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Florestal,04  de fevereiro de 2021. 

 
 
 
Ofício Nº 026/2021 
 
 

 

Senhor Presidente, 

 

 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação, EM 
CARÁTER DE URGÊNCIA, dessa egrégia Casa Legislativa, o Projeto de Lei anexo, 
que Altera a Lei Municipal n° 960/2015, que “Institui a Política Municipal de 
Saneamento Básico e dá outras providências". 

 O presente Projeto de Lei visa habilitar o Fundo Municipal de 
Saneamento junto à Agencia Reguladora de Serviços de Abastecimento de Agua e de 
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG. 

A alteração é necessária em virtude de o município não manter ativo o 
Conselho Municipal de Saneamento, além de estar o mesmo vinculado à Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento e não à Secretaria de Meio Ambiente.  

A Razão da urgência é o prazo estipulado pela ARSAE de 31 de março 
de 2021, o que poderá ensejar o recebimento pelo município de importância em torno 
de R$80.000,00 . 

Sendo o que se apresenta para o momento, ao ensejo, renovo a Vossa 
Excelência e aos seus ilustres pares meus protestos de apreço e consideração. 

 
 

 
 

Wagner dos Santos Junior  

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 
Vereador Wellington Rosa Mourão 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
FLORESTAL/MG 
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PROJETO DE LEI Nº        /2021 
 

“Altera a Lei Municipal n° 960/2015, que Institui a Política Municipal 
de Saneamento Básico e dá outras providências". 

 

 
O Povo do Município de Florestal, por seus representantes, aprovou, e 

eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1° Fica alterado o art. 36 da Lei Municipal n° 960, de 24 de dezembro 
de 2015, passando a constar a seguinte redação:  
 

“Art. 36 – Fica criado o Fundo Municipal de Saneamento Básico 
(FMSB), vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Agricultura. 
Parágrafo Único - Os recursos do FMSB serão aplicados 
exclusivamente em saneamento básico no Município, após consulta 
e deliberação ao Conselho Municipal de Conservação, Defesa e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente – CODEMA.”  

. 
Art. 2° Fica alterado o art. 37 da Lei Municipal n° 960, de 24 de dezembro 

de 2015, passando a constar a seguinte redação:   

 
“Art. 37 - Os recursos do FMSB serão provenientes de: 
I - repasses de valores do Orçamento Geral do Município, desde que 
não vinculados à receita de impostos; 
II - percentuais da arrecadação relativa a tarifas e taxas decorrente 
da prestação dos serviços de captação, tratamento e distribuição de 
água, de coleta e tratamento de esgotos, resíduos sólidos e serviços 
de drenagem urbana. 
III - valores de financiamentos de instituições financeiras e 
organismos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros; 
IV - valores recebidos a fundo perdido; 
V - receitas de contribuições de melhorias relativas à implantação de 
infraestruturas vinculadas aos serviços de saneamento básico; 
VI – receitas de multas relativas a infrações administrativas 
relacionadas ao meio ambiente; 
VII – retornos de amortizações e remunerações de investimentos 
realizados direta ou indiretamente pela Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais – COPASA com recursos do FMSB; 
VIII – subvenções e transferências voluntárias de entes da 
Federação, bem como contribuições, doações, auxílios e repasses 
de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e 
fundações e de pessoas físicas e jurídicas privadas, destinadas a 
ações de saneamento básico no Município de Florestal; 
IX – rendimentos provenientes de aplicações financeiras dos 
recursos disponíveis do FMSB. 
X – quaisquer outros recursos destinados ao Fundo. 
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Parágrafo Único - O resultado dos recolhimentos financeiros será 
depositado em conta bancária exclusiva e poderão ser aplicados no 
mercado financeiro ou de capitais de maior rentabilidade, sendo que 
tanto o capital como os rendimentos somente poderão ser usados 
para as finalidades específicas descritas nesta lei.” 

 
 

                        Art. 3° Fica alterado o art. 39 da Lei Municipal n° 960, de 24 de dezembro 
de 2015, passando a constar a seguinte redação:   
 

“Art. 39 - Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento Básico, 
vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, de 
caráter consultivo, fiscalizador e deliberativo, sendo assegurada a 
representação de forma paritária das organizações nos termos da Lei 
Federal n. 11.445, de 05 de janeiro de 2007, conforme segue: 
I - titular de serviço; 
II - representantes de órgãos do governo municipal relacionado ao 
setor de Saneamento Básico; 
III - representante dos prestadores de serviços de saneamento; 
IV - representante dos usuários de saneamento básico; 
V - representantes de entidades técnicas; 
VI - representantes de organizações da sociedade civil; 
VII - representante de entidades de defesa do consumidor. 
§ 1° Cada segmento, entidade ou órgão indicará um membro titular e 
um suplente para representá-lo no Conselho Municipal de 
Saneamento Básico. 
§ 2º O mandato do membro do Conselho será de dois anos, podendo 
haver recondução. 
§ 3º O Presidente do Conselho será eleito pelos Conselheiros. 
Parágrafo único – Caso a criação de um Conselho específico para as 
questões de saneamento torne-se inviável, deverá o município 
utilizar-se dos órgãos colegiados já existentes, a exemplo do 
CODEMA, de Saúde, de Habitação ou Desenvolvimento Urbano. 
Para tanto, as adequações estatutárias necessárias às novas 
funções deverão ser efetuadas.” 

 
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Prefeitura Municipal de Florestal, 04 de fevereiro de 2021. 
 

  

 
Wagner dos Santos Junior 

Prefeito Municipal 


