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LEI N.° 2.485/2019 
 

 

DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO – PMSB DO 

MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG; 

COMPREENDENDO OS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM E 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS E 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS, BEM COMO O PLANO 

MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS – PMGIRS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS APROVA E EU, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SE-

GUINTE LEI: 

 

CAPÍTULO 1 

DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB 

 

Art. 1.° Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB do Município de 

Coqueiral - MG, compreendendo os serviços públicos de Abastecimento de Água, 

Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos, bem como o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos – PMGIRS, que tem por objetivo promover a universalização dos serviços públicos 

municipais de saneamento básico no Município, mediante o estabelecimento de metas e 

ações programadas, que deverão ser executadas em um horizonte de 20 (vinte) anos.  

 

Art. 2.° O PMSB destina-se a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, 

econômicos e financeiros, com vistas ao alcance de níveis crescentes de salubridade 
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ambiental para a execução dos serviços públicos de saneamento básico, em conformidade  

com o estabelecido na Lei Federal nº 11.445/2007.  

 

Art. 3.° Para efeitos desta Lei, considera-se saneamento básico o conjunto de ações, serviços 

e obras que visam alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental por meio de:  

 

I. Abastecimento de água de qualidade compatível com os padrões de potabilidade e em 

quantidade suficiente para assegurar higiene e conforto; 

II. Coleta e disposição adequada dos esgotos sanitários;  

III. Drenagem urbana e manejo de águas pluviais;  

IV. Coleta, reciclagem e disposição adequada dos resíduos sólidos. 

 

Art. 4.° O Plano Municipal de Saneamento Básico, como instrumento da Política Municipal de 

Saneamento, priorizará as seguintes diretrizes: 

 

I. A melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública; 

II. A implantação de ações permanentes de avaliação, proteção, melhoria e recuperação 

dos sistemas de saneamento básico; 

III. A promoção de programas de educação  ambiental  e  sanitária,  com   ênfase   em 

saneamento básico; 

IV. A adequação dos sistemas de saneamento básico, já implantados ou em implantação, 

às normas de preservação do meio ambiente; 

V. A adoção de mecanismos que propiciem à população de baixa renda o acesso aos 

serviços de saneamento básico; 

VI. A atuação integrada dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais do setor de 

saneamento básico; 

VII. O controle social na regulação e fiscalização da execução das ações propostas e das 

metas estabelecidas e nas revisões previstas para o PMSB;  

VIII. A preservação e a melhoria da qualidade da água;  

IX. A implantação e ampliação dos sistemas de drenagem de águas pluviais urbanas nos 

locais onde o sistema não existe ou é deficitário; 

X. O incentivo à coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos;  

XI. A eficiência no tratamento dos efluentes oriundos do sistema de esgotamento sanitário. 
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CAPÍTULO 2  

DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  

 

Art. 5.° A regulação e fiscalização da execução do PMSB será compartilhada, exercida pelo 

controle social e por entidade constituída dentro do Estado de Minas Gerais a ser 

determinada pelo município. 

 

§ 1.º Os eixos abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, devido à sua 

complexidade, serão regulados e fiscalizados pela entidade a ser determinada pelo município. 

 

§ 2.º Os eixos drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos serão regulados e fiscalizados pela sociedade por meio do sistema de 

controle social. 

 

§ 3.º O sistema de regulação e fiscalização tem como objetivo exercer as seguintes atividades: 

  

I. Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas no PMSB;  

II. Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 

satisfação dos usuários dos serviços de saneamento básico no município;  

III. Definir tarifas e outros preços públicos que assegurem o equilíbrio econômico-

financeiro dos prestadores dos serviços de saneamento básico, mediante mecanismos 

que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social 

dos ganhos de produtividade. 

 

Art. 6.º A prefeitura Municipal de Coqueiral e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto- SAAE, 

como titulares dos prestadores dos serviços de saneamento básico no município, deverão 

fornecer à entidade reguladora e ao sistema de controle social todos os dados e informações 

necessários para o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, 

regulamentares e contratuais. 

 

CAPÍTULO 3  

DO CONTROLE SOCIAL 

 

Art. 7.º O exercício do controle social dos serviços públicos de saneamento básico no 

município de Coqueiral-MG será exercido pelo Conselho Municipal de Regulação e Controle 

Social dos Serviços Públicos de Saneamento Básico, instituído pela Lei Municipal nº 2.154, 

de 22 de dezembro de 2014. 
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Art. 8.º É assegurado ao Conselho Municipal de Regulação e Controle Social dos Serviços 

Públicos de Saneamento Básico o acesso a quaisquer documentos e informações produzidos 

pela entidade de regulação e fiscalização, pelos titulares e prestadores dos serviços públicos 

de saneamento básico no município, excluindo-se aqueles documentos considerados 

sigilosos em razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão, bem 

como a possibilidade de solicitar a elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar a 

tomada de decisões. 

 

CAPÍTULO 4  

DA EXECUÇÃO 

 

Art. 9.º A execução do Plano Municipal de Saneamento Básico será de competência da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços, que distribuirá as ações previstas entre as demais 

Secretarias, Departamentos e órgãos da Administração Pública Municipal, respeitadas as 

suas competências. 

 

Parágrafo único. As ações, obras e serviços propostos no PMSB deverão ser planejados e 

executados de acordo com as normas relativas à proteção ao meio ambiente e à saúde 

pública, cabendo aos órgãos e entidades por elas responsáveis o 

licenciamento, a fiscalização e o controle dessas ações, obras e serviços, nos 

termos de sua competência legal. 

 

CAPÍTULO 5  

DA AVALIAÇÃO E REVISÃO 

 

Art. 10 O Plano Municipal de Saneamento Básico, contemplando a Gestão Integrada dos 

Resíduos Sólidos, instituído por esta lei, será avaliado anualmente pelo sistema de controle 

social, titulares e prestadores de serviços de saneamento e revisado a cada 4 (quatro) anos. 

 

§ 1.º O sistema de avaliação será regulamentado por Decreto Municipal; 

 

§ 2.º No processo de revisão, o Poder Executivo Municipal deverá encaminhar as alterações 

à Câmara dos Vereadores, devendo constar também as atualizações, bem como a 

consolidação com o plano anteriormente vigente. 

 

§ 3.º A proposta de revisão deverá estar em conformidade com as seguintes diretrizes: 
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I. Dos instrumentos de gestão do Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH do Entorno do 

Reservatório de Furnas, no qual o Município de Coqueiral-MG está inserido; 

II. Da política Municipal, Estadual e Federal de Saneamento Básico, de Saúde e de Meio 

Ambiente. 

 

§ 4.º Na proposta de revisão, caso seja necessária a inclusão de dotações orçamentárias e 

disponibilização de recursos financeiros, as propostas deverão ser inclusas no Plano 

Plurianual – PPA e na Lei de Orçamento Anual- LOA, sempre em conformidade com a lei de 

Diretrizes orçamentárias – LDO. 

 

§ 5.º O processo de revisão dar-se-á com ampla participação popular, bem como elaborada 

em articulação com os titulares e prestadores dos serviços de saneamento básico no 

Município de Coqueiral-MG. 

 

CAPÍTULO 6  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11 Os programas, projetos e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico deverão 

ser regulamentados individualmente por Decreto do Poder Executivo Municipal expedido no 

mínimo 15 (quinze) dias antes do início da implementação dos mesmos. 

 

Art.12 Nos casos omissos, deverão prevalecer a Lei Federal nº 11.445 / 2007 e seu Decreto 

Regulamentador nº 7.217/2010. 

 

Art. 13 Constitui o Plano Municipal de Saneamento Básico, contemplando a Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos do Município de Coqueiral-MG, o Relatório Final inserido no Anexo I 

desta Lei. 

 

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

Coqueiral, 17 de dezembro de 2019. 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 


