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PROJETO DE LEI Nº 052/2016 – 033-014 

 

“Altera a Lei Municipal nº 2.282 de 08 de julho de 2.011 que 
Autoriza a Concessão dos serviços Públicos Urbanos de 
Esgotamento Sanitário à Companhia de Saneamento de 
Mias Gerais - COPASA/MG e dá outras providências”. 

 

 

Art. 1º - O artigo 3º passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º - Fica a COPASA/MG autorizada a cobrar de cada usuário dos ser-
viços as tarifas estipuladas de acordo com suas normas e regulamentos, na forma da 
legislação em vigor, especialmente os Decretos Estaduais Nos 44.884/2008 e 
45.235/2009. Fica a competência tarifária dos serviços delegada ao Estado de Minas 
Gerais.” 

 

Art. 2º - O art. 7º passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 7º - Os novos recursos oriundos de convênios com órgãos estaduais 
ou federais, os quais prevejam a ampliação e/ou melhoramento do sistema de abaste-
cimento de água e rede de tratamento de esgoto deverão ser compensados ao Municí-
pio pela concessionária.” 

 

 

Art. 3º - Fica alterado o art. 12 que passará a ter a seguinte redação: 

 
“Art. 12 - As tarifas de esgoto coletado e de esgoto tratado corresponde-

rão a um percentual da tarifa de água cobrada do usuário e serão definidas na revisão 
do contrato de concessão prevista no art. 13. 

Parágrafo Primeiro - Deverá ser apresentado pela COPASA/MG, avaliado 
pelo poder concedente e acrescentado ao contrato de concessão um procedimento 
que garanta que somente os serviços de coleta e de tratamento de esgoto efetivamen-
te realizados serão cobrados da população, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, 
atendendo à legislação de defesa do consumidor e à legislação de saneamento básico 
nacional.”. 

 
Art. 4º- O art. 13 passará a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 13 - O contrato de concessão decorrente desta Lei deverá ser revi-
sado e aprovado no prazo de até 180 (sessenta) dias, após a entrada em vigor desta 
Lei, permanecendo em vigor neste período as disposições do atual contrato de con-
cessão.” 

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Salinas/MG, 10de novembro de 2016 
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Prefeito Municipal 

 


