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Após cobranças da Prefeitura, COPASA retomará 
obras de saneamento básico em Brumadinho

Além do abastecimento de água, serão feitas obras de coleta
de esgoto e finalização de estudos da ETE

Desde 2013, a Prefeitura, por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, vem realizando uma série de ações com 
a COPASA para cobrar o cumprimento do contrato de 
concessão firmado entre o Município e a Companhia 
em 2008. As ações vão desde a fiscalização ambiental, 
cobranças e imposições para efetiva execução do 
abastecimento de água e esgotamento sanitário nas 
localidades sob sua responsabilidade.

 O descumprimento do contrato pela COPASA 
gera ônus para o Município e a população. Para 
garantir o abastecimento de água em localidades do 
interior, a Prefeitura gasta em torno de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) por mês (envolvendo 
manutenção e ampliações das redes de distribuição, 
perfuração e manutenção de poços artesianos, 
energia, funcionários, tratamento de água, análises, e 
custeio com caminhões pipa). 

O QUE VEM SENDO FEITO PELA PREFEITURA 

 9Em 2013  9Em 2014
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fiscalizou a 

empresa aplicando uma multa de R$ 2.500.000,00 (dois 
milhões e quinhentos mil reais) devido à degradação da 
qualidade das águas pelo lançamento de esgotos sanitários 
sem tratamento. A COPASA recorreu das penalidades, e a 
SEMA está providenciando diligências para emitir a decisão 
sobre o recurso.

A Secretaria de Meio Ambiente reprovou o antigo 
local para instalação da Estação de Tratamento de 
Esgotos – ETE, devido à proximidade com os bairros 
São Conrado e Progresso, e auxiliou a escolha de 
nova localização. Também garantiu que a COPASA 
resguardasse investimentos para os serviços de coleta 
de esgotos, para complementação do sistema de coleta. 
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GOVERNADOR GARANTE EM PÚBLICO 
INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO

Em visita à Brumadinho, 
no último dia 12 de agosto 
à obra de captação no Rio 
Paraopeba, o Governador 
Fernando Pimentel reafirmou 
os compromissos da COPASA 

em Brumadinho e garantiu 
em público investimentos 
da ordem de 10,4 milhões 
de reais em obras de 
esgotamento sanitário na 
Sede. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
Para garantir e melhorar o abastecimento de água em 

Brumadinho, a COPASA já está realizando ações imediatas 
em algumas localidades priorizadas pelo município, São elas: 

 9Tejuco - Perfuração de um poço artesiano com vazão de 4 
litros/segundo.  

 9Parque da Cachoeira – já foi perfurado outro poço artesiano 
e estão sendo feitas análises para aumentar a capacidade de 
vazão dos poços existentes. 

 9UPA – ganhou um poço artesiano. 

 9Retiro do Brumado – Em substituição à construção da alça 
viária (a pedido da própria comunidade), foi perfurado um 
poço artesiano. 

 9Aranha/Melo Franco – estudos para aumento da capacidade 
dos poços existentes e/ou perfuração de novos poços.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
As ações feitas pela Prefeitura garantiram reações da COPASA 

para ordenar o início dos serviços já licitados de esgotamento 
sanitário. Foi necessário inventariar todas as obras realizadas 
pela empresa SOCIENGE entre 2009 e 2012, e ainda há questões 
fundiárias a serem sanadas pela COPASA. Cumpridas todas as 
etapas, a ordem de serviço será emitida e assim, serão retomadas as 
obras, iniciando pela Avenida Bananal, beneficiando a população 
residente e usuária da área central. A perspectiva é que a ordem 
para retomar os serviços ocorra nos próximos dias.

Foram garantidos avanços em estudos para projetar a ETE ao 
novo local indicado pela Prefeitura. Situado fora da área urbana, 
o novo local não afetará a qualidade de vida dos moradores da 
cidade. Além disso, a COPASA está realizando os encaminhamentos 
para aquisição ou desapropriação do imóvel.  

VEJA O QUE ESTÁ SENDO FEITO PARA COLOCAR EM DIA O 
CRONOGRAMA DA COPASA

 9Em 2015
 O Município intensificou as cobranças das ações da 

COPASA, em diversos encontros com sua nova diretoria 
desde abril. A regularização do contrato descumprido 
com Brumadinho foi imposta como condicionante para 
as obras de captação no rio Paraopeba, que aliviarão o 
abastecimento da RMBH pelo Sistema Rio Manso. Dentre 
os avanços, foram estabelecidas metas para iniciar as 
obras licitadas de esgotamento sanitário, além de ações 
emergenciais de abastecimento de água nas localidades 
prioritárias de Tejuco, Parque da Cachoeira, Parque do Lago, 
Aranha/Melo Franco e UPA.

A COPASA está desenvolvendo estudos para 
a implantação de um sistema integrado para 
atender todas as comunidades próximas à Serra da 
Moeda (Marques, Piedade do Paraopeba, Palhano, 
Condomínios, etc.), tendo como mananciais as 
principais nascentes da Serra. 

As demais localidades serão atendidas em 
segundo momento, assim que sanadas as questões 
emergenciais. 

DEMAIS REGIÕES 
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 186 DE 14 DE SETEMBRO DE 2015
“Dispõe sobre exonerações de servidores públicos municipais”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 65 e 66, inciso III, da Lei Complementar nº 
039/04 c/c as disposições do art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica do Município; 
DECRETA:
Art. 1º. Fica a servidora JULIANA CHAVES DE OLIVEIRA, matrícula 9879, empossada em 11/11/2014, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, exo-
nerada, a pedido, a partir de 07 de setembro de 2015, do cargo de especialista em saúde I, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 2º. Fica o servidor ERNAINE JUNIOR DO CARMO, matrícula 8422, lotado na Secretaria Municipal de Governo, exonerado, a partir de 09 de 
setembro de 2015, do cargo comissionado de supervisor de área, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 3º. Fica o servidor JOSÉ TRIGUEIRO FERREIRA DE MENEZES, matrícula 7964, lotado na Secretaria Municipal de Governo, exonerado, a partir 
de 09 de setembro de 2015, do cargo comissionado de chefe de serviços, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as datas de exonerações dos servidores mencionados 
nos artigos 1º, 2º e 3º.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 14 de setembro de 2015.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato 133/2015 cujo objeto é a contratação de show artístico da banda Comunidade 
Evangélica de Nilópolis , realizado no dia 12/09/2015 para a realização da Semana da Bíblia . Empresa: Celebrai produções, distribuição e repre-
sentação. Valor: R$30.000,00. Antônio Brandão/ Prefeito Municipal.
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