantes, sendo que não há sistema público de abastecimento de 

água na comunidade.  

As principais atividades econômicas são a horticultura e a pecuária. 

 

3.1.1.22 COMUNIDADE DE PINHÃOZEIRO 

 

http://www.salinas.mg.gov.br/
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A comunidade de Pinhãozeiro é composta por uma população de 175 

habitantes, sendo o índice de atendimento de 98% em relação ao abastecimento de 

água provindo de poço artesiano.  

A comunidade de Pinhãozeiro conta com o recebimento de água não 

tratada, havendo muita incidência de vazamentos. A captação é feita em um poço 

profundo, sendo recalcada até um primeiro reservatório em PVC com capacidade para 

5m³ e depois ao segundo reservatório de 30m³. 

A adução e distribuição da água bruta é feita através de tubos de PVC DN 

50 mm numa extensão de 4800m. A partir do segundo reservatório a água é distribuída 

por gravidade em tubos de PVC com diâmetros variáveis de DN 15 a 50mm. As 

principais atividades econômicas são o garimpo e a pecuária. 

 

3.1.1.23 COMUNIDADE DE VEREDA 

 

A comunidade de Vereda é composta por uma população de 420 

habitantes, sendo o índice de atendimento de 98% em relação ao abastecimento de 

água provindo de poço artesiano e água de superfície.  

A comunidade conta com o recebimento de água não tratada, havendo 

muita incidência de vazamentos. A captação é feita em dois poços profundos, sendo 

recalcada de um dos poços e de uma pequena barragem de concreto ciclópico, numa 

extensão de 1850m até um reservatório em alvenaria com capacidade para 60m³. 

A água bruta desse reservatório é distribuída por gravidade em tubos de 

PVC com diâmetros variáveis de DN 15 a 50mm numa extensão aproximada de 

1800m.  

A água captada no segundo poço é armazenada num segundo 

reservatório de 5m³ em PVC, existente no pátio da escola local de onde é coletada em 

baldes e tambores pela população. As principais atividades econômicas são a 

agricultura e a pecuária. 

 

3.1.1.24 COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO DE IOZIM BRITO 

 

A comunidade de Boqueirão de “Iozim Brito” é composta por uma 

população estimada em 90 habitantes, sendo que não existe sistema de abastecimento 

de água na comunidade. Existe um poço artesiano perfurado e equipado.  

A principal atividade econômica é a pecuária. 

 

3.1.1.25 COMUNIDADE DE CÓRREGO DA EMPUEIRA 
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A comunidade de Córrego da Empueira é composta por uma população 

de 190 habitantes, sendo o índice de atendimento de 90% em relação ao 

abastecimento de água provindo de poço artesiano. 

A comunidade de Córrego da Empueira conta com o recebimento de 

água não tratada, havendo muita incidência de vazamentos no sistema. A captação é 

feita em um poço profundo, sendo recalcada até um reservatório em ferro-cimento, com 

capacidade para 30m³ e depois ao segundo reservatório de 30m³. 

A adução e distribuição da água bruta é feita através de tubos de PVC 

com diâmetros variáveis de DN 15 a 50mm, numa extensão aproximada de 3800m. 

As principais atividades econômicas são a agricultura e a pecuária. 

 

3.1.1.26 COMUNIDADE DE SUCESSO 

 

A comunidade de Sucesso é composta por uma população estimada em 

140 habitantes, sendo que existe um sistema de abastecimento de água na 

comunidade, através de poço artesiano equipado. A distribuição da água bruta é feita 

através de tubos de PVC com diâmetros variáveis de DN 15 a 50mm, numa extensão 

aproximada de 1200m. As principais atividades econômicas são a agricultura e a 

pecuária. 

 

3.1.1.27 COMUNIDADE DE CARAÍBAS 

 

A comunidade de Caraíbas é composta por uma população estimada em 

35 habitantes, sendo que não existe sistema de abastecimento de água na 

comunidade. 

A principal atividade econômica dos moradores é a pecuária. 

 

3.1.1.28 COMUNIDADE DE CHAPADINHA 

 

A comunidade de Chapadinha é composta por uma população estimada 

em 135 habitantes, sendo que não existe sistema público de abastecimento de água na 

comunidade. Os moradores utilizam a fonte de uma nascente próxima e um poço 

artesiano de uma propriedade particular. 

As principais atividades econômicas é a pecuária. 

 

3.1.1.29 COMUNIDADE DE BURACÃO 

 

A comunidade de Buracão é composta por uma população estimada em 

85 habitantes, sendo que não existe sistema de abastecimento de água na 
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comunidade. Existe um poço artesiano perfurado e equipado aguardando instalação 

elétrica para o funcionamento, ou seja, captação e distribuição de água bruta para os 

moradores.  

A principal atividade econômica é a pecuária. 

 

3.1.1.30 COMUNIDADE DE PORTEIRAS 

 

A comunidade de Porteiras é composta por uma população estimada em 

60 habitantes, sendo que não existe sistema de abastecimento de água na 

comunidade. 

A principal atividade econômica dos moradores é a agricultura de 

subsistência. 

 

3.1.1.31 COMUNIDADE DE SERRA DOS BOIS 

 

A comunidade de Serra dos Bois é composta por uma população 

estimada em 180 habitantes, sendo que existe sistema de abastecimento de água na 

comunidade proveniente de nascente, que não é suficiente para atender todos os 

moradores.  

Existe um poço artesiano perfurado e equipado aguardando instalação 

elétrica para o seu funcionamento, ou seja, captação e distribuição de água bruta para 

os moradores remanescente.  

A principal atividade econômica é a agricultura. 

 

3.1.1.32 COMUNIDADE DE SERRA DO GINETE 

 

A comunidade de Serra do Ginete é composta por uma população 

estimada em 200 habitantes, sendo que não existe sistema público de abastecimento 

de água na comunidade.  

Existe um poço artesiano perfurado e equipado aguardando instalação 

elétrica para o seu funcionamento, ou seja, captação e distribuição de água bruta para 

os moradores.  

A principal atividade econômica é a agricultura. 

 

3.1.1.33 COMUNIDADE DE VARGEM DO RETIRO 

 

A comunidade de Vargem do Retiro é composta por uma população 

estimada em 55 habitantes, sendo que não existe sistema público de abastecimento de 

água na comunidade.  
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A principal atividade econômica é a agricultura. 

 

3.1.1.34 COMUNIDADE DE SANTA ROSA 

 

A comunidade de Santa Rosa é composta por uma população estimada 

em 225 habitantes, sendo que existe sistema de abastecimento de água na 

comunidade proveniente de nascente, cuja água é distribuída sem tratamento aos 

moradores.  

As principais atividades econômicas são a agricultura e a pecuária. 

 

3.1.1.35 COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO DE NEM CÂNDIDO 

 

A comunidade de Boqueirão de “Nem Cândido” é composta por uma 

população estimada em 750 habitantes, sendo que não existe sistema público de 

abastecimento de água na comunidade.  

As principais atividades econômicas são a agricultura e a pecuária. 

 

3.1.1.36 COMUNIDADE DE BARREIROS 

 

A comunidade de Barreiros é composta por uma população estimada em 

200 habitantes, sendo que existe um sistema de abastecimento de água na 

comunidade, através de poço artesiano equipado.  

A distribuição da água bruta é feita através de tubos de PVC com 

diâmetros variáveis de DN 15 a 50mm, numa extensão aproximada de 24000m. As 

principais atividades econômicas são a agricultura, silvicultura e a pecuária. 

 

Salinas (MG), 4 de dezembro de 2018. 

 

 

José Antônio Prates 
Prefeito Municipal 
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