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Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG 
“TERRA DO PADRE VICTOR” 

 LEI Nº 4.420, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

 
Institui a Política Municipal de Saneamento Básico de 
Três Pontas, tendo como instrumentos principais o 
Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano 
Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos, e dá outras providências. 
 

 
 O Povo de Três Pontas/MG, por seus representantes na Câmara Municipal 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
 

Art. 1º. Esta Lei institui a Política Municipal de Saneamento Básico de Três 
Pontas. 

§ 1º. Estão sujeitos às disposições desta Lei todos os órgãos e entidades do 
Município, bem como os demais agentes públicos ou privados que desenvolvam serviços 
e ações de saneamento básico no âmbito do território do município de Três Pontas, 
Estado de Minas Gerais. 

§ 2º. Para os efeitos desta lei considera-se saneamento básico o conjunto de 
serviços, infraestrutura e instalações operacionais de: 

I - abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até 
as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

II - esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados 
dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 
ambiente; 

III - limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento 
e destino final dos resíduos domésticos e dos resíduos originários da varrição e limpeza 
de logradouros e vias públicas, inclusive a triagem para fins de reuso, reciclagem ou 
compostagem, e os serviços de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros 
públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública; 

IV - drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento 
e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 
 

Art. 2º. A Política Municipal de Saneamento Básico tem por finalidade garantir a 
salubridade do território urbano e rural de Três Pontas e o bem estar de seus habitantes. 
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Art. 3º. A Política Municipal de Saneamento Básico será executada, em programas, 
projetos e ações, de forma integrada, planificada, em processo contínuo, e obedecendo 
as disposições contidas no Plano Municipal de Saneamento Básico e no Plano Municipal 
de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Três Pontas, na presente lei e nos 
procedimentos administrativos dela decorrentes. 

 
Art. 4º. A Política Municipal de Saneamento orientar-se-á pelos seguintes 

princípios: 
I - universalização do acesso; 
II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à 
população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das 
ações e resultados; 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio 
ambiente; 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de 
manejo das águas pluviais, adequadas à saúde pública e à segurança da vida e do 
patrimônio público e privado; 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades 
locais e regionais; 

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 
habitação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse 
social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico 
seja fator determinante; 

VII - consonância e articulação com as políticas federal e estadual de saneamento; 
VIII - eficiência e sustentabilidade econômica; 
IX - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 

pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 
X - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 

decisórios institucionalizados; 
XI - controle social; 
XII - segurança, qualidade e regularidade; 
XIII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos; 
XIV - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água. 

 
Art. 5º. A formulação, implantação, funcionamento e aplicação dos instrumentos 

da Política Municipal de Saneamento orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes: 
I - prioridade para as ações que promovam a equidade social e territorial no 

acesso ao saneamento básico; 
II - aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de modo a promover 

o desenvolvimento sustentável, a eficiência e a eficácia; 
III - estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços; 
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IV - utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no 
planejamento, implementação e avaliação das suas ações de saneamento básico; 

V - melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública; 
VI - colaboração para o desenvolvimento urbano e regional; 
VII - garantia de meios adequados para o atendimento da população rural 

dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas 
características econômicas e sociais peculiares; 

VIII - fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, à adoção de 
tecnologias apropriadas e à difusão dos conhecimentos gerados; 

IX - adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em 
consideração fatores como nível de renda e cobertura, grau de urbanização, 
concentração populacional, disponibilidade hídrica, riscos sanitários, epidemiológicos e 
ambientais; 

X - estímulo à implementação de infraestruturas e serviços comuns a Municípios, 
mediante mecanismos de cooperação entre entes federados. 
 

Art. 6º. Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 
I - universalização: ampliação progressiva do acesso ao saneamento básico de 

todos os domicílios e edificações permanentes em que houver atividades antrópicas; 
II - prestação de serviço público de saneamento básico: atividade, acompanhada 

ou não de execução de obra, com objetivo de permitir aos usuários acesso a serviço 
público de saneamento básico com características e padrões de qualidade determinados 
pela legislação, planejamento ou regulação; 

III - planejamento: as atividades atinentes à captação de dados, identificação, 
qualificação, quantificação, diagnóstico, organização eorientação de todas as ações, 
públicas e privadas, por meio das quais o serviço público deve ser prestado ou colocado 
à disposição dos cidadãos de forma adequada; 

IV - regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado 
serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto 
socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou 
prestação, bem como a política de cobrança pela prestação ou disposição do serviço, 
inclusive as condições e processos para a fixação, revisão e reajuste do valor de taxas e 
tarifas e outros preços públicos emanada por autoridade pública competente; 

V - fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou 
avaliação, no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados 
pelo poder público e a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público; 

VI - titular dos serviços públicos de saneamento básico: o Município de Três 
Pontas; 

VII - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à 
sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de 
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços 
públicos de saneamento básico; 

VIII - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de 
cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal; 
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IX - água potável: água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, 
físicos e químicos atendam ao padrão de potabilidade estabelecido pelas normas do 
Ministério da Saúde. 
 

Art. 7º. A prestação dos serviços públicos de saneamento é de responsabilidade 
do Poder Executivo Municipal, independente da contratação de terceiros, de direito 
público ou privado, para execução de uma ou mais atividades relacionadas ao 
saneamento básico. 
 

Art. 8º. O Município poderá realizar programas conjuntos com a União, Estado e 
outras instituições públicas, mediante consórcios públicos, convênios de mútua 
cooperação, assistência técnica e apoio institucional, com vistas a assegurar a operação e 
a administração eficiente dos serviços de saneamento básico. 
 

Art. 9º. Para a adequada execução dos serviços públicos de saneamento básico, 
deles se ocuparão profissionais qualificados e legalmente habilitados. 

Parágrafo único: O Poder Executivo municipal promoverá periodicamente cursos, 
capacitações, debates e atualizações na área de saneamento para seus agentes. 
 

CAPÍTULO II 
DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DO PLANO MUNICIPAL DE 

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Seção I 
Do Plano Municipal de Saneamento Básico 

 
Art. 10. O Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Pontas tem por objetivo 

geral o estabelecimento de ações para a universalização do saneamento básico, em 
conformidade à Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 
 

Art. 11. O Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Pontas é destinado a 
articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e 
financeiros, como instrumento essencial para o alcance de níveis crescentes de 
salubridade ambiental. 
 

Art. 12. O Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Pontas com vigência é 
aquele apresentado como documento base para análise e aprovação da presente Lei. 
 

Art. 13. O Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Pontas estará 
disponível, gratuitamente, na Prefeitura de Três Pontas a qualquer interessado, 
mediante o fornecimento de uma mídia indicada pelo Poder Executivo municipal para 
que este seja gravado, ou consultado em sua versão impressa na própria Prefeitura. 
 

Seção II 
Do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 
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Art. 14. O Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de 
Três Pontas tem por objetivo geral o estabelecimento de ações para a gestão integrada e 
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, em conformidade com a 
Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. 
 

Art. 15. O Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de 
Três Pontas é destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, 
humanos, econômicos e financeiros, como instrumento essencial para o alcance de 
níveis crescentes de salubridade ambiental. 
 

Art. 16. O Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de 
Três Pontas com vigência é aquele apresentado como documento base para análise e 
aprovação da presente Lei. 
 

Art. 17. O Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 
estará disponível, gratuitamente, na Prefeitura de Três Pontas a qualquer interessado, 
mediante o fornecimento de uma mídia indicada pelo Poder Executivo municipal para 
que este seja gravado, ou consultado em sua versão impressa na própria Prefeitura. 
 

CAPÍTULO III 
DAS REVISÕES DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DO PLANO 

MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE TRÊS 
PONTAS 

 
Art. 18. Por se tratar de instrumento dinâmico, o Plano Municipal de Saneamento 

Básico e o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Três 
Pontas, documentos base para análise e aprovação da presente Lei, deverão ser alvo de 
contínuo estudo, desenvolvimento, ampliação e aperfeiçoamento, sendo revisados a 
cada 4 anos. 
 

Art. 19. A cada 4 anos, o Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a 
proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano Municipal de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, documentos base para análise e 
aprovação da presente Lei, à Câmara dos Vereadores, devendo constar as alterações, 
caso necessário, a atualização e a sua consolidação. 
 

Art. 20. A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e do 
Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos deverá ser elaborada 
em articulação com os prestadores dos serviços correlatos e estar em compatibilidade 
com as diretrizes, metas e objetivos: 

I - das Políticas: Municipal, Estadual e Nacional de Saneamento Básico, de Saúde 
Pública e de Meio Ambiente; 

II - dos Planos: Municipal, Estadual e Nacional de Saneamento Básico e de 
Recursos Hídricos; 

III - dos Planos: Municipal, Estadual e Nacional de Resíduos Sólidos. 
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CAPÍTULO IV 
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 

 
Seção I 

Do Conselho Municipal de Saneamento Básico 
 

Art. 21. Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão de caráter 
consultivo que auxiliará a Administração Pública de Três Pontas a executar a Política 
Municipal de Saneamento Básico do município. 

§ 1º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico de Três Pontas, diretamente 
subordinado ao Prefeito possui como finalidade: 

I - fiscalizar as obras de saneamento básico; 
II - analisar a necessidade de desenvolvimento de estudos e projetos na área; 
III - acompanhar estes estudos e a implementação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos. 

§ 2º. A lei municipal que formará o Conselho Municipal de Saneamento Básico 
deverá assegurar a representação paritária das organizações no Conselho, nos termos da 
Lei Federal nº 11.445/07. 

I - Os representantes do Poder Executivo serão indicados e designados pelo 
Prefeito Municipal, sendo em número máximo de 06 (seis); 

II - Os demais representantes, em número máximo de 06 (seis), serão indicados e 
designados por organizações da sociedade civil, técnicas, prestadora de serviços e 
usuários de saneamento básico e defesa do consumidor; 

III - Para cada representante titular, caberá um suplente da mesma fonte de 
indicação, com presença e palavra asseguradas em todas as reuniões do Conselho 
Municipal de Saneamento Básico, e voto, quando no exercício da titularidade; 

IV - O Presidente do Conselho será eleito por seus membros com mandato de 02 
(dois) anos, podendo ser reeleito por mais um mandato subsequente; 

V - Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes terão mandato de 02 
(dois) anos; 

VI - O desempenho das funções dos membros do Conselho não será remunerado. 
Os serviços prestados ao Conselho serão considerados como de “Relevante Serviço 
Público e Comunitário”. 
 

Seção II 
Do Fundo Municipal de Saneamento Básico 

 
Art. 22. Fica criado o Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB, vinculado à 

Secretaria Municipal de Transporte e Obras de Três Pontas. 
§ 1º. Os recursos do FMSB serão aplicados exclusivamente em saneamento básico 

no Município, após consulta ao Conselho Municipal de Saneamento Básico. 
§ 2º. O FMSB deverá possuir um Coordenador designado pelo Prefeito, com 

concordância do Conselho Municipal de Saneamento Básico, com as seguintes 
atribuições: 
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I - Preparar as demonstrações de receitas e despesas; 
II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, 

referentes aos empenhos, à liquidação e ao pagamento das despesas e aos recebimentos 
das receitas do Fundo; 

III - Encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações de receitas 
e despesas e o balanço geral do Fundo; 

IV - Providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que 
indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo. 

§ 3º. Os recursos do FMSB serão provenientes de: 
I - repasses de valores do Orçamento Geral do Município; 
II - percentuais da arrecadação relativa a tarifas e taxas decorrente da prestação 

dos serviços de saneamento; 
III - valores de financiamentos de instituições financeiras e organismos públicos 

ou privados, nacionais ou estrangeiros; 
IV - valores recebidos a fundo perdido; 
V - quaisquer outros recursos destinados ao Fundo. 
§ 4º. 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. 

§ 5º. A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá: 
I - Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;  
II - De prévia aprovação do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Três 

Pontas. 
§ 6º. O orçamento e a contabilidade do FMSB obedecerão às normas estabelecidas 

na Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal, e na Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 
2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências, bem como as instruções normativas do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais. 

§ 7º. O poder Executivo Municipal instalará o Fundo Municipal de Saneamento 
Básico, no prazo máximo de 2 (dois) anos a partir da promulgação desta lei. 

 
Seção III 

Do Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico 
 

Art. 23. Fica criado o Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico, 
cujas finalidades, em âmbito municipal, serão: 

I - Constituir banco de dados com informações e indicadores sobre os serviços de 
saneamento básico e a qualidade sanitária do Município; 

II - Subsidiar o Conselho Municipal de Saneamento Básico na definição e 
acompanhamento de indicadores de desempenho dos serviços públicos de saneamento; 
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III - Avaliar e divulgar os indicadores de desempenho dos serviços públicos de 
saneamento básico, na periodicidade indicada pelo Conselho Municipal de Saneamento 
Básico; 

§ 1º. Os prestadores de serviço público de saneamento básico fornecerão as 
informações necessárias para o funcionamento do Sistema Municipal de Informações em 
Saneamento, na forma e na periodicidade estabelecidas pelo Conselho Municipal de 
Saneamento. 

§ 2º. A estrutura organizacional e a forma de funcionamento do Sistema 
Municipal de Informações em Saneamento Básico serão estabelecidas em regulamento 
próprio. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 24. Os órgãos e entidades municipais da área de saneamento básico serão 

reorganizados para atender o disposto nesta Lei. 
 

Art. 25. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e 
oitenta dias) a partir da sua promulgação. 
 

Art. 26. Nos casos omissos, deverão prevalecer a Lei Federal nº. 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007, e o Decreto Regulamentador nº. 7.217, de 21 de junho 2010; e a Lei 
Federal nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010, e o Decreto Regulamentador nº. 7.404, de 23 
de dezembro de 2010, ou os dispositivos que as substituam. 
 

Art. 27. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Três Pontas, 12 de fevereiro de 2019. 
 
 

MARCELO CHAVES GARCIA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

YVES DUARTE TAVARES 
PROCURADOR-GERAL 

 
 

MAQUIL DOS SANTOS SILVA PEREIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS 

 


