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LEI MUNICIPAL N. 2.013, DE 20 DE AGOSTO DE 2.019

“Proibe a Cobranga de Tarifa do Servigo de 
Esgotamento Sanitario Pela Companhia de 
Saneamenfo de Minas Gerais - COP AS A e a 
Copasa Servigo de Saneamento Integrado do 
Norte e Nordeste de Minas Gerias S/A - 
COPANOR no Municipio de Turmalina/MG. e Da 
Outras Providencias."

Fago saber que a Camara Municipal de Turmalina. aprovou e o Prefeito 
Municipal, na forma do disposto no artigo 66, § 3°, da Constituigao da 
Republica, sancionou o Projeto de Lei n. 011/2019, e Eu. Vice-Presidente da 
CSmara. nos termos do artigo 66. § 7°, da Constituigao da Republica, 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA e a 
Copasa Servigos de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas 
Gerias S/A - COPANOR. proibidas de realizar cobranga de tarifa de servigos 
de esgotamento sanitario no Municipio de Turmalina/MG., ate a realizagSo de 
100% (cem por cento) de suas ligagoes, coleta, transporte, tratamento e 
disposigao final, conforme previsSo contida na Lei Municipal n. 1.295/2005 e 
Contrato de Prcgrama n. 871874.

Art. 2° - A proibig§o de cobranga ser£ por tempo indeterminado ate que se 
comprove, perante o Poder Executive e Poder Legislative, a totalidade de 
ligagoes, coleta, transporte, tratamento e disposigao final de esgoto sanitario 
para a populagao do Municipio de Turmalina/MG.

§ 1° - Quando da apresentagSo da documentagao que vise comprovar a 
totalidade dos servigos mencionados no caput deste artigo o Poder Executive 
devera nomear comissao, com participagao do Poder Legislative, para an£lise 
e emissao de parecer.
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encaminhados a§ 2° - Os documentos mencionados no § 1° deverao 
Camara Municipal de Turmalina/MG. para analise de Comissao Especial 
constituida para este fim, bem como do Plenario.

Art. 3° - O descumprimento desta Lei ensejara em multa diaria no valor de 
R$30.000,00 (trinta mil reais) a ser aplicada pelo departamento responsavel 
do Poder Executive, sem prejuizo do seu envio a Procuradoria Juridica 
Municipal para promogao da competente agao judicial, caso haja 
necessidade.

Art. 4°- A concessionaria nao podera cobrar a tarifa de esgotamento sanitario 
enquanto nao implementar todos os servigos inerentes ao mesmo, bem como 
nao poderci cobrar extra ou judicialmente pelo periodo que tal cobranga 
esteve suspensa.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario.

Turmalina/MG., aos 20 de agosto de 2.019.

Ver. Gerald^Alves-Coftleiro 
Vice Presidente
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