
                                                 LEI Nº 4.294, DE 29 DE MAIO DE 2018.

Altera o art. 7º da Lei Municipal nº 3.619, de 09 de dezembro 
de 2014 – Dispõe sobre a regulação da Tarifa Social de Água e 
Esgoto no âmbito do município de Três Pontas.

O  Povo  de  Treês  Pontas-  MG,  por  seus  representantes  na  Caêmara  Municipal 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art.  1º O art.  7º da Lei  Municipal 3.619,  de 09 de dezembro de 2014 passa a 
vigorar com a seguinte redaçaão:

“Art. 7º - Poderaá  cadastrar-se para a FASSAAE o usuaá rio residencial que 
esteja recebendo algum dos benefíácios dos Programas de Proteçaão Social 
do Governo Federal, Estadual ou Municipal e que a renda per capita seja de 
no  maáximo  ½ (meio)  salaá rio  míánimo  e  o  consumo  seja  de  3,3  m³  por 
pessoa e que atenda a pelo menos 01 (um) dos seguintes requisitos:

I- Famíálias  cadastradas  pela  SMAS-  Secretaria  Municipal  de 
Assisteência  Social,  que  participam  de  programas  do  Governo 
Federal, Estadual e Municipal, que por algum motivo “Grave” naão 
tenham,  comprovadamente,  atraveás  de  relatoá rio  da  Assisteência 
Social, recebidos os recursos;

II- Famíálias em que pelo menos um uá nico membro esteja inserido nos 
Serviços de Convenieência ofertados pelo CRAS;

III- Famíálias em que pelo menos um uá nico membro esteja cadastrado 
no  SINE  (Sistema  Nacional  de  Emprego),  sendo  necessaá rio  que 
apresente comprovante do cadastro realizado;

IV- Famíálias  que  estejam  cadastradas  na  Tarifa  Social  do  Cadastro 
ÚÚ nico do Governo Federal;

§1º - EÚ  vetada a reincideência para solicitaçaão do FASSAAE, com exceçaão 
dos casos graves que seraão reavaliados pelos teácnicos dos CRAS.
§2º - Em caso de vazamento naão visíável, naão se aplica o limite de 3,3m³ por 
pessoa, comprovado o vazamento interno atraveás de laudo dos servidores 
do SAAE.
§3 – O requerente deveraá  comprovar sua relaçaão com usuaá rio cadastrado 

no SAAE.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçaão.
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