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 LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

"Proíbe a cobrança de tarifa do serviço de 

esgotamento sanitário pela COPASA - 

Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais, no Município de Brumadinho/MG, e 

dá outras providências." 

 

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - A cobrança de taxa, tarifa ou preço público pela prestação ou disponibilização do 

serviço público de esgotamento sanitário no Município de Brumadinho fica condicionada 

ao tratamento da totalidade do esgoto produzido no território municipal é atendimento a 

toda população. 

 

Art. 2º - O tratamento e o atendimento referidos no artigo 1º serão comprovados mediante 

relatório técnico e laudo pericial, a serem ratificados por comissão bipartite composta por 

8 membros, entre representantes do poder público e da sociedade, definida nos termos 

do regulamento. 

 

§ 1º - Os documentos citados no caput deste artigo serão publicados na versão eletrônica 

do Diário Oficial do Município. 

 

§ 2º - Na comissão a que se refere o caput haverá pelo menos um servidor público efetivo 

e um Vereador indicado pela Câmara Municipal. 

 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei ensejará a aplicação das seguintes 

sanções: 

 

I. Multa, no valor de 231 UFB's (duzentos e trinta e uma Unidades Fiscais do 

Município de Brumadinho), por autuação; 
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II. intervenção na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do 

serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e 

legais pertinentes; 

 

III. Extinção do contrato de concessão, mediante declaração de caducidade. 

 

Parágrafo Único: No caso de descumprimento desta Lei, o poder público notificará o 

representante do Ministério Público na Comarca e o Chefe da Advocacia Pública Municipal 

para que tomem providências. 

 

Art. 4º - Cabe aos poderes municipais notificar a concessionária do serviço público de 

esgotamento sanitário nos casos de descumprimento desta Lei, para fins de regularização 

imediata da prestação de serviço. 

 

Art. 5° - A concessionária do serviço público de esgotamento sanitário terá o prazo de até 

trinta dias, contados da data de publicação desta Lei, para proceder as adequações 

necessárias ao seu fiel cumprimento. 

 

Parágrafo Único: Não se admitirá alteração no contrato vigente de concessão do serviço 

público de esgotamento sanitário em função do disposto nesta Lei, especialmente para 

fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro ou restabelecimento das condições 

originalmente pactuadas, tendo em vista o disposto no Contrato de Programa e Convênio 

de Cooperação, celebrados entre o Município e a concessionária no ano de 2.008. 

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brumadinho, 18 de dezembro de 2013. 

 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

(Este texto não substitui o publicado em 18.12.2013) 
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