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DECRETO Nº 1.064 DE 5 DE AGOSTO DE 2014 
 

“DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS 
E FERIADO MUNICIPAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ABADIA DOS 
DOURADOS.”  
 
 
O Prefeito Municipal de Abadia dos Dourados – MG., no uso de suas atribuições 

legais, com respaldo na Lei Orgânica do Município de Abadia dos Dourados, e 
 
Considerando ser o dia 15 de agosto data comemorativa tradicional, em louvor à 

Padroeira da cidade – Nossa Senhora de Abadia, data esta festejada em todo o município e região; 
Considerando que no período de 06 a 15 de agosto ocorre a tradicional Festa de 

Nosso Senhora de Abadia, na sua 127ª edição; 
Considerando a necessidade de valorizarmos e incentivarmos as manifestações 

culturais e tradicionais de nossa cidade; 
 
 
DECRETA: 
 
Art.1º. Fica decretado PONTO FACULTATIVO, nas repartições públicas municipais, 

o dia 13 de agosto e FERIADO MUNICIPAL, no âmbito do município de Abadia dos Dourados, os dias 14 e 
15 de agosto do corrente ano.  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
 

 

GABINETE DO PREFEITO  
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Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados, 05 de agosto de 2014. 

ISVALDINO ASSUNÇÃO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 

 

DECRETO Nº 1.065 DE 08 DE AGOSTO DE 2014 

                           “Estabelece o regulamento para a realização da audiência pública sobre o contrato de 

programa para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água no município de Abadia dos 

Dourados, prevista nos artigos 11, IV, 19, §5ºe 51da Lei Federal nº 11.445/2007”. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
70, inciso XVII da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto nos arts. 11, IV, 19, §5º e 51 da Lei 
Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído o regulamento da Consulta Pública e da Audiência exigidas nos arts. 11, IV, 19, §5º e 
51 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, conforme os anexos constantes neste Decreto. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

                              Abadia dos Dourados – MG, 08 de agosto de 2014. 
 

 
ISVALDINO DE ASSUNÇÃO 

PREFEITO MUNICIPAL 
    

 
 

ANEXO I 
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CONTRATO DE PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO. 
 
 
1. Objetivos 
 
   A Audiência Pública de que trata este Regulamento têm os seguintes objetivos: 
      
I - possibilitar a comunicação direta entre o Município, a promitente prestadora dos serviços e os cidadãos; 
II - identificar, na forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à matéria objeto da Audiência 
Pública; 
III - possibilitar a efetiva participação do cidadão e de segmentos da sociedade na discussão sobre o 
Contrato de Programa para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário na sede do Município; 
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IV - permitir ao Município maior conhecimento dos desejos dos usuários, de modo a viabilizar um Contrato 
de Programa para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
na sede do Município em consonância com os interesses dos munícipes; 
 
 
2. Procedimentos 
2.1 - Procedimento Comum - Abertura 
 
A Prefeitura do Município de Abadia dos Dourados, publicará o edital de convocação da Audiência Pública 
sobre o Contrato de Programa para a prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário na sede do Município, onde constarão horário, data e local de realização do evento. 
A Audiência Pública será presidida por representante da Prefeitura Municipal, designado pelo Prefeito. A 
Câmara dos Vereadores designará 01(um) vereador como Ouvidor da Audiência. Caberá ao Ouvidor 
receber e registrar as questões e auxiliar o Presidente na mediação e condução do processo. 
Os trabalhos, desenvolvidos em 02 (dois) dias, serão iniciados às 8h, com as inscrições, a composição da 
mesa e a execução do Hino Nacional. Além do presidente e do ouvidor, serão convidados a compor a mesa, 
em ambas as sessões, 02 (dois) representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA.  
Os representantes da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
do Estado de Minas Gerais - ARSAE/MG, do Ministério Público de Minas Gerais, do Poder Judiciário 
Estadual e das Instituições Ambientais responsáveis pela Bacia do Tio Paranaíba e Afluentes, deverão 
tomar ciência da audiência pública. As autoridades discriminadas neste parágrafo, se presentes na sessão, 
também serão convidadas a compor a mesa. As inscrições dos participantes serão feitas com o registro dos 
mesmos em lista de presenças, procedimento válido tanto para os ouvintes como também para aqueles que 
desejarem se manifestar ou expor oralmente suas contribuições sobre o tema da Audiência. 
 
 
2.2 1ª Sessão – Discussão do Contrato de Programa 
 
Às 13:00 ( treze horas ) do dia 25 de agosto de 2014 dar-se-á a execução do Hino Nacional, seguida da 
leitura deste regulamento pelo Presidente da Audiência, ao término da qual o representante da Prefeitura do 
Município de Abadia dos Dourados terá um tempo de 20 (vinte) minutos para expor sobre o processo de 
seleção da prestadora dos serviços e sobre os objetivos do Município com a contratação. 
Após a apresentação do representante da Prefeitura Municipal, a Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais – COPASA terá um tempo máximo igual a 40 minutos para expor e explicar as cláusulas e condições 
do Contrato de Programa, as suas metas e perspectivas para a nova empreitada. 
Concluídas as considerações da COPASA MG, será dado o prazo de 10 (dez) minutos para que cada 
membro da mesa manifeste suas considerações. Logo após, os inscritos para as manifestações orais serão 
chamados ao microfone, obedecida a ordem de chegada dos mesmos à mesa de inscrição. Cada inscrito 
terá um limite de 5 minutos para suas colocações. 
 
 
2.3 Encerramento 
 
A Audiência Pública poderá ser declarada encerrada às 17 horas ou, antes deste horário, caso cheguem ao 
fim as exposições dos presentes.  
Aqueles que não puderem se manifestar devido à limitação de horário, poderão fazê-lo por escrito, com a 
identificação do nome, em formulário a ser solicitado na mesa de  
inscrição; ou por e-mail, até as 18 horas do dia posterior à Audiência, através do endereço 
pmabadia@gmail.com. Os que se manifestarem por escrito em formulário deverão devolvê-los aos 
atendentes na mesa de inscrição. 
No dia 26 de agosto de 2.014, a integralidade das colocações e contribuições, juntamente com a Ata da 
Audiência Pública, será juntada ao processo do Programa, devendo estar disponíveis para a consulta na 
sede da Prefeitura. 
Outros procedimentos não previstos neste regulamento e necessários ao bom andamento dos trabalhos 
poderão ser adotados a partir de decisão do Presidente da Audiência. 
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ANEXO II 

REGULAMENTO PARA A CONSULTA PÚBLICA SOBRE O CONTRATO DE PROGRAMA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO 
 
 
 
1. Objetivos 
 
A Consulta Pública de que trata este Regulamento têm os seguintes objetivos: 
 
I – recolher subsídios e informações para o processo de contratação da Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais – COPASA como prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário na sede municipal; 
II – propiciar aos munícipes a possibilidade de encaminhamento de seus pleitos, opiniões e sugestões sobre 
o Contrato de Programa a ser celebrado com a COPASA; 
III – dar ampla divulgação ao Contrato de Programa para a delegação da prestação dos serviços públicos 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede do Município, proporcionando total 
transparência no processo de contratação da COPASA; 
 
 
2. Da Participação 
 
Podem participar desta Consulta Pública pessoas físicas ou jurídicas interessadas na matéria. 
Os interessados em participar poderão fazê-lo analisando as minutas do Contrato de Programa e seus 
anexos já elaborados, que se encontram publicados no endereço eletrônico 
www.abadiadosdourados.mg.gov.br, na Imprensa Oficial do município e através de impressos afixados no 
painel de publicações da Prefeitura.  
As perguntas, manifestações ou sugestões sobre tais documentos devem ser feitas por escrito e entregues 
até as 17:00h do dia 22 de agosto de 2014  na Prefeitura de Abadia dos Dourados, através do e-mail 
pmabadia@gmail.com  ou por meio de correspondência a ser encaminhada sob a rubrica “Consulta Pública 
Contrato de Programa COPASA” para a rua Dr. Calil Porto, nº 380, Centro, Abadia dos Dourados – MG. , 
CE: 38540-000. 
Somente serão submetidas a exame as sugestões que contenham identificação do signatário. A 
legitimidade dos signatários deve ser comprovada pela apresentação dos seguintes documentos: 
a) cópia do título de eleitor, acompanhada do comprovante de participação no ultimo sufrágio, no caso de 
pessoas físicas;  
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 
 
 
3. Encerramento 
 
No dia 22 de agosto de 2014, a integralidade das colocações e contribuições enviadas serão juntadas ao 
processo do Contrato de Programa, ficando disponíveis para a consulta na sede da Prefeitura. 
 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS – MG. 

 
CONSULTA PÚBLICA 

http://www.abadiadosdourados.mg.gov.br/
mailto:pmabadia@gmail.com
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CONTRATO DE PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  NO MUNICÍPIO. 
  
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS, nos termos do disposto no art.11, IV da Lei 
Federal nº 11.445/2007 e do Decreto Municipal nº 1.065 de 08 de agosto de 2014, por meio do endereço 
eletrônico www.abadiadosdourados.mg.gov.br, da Imprensa Oficial do município e através de impressos 
afixados no painel de publicações da Prefeitura, torna pública a minuta e os anexos do Contrato de 
Programa a ser celebrado com o Estado de Minas Gerais, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 
COPASA e a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do 
Estado de Minas Gerais - ARSAE/MG para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água na 
sede do Município. A relevância da matéria recomenda a ampla divulgação da proposta, a fim de que todos 
possam contribuir para o seu aperfeiçoamento. Sugestões e críticas deverão ser entregues até as 17:00h do 
dia 22 de agosto de 2014  na Prefeitura de Abadia dos Dourados, por meio de e-mail pmabadia@gmail.com  
ou por correspondência a ser encaminhada sob a rubrica “Consulta Pública Contrato de Programa 
COPASA” para a rua Dr. Calil Porto, nº 380,  Centro, Abadia dos Dourados – MG., CEP: 38.540-000. 
Somente serão submetidas a exame as sugestões que contenham identificação do signatário.   
                                                   

Abadia dos Dourados - MG. 08 de agosto de 2014 
 

ISVALDINO DE ASSUNÇÃO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS – MG. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SOBRE O CONTRATO DE PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO. 

  
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS, nos termos do disposto nos arts.11, IV, 19, 
§5º e 51 da Lei Federal nº 11.445/2007 e do Decreto Municipal nº 1.065 de 08 de agosto de 2014, convoca 
a comunidade em geral para participar da Audiência Pública referentes ao Contrato de Programa para a 
Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água na sede do Município, a ser firmado com o 
Estado de Minas Gerais, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e a Agência Reguladora 
de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE/MG. A 
Audiência Públicas será realizada às 13:00 (treze horas) do dia 25 de agosto de 2014, na Sede da Câmara 
Municipal de Abadia dos Dourados, localizada na Pça. Manoel Esteves dos Santos, nº 110, Centro, Abadia 
dos Dourados– MG. Na audiência, serão efetivados os debates relativos ao Contrato de Programa para a 
prestação de serviços públicos de abastecimento de água no município. Ficam especialmente convidados 
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas 
Gerais - ARSAE/MG, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, o Ministério Público de 
Minas Gerais e o Poder Judiciário Estadual, através de seus representantes na Comarca, o Poder 
Legislativo Municipal, as Instituições Ambientais responsáveis pela Bacia do Rio Paranaíba e Afluentes, 
Associações, Sindicatos, Universidades e Organizações Não-Governamentais. 

Abadia dos Dourados – MG. 08 de agosto de 2014 
                                                                      

ISVALDINO DE ASSUNÇÃO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

http://www.abadiadosdourados.mg.gov.br/
mailto:pmabadia@gmail.com
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMANETO 
 
 
1 - INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho constitui o Plano Municipal de Saneamento do município de Abadia dos Dourados, 
abrangendo a sede municipal. 
Foi elaborado a partir de levantamentos de campo realizados pela Secretária de Obras, com o apoio da 
equipe técnica da COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais, procurando-se definir critérios 
para implementação de políticas públicas que promovam a universalização do atendimento e a eficácia das 
intervenções propostas.  
Prevê-se a implantação de instrumentos norteadores de planejamento relativos a ações que envolvam a 
racionalização dos sistemas existentes, obtendo-se o maior benefício ao menor custo. Com isso, espera-se 
aumentar os índices de satisfação da população e contribuir para a redução das desigualdades sociais 
existentes na região. 
Na priorização das ações foram consideradas a otimização na aplicação dos recursos e a necessidade de 
responder ao desafio de oferecer um serviço público de qualidade. 
 
 
2 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 
 
2.1 - Sistema de Abastecimento de Água 

2.1.1 - Sede Municipal 
A sede do município possui uma população estimada em 5,9 mil habitantes, sendo o índice de atendimento 
de 99,8% em relação ao abastecimento de água. As principais atividades econômicas são o comércio, a 
agricultura, a pecuária de corte, a produção de leite, a indústria cerâmica e pequena extração mineral em 
algumas regiões do município. 
No que diz respeito ao abastecimento de água a sede do município conta com sistema público operado pelo 
COPASA em regime contínuo, havendo incidência de vazamentos que logo são debelados. 
A captação é subterrânea através de cinco poços profundo (C-01, C-03, C-04, E-02 e E-04), com 
capacidade de 22 l/s. A adução de água bruta se dá por recalque, sendo AAB C-01 DN 150 mm em PVC 
Defofo, numa extensão de 1686 m até a ETA através de um conjunto moto-bomba de 10 CV; AAB C-03 DN 
100 mm em PVC, numa extensão de 350 m até a ETA através de um conjunto moto-bomba de 12 CV; AAB 
C-04 DN 100 mm em PVC, numa extensão de 785 m até a ETA através de um conjunto moto-bomba de 10 
CV; AAB E-02 DN 100 mm em PVC, numa extensão de 92 m até a ETA através de um conjunto moto-
bomba de 3,3 CV e AAB E-04 150 mm em PVC Defofo, numa extensão de 440 m até a ETA através de um 
conjunto moto-bomba de 2,5 CV. O tratamento é feito em ETA do tipo simples cloração e fluoretação, com 
capacidade para 22 l/s, que funciona em média 12 h/dia. Da ETA a água é conduzida a dois reservatórios 
em concreto armado RSE01 e 02, com capacidade de            320 m³. Do RSE-01 a água é recalcada pela 
elevatória de água tratada EAT-1, através de um conjunto moto-bomba potência de 7,5 CV, sendo a água 
conduzida por tubos de PVC DN 100 mm, numa extensão total de 900 m até três reservatórios um elevado 
em concreto armado REL-01, com capacidade de 25 m³ e um apoiado metálico RAP-01, com capacidade 
de 50 m³, localizado na Av. Dona Baudoina e um elevado metálico REL-02, com capacidade de 20 m³, 
localizado No Bairro 15 de Agosto.  A água chega à população através de rede distribuidora em ferro 
fundido e PVC, com diâmetros variáveis de 25 a 150 mm e aproximadamente 27,5 km de extensão. 
As principais deficiências são: 
- Necessidade de substituição de redes de cimento amianto. 
- Necessidade de complementação da rede de distribuição para atender a população em locais da sede 
municipal recentemente povoados. 
 
2.2 - Sistema de Esgotamento Sanitário 

2.2.1 - Sede municipal 
Quanto à coleta de esgotos a sede municipal conta com sistema público operado pelo Município, sendo o 
índice de atendimento de 95%.  
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As redes coletoras são, em sua maioria, constituídas de manilhas de cerâmica e tubo de PVC, com 
diâmetro de 150 mm, numa extensão total de 20 km. Esta rede coletora conduz os despejos, que são 
lançados nos córrego Lava Pés e no Rio Dourados, sem qualquer tipo de tratamento.  
As principais deficiências são: 
- Necessidade de implantação de interceptores no Córrego Lava Pés e  Rio Dourados; 
- Necessidade de implantação de sistema de tratamento de esgoto. 
 

3 - IMPACTOS SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 
 
Os dados obtidos à Secretaria Municipal de Saúde foram essenciais para a análise objetiva da situação 
sanitária local, assim como para a tomada de decisões e para a programação das ações de saneamento 
básico. A busca de medidas do estado de saúde da população reflete a preocupação da Prefeitura com a 
situação local, principalmente no que se refere ao acesso a serviços, às condições de vida e aos fatores 
ambientais. 

Neste sentido, um dos indicadores oficiais utilizados pela Prefeitura foi à componente longevidade do Índice 
de Desenvolvimento Humano – IDH, publicado pelo IBGE, que mede a expectativa de vida da população. 
No caso específico do município de Abadia dos Dourados o IDH-Longevidade é 0,799, sendo maior que os 
municípios de Paracatu (0,761), Vazante (0,702) e João Pinheiro (0,774). 

Quanto à saúde da população, as informações obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde indicam um 
pequeno número de internações e atendimentos hospitalares ( 18 casos em 2013 e nenhum em 2014 ) 
devido a doenças infecto-contagiosas de veiculação hídrica que refletem a necessidade de melhoramentos 
na situação sanitária local através da melhoria sistêmica do saneamento básico.  

4 - OBJETIVOS E METAS 
 
Visando a oferta de serviços públicos de qualidade, foram estabelecidas as seguintes metas:  

 Garantir o abastecimento de água a 100% da população pelos próximos 30 anos; 

 Garantir à oferta de serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários a no mínimo 
100% da população da sede municipal até o ano de 2020, em etapas definidas conforme o 
índice de adesão ao serviço; 

 Implantar imediatamente os serviços de proteção dos mananciais e do lençol freático. 

5 - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 
 
De forma a atingir as metas estabelecidas, propõe-se a elaboração de projetos visando à adequação e/ou 
implantação dos sistemas existentes, compreendendo: 
 - Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário: 

 Avaliação da situação atual quanto ao dimensionamento e funcionamento das unidades, 
identificando e quantificando os problemas encontrados; 

 Proposição de soluções adequadas às metas estabelecidas; 
 - Proteção e conservação de Mananciais 

 Definição de mananciais para fins de abastecimento de água visando futuras 
expansões; 

 Elaboração de plano de proteção de nascentes e das margens dos mananciais;  

 Implantação dos planos de preservação das nascentes e margens dos mananciais. 
 

 

6 - MECANISMOS DE AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA 
Prevê-se a avaliação sistemática dos programas, projetos e ações propostos, consubstanciada na 
elaboração de relatórios periódicos que meçam a sua eficiência e eficácia ao longo do tempo, estruturando-
se e implantando-se os seguintes indicadores: 
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- Freqüência de análise da qualidade da água 
Objetivo: atender aos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde no aspecto de freqüência de 
análise da água distribuída; 

- Qualidade físico-química da água distribuída 
Objetivo: mostrar a qualidade físico-química da água distribuída ao usuário do sistema de 
abastecimento em cada ponto de coleta do município; 

- Qualidade microbiológica da água distribuída 
Objetivo: mostrar a qualidade microbiológica da água distribuída ao usuário do sistema de 
abastecimento de água do município; 

- Índice de perdas do sistema 
Objetivo: mostrar o índice de perdas do sistema de abastecimento de água do município; 

      - Atendimento a solicitações de serviços 
Objetivo: mostrar o percentual de serviços de água e esgoto atendidos fora do prazo previamente 
estabelecido. 

      - Análise da qualidade da água dos mananciais 
Objetivo: mostrar o nível de sólidos em suspensão, quantidade de produtos remanescentes da 
utilização de agrotóxicos e remanescentes da atividade industrial ou mineradora presentes na água 
e quantidade de matéria orgânica. 

 

7 - INTERAÇÕES RELEVANTES COM OUTROS INSTRUMENTOS 
 
7.1 Comitê de manejo de bacias hidrográficas 
 
Como não existem planos de manejo das bacias hidrográficas, este Plano Municipal de Saneamento 
procurou contemplar algumas ações especificas de proteção e preservação da nascente do Córrego Lava 
Pés, mantendo cobertura vegetal  no seu  entorno, bem como no entorno de outros mananciais atuais e 
futuros. Estas ações deverão ser mantidas até que sejam constituídos os Comitês de Bacias Hidrográficas 
locais, fórum adequado para discussão de um planejamento sobre a utilização sustentável dos recursos 
hídricos no âmbito dessas bacias.    
 
7.2 Plano Diretor de Desenvolvimento do Município 
 
Como não existe Plano Diretor, é de extrema relevância a observação das seguintes diretrizes nas ações do 
executivo municipal para o alcance dos objetivos deste Plano: 

 Coibir a ocupação desordenada das bacias que cortam o município por loteamentos 
clandestinos, granjeiros, mineradoras ou indústrias, evitando-se, dessa forma, o lançamento de 
efluentes diretamente nos mananciais; 

 Considerar a disponibilidade ou facilidade de implantação dos serviços de saneamento ao 
elaborar projetos urbanísticos; 

 Coibir a construção de imóveis clandestinos nas proximidades das margens dos mananciais 
que cortam a cidade, de modo a permitir a construção futura de interceptores de esgotos; 

Quando da elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento do município, este deverá considerar o 
conteúdo do presente Plano de Saneamento. Caso sejam necessárias mudanças neste Plano, a operadora 
dos serviços de água e esgotamento sanitário deverá ser consultada. 

 
 

8 - REVISÕES 
Este Plano Municipal de Saneamento deverá ser revisado no prazo máximo de 4 anos ou sempre que se 
fizer necessário. 
 

 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

ABADIA DOS DOURADOS – MG E O ESTADO DE MINAS GERAIS, 

COM INTERVENIÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA DE 

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ARSAE/MG, PARA O 

FIM DE ESTABELECER UMA COLABORAÇÃO FEDERATIVA NA 

ORGANIZAÇÃO, REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA. 

CONSIDERANDO: 

 a competência comum do Estado de Minas Gerais e do Município de Abadia dos 

Dourados para a promoção de programas de melhorias das condições de 

saneamento básico, conforme disposto no art.23, IX da Constituição da República 

de 1988 e no art.11, IX da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989; 

 que na formulação de políticas de saneamento básico, assim como em sua 

execução, é imprescindível a participação do Sistema Único de Saúde – SUS, do 

qual fazem parte órgãos e instituições públicas do Estado de Minas Gerais e do 

Município de Abadia dos Dourados (art.200, IV, da CR/1988, art.4º da Lei Federal nº 

8.080/1990, art.186, parágrafo único, inciso I e art.190, IV da Constituição do 

Estado de Minas Gerais de 1989); 

 as seguintes disposições legais: art. 241 da Constituição da República de 1988; 

art.14, §12 e art.181, II, da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989; art.8º 

da Lei Federal  

nº 11.445/2007; art.13 da Lei Federal nº 11.107/2005; art.4º, II e art.5º da Lei 

Estadual nº 11.720/1994.  

O Estado de Minas Gerais, neste ato representado por seu Governador Antonio Augusto Junho Anastasia, 

doravante denominado ESTADO, e o Município de Abadia dos Dourados – MG, neste ato representado por 

seu Prefeito Isvaldino de Assunção, autorizado pela Lei Municipal nº XXXXX/XXXX, de xx de xxxxxxxxxxxxx 

de 20XX, doravante denominado MUNICÍPIO, com interveniência da Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE/MG, resolvem 

celebrar o presente CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, mediante as seguintes cláusulas e condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: do objeto  

O presente Convênio de Cooperação visa à conjugação de esforços entre os partícipes para o fim de 

estabelecer uma colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços 
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públicos municipais de abastecimento de água. 

Parágrafo Único. No intuito de viabilizar a execução do objeto deste convênio, o MUNICÍPIO delega ao 

ESTADO, pelo prazo de duração deste instrumento, a organização, regulação e fiscalização dos serviços 

públicos municipais de abastecimento de água, nos moldes do art.8º da Lei nº 11.445/2007.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: da organização  

O ESTADO, na organização dos serviços públicos municipais de abastecimento de água a que refere o 

presente Convênio de Cooperação, deverá observar as diretrizes da Política Estadual e Municipal de 

Saneamento e as disposições dos Planos Estadual e Municipal de Saneamento.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE/MG. 

A regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água prestados no MUNICÍPIO será realizada 

pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de 

Minas Gerais – ARSAE/MG, criada pela Lei Estadual nº 18.309/2009. 

Parágrafo Primeiro Será garantida à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE/MG independência decisória, autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira, devendo a mesma atuar com transparência, tecnicidade, 

celeridade e objetividade nas suas decisões.  

Parágrafo Segundo. Na regulação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água, a Agência 

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – 

ARSAE/MG desenvolverá as seguintes atividades: 

1. expedição de regulamento técnico quanto à prestação e fruição dos serviços;  

2. constituição de grupos técnicos encarregados do acompanhamento e fiscalização da prestação dos 

serviços;  

3. fixação de rotinas de monitoramento;  

4. execução da política tarifária, por meio da fixação, controle, revisão e reajuste das tarifas para os 

diversos serviços e categorias de usuários, de forma a assegurar a eficiência, a eqüidade, o uso 

racional dos recursos naturais e o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços;  

5. mediação das divergências entre o MUNICÍPIO, os usuários e a prestadora dos serviços.  

Parágrafo Terceiro: A fiscalização dos serviços públicos municipais de abastecimento de água abrangerá o 

acompanhamento das ações da prestadora dos serviços nas áreas técnica, operacional, contábil, 
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econômica, financeira, tarifária e de atendimento aos usuários e se dará por meio de:  

1. acompanhamento dos planos executivos de expansão e de metas ambientais, observado o Plano 

Estadual e Municipal de Saneamento, a legislação de proteção ambiental e demais normas 

aplicáveis;  

2. acompanhamento da evolução dos indicadores de desempenho;  

3. verificação do atendimento dos níveis mínimos de cobertura de abastecimento de água;  

4. aplicação de sanções em função de infrações cometidas, previstas em lei, regulamentos e no 

Contrato de Programa;  

5. defesa dos direitos dos usuários, nos termos da legislação vigente;  

6. acompanhamento da evolução da situação econômico-financeira da prestação dos serviços;  

7. sistematização e divulgação das informações básicas sobre a prestação dos serviços e sua 

evolução;  

8. acompanhamento do pagamento da indenização devida à empresa responsável pela prestação dos 

serviços, por ocasião da extinção do Contrato de Programa;  

9. elaboração de relatórios de acompanhamento do desempenho dos serviços prestados pela 

empresa responsável pela prestação dos serviços, e de cumprimento das metas planejadas pelo 

ESTADO, apresentando-os ao MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA QUARTA: da prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água 

Fica acordado pelos Convenentes que a prestação dos serviços públicos objeto deste Convênio de 

Cooperação será executada por pessoa jurídica integrante da Administração Indireta do Estado de Minas 

Gerais, devendo, para tanto, ser celebrado Contrato de Programa com o MUNICÍPIO, nos termos do art.10 

da Lei  

nº 11.445/2007, do art.13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e, no que couber, da Lei Municipal nº XXXXX/20XX, 

contendo, obrigatoriamente, mecanismos que garantam a transparência de sua gestão operacional, 

econômica e financeira. 

Parágrafo Primeiro. O MUNICÍPIO, antes de celebrado o Contrato de Programa, deverá editar Plano 

Municipal de Saneamento, nos moldes do art.19 da Lei Federal  

nº 11.445/2007, devendo, para tanto, observar as diretrizes estabelecidas na Política Estadual de 

Saneamento e no Plano Estadual de Saneamento. 

Parágrafo Segundo: o Contrato de Programa, a ser celebrado pelo prazo de  

30 (trinta) anos, prorrogável por acordo entre as partes, incluirá as atividades de implantação e/ou operação 
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das seguintes unidades dos sistemas:  

1. captação, adução e tratamento de água bruta;  

2. adução, reservação e distribuição de água tratada. 

Parágrafo Terceiro: a prestação dos serviços indicados no caput pressupõe e depende do cumprimento, por 

parte do MUNICÍPIO e do ESTADO, das obrigações estipuladas neste Convênio de Cooperação e no 

Contrato de Programa.  

Parágrafo Quarto: a empresa responsável pela prestação dos serviços indicados no parágrafo segundo 

implementará as metas anuais fixadas no anexo de “Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços”, a ser 

previsto no Contrato de Programa, objetivando a progressiva expansão dos serviços, a melhoria de sua 

qualidade e o desenvolvimento da salubridade ambiental no município.  

 

CLÁUSULA QUINTA: das obrigações do MUNICÍPIO  

O MUNICÍPIO obriga-se a:  

1. firmar contrato de programa, nos termos do art. 10 da Lei Federal  

nº 11.445/2007, do art. 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e cumprindo, no que couber, a Lei 

Municipal nº XXXXX/20XX, com pessoa jurídica integrante da Administração Indireta do Estado de 

Minas Gerais, responsável pela execução dos serviços de abastecimento de água, escolhida de 

comum acordo entre os partícipes, através da dispensa de licitação prevista no artigo 24, XXVI, da 

Lei nº 8.666/93;  

2. fornecer ao ESTADO todas as informações referentes aos serviços de abastecimento de água, 

quando da elaboração do Contrato de Programa; 

3. colaborar com o ESTADO, sempre que por este solicitado, no estabelecimento e na revisão das 

metas previstas no Contrato de Programa;  

4. colaborar com o ESTADO, sempre que por este solicitado, no acompanhamento e avaliação do 

cumprimento das metas previstas no Contrato de Programa;  

5. realizar, de comum acordo com o ESTADO, mediante entendimentos com a empresa que vier a 

prestar os serviços de abastecimento de água, os investimentos necessários para antecipar metas 

previstas no Contrato de Programa e/ou para atender demandas não previstas no mesmo, de 

maneira a assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da prestação de tais 

serviços;  
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6. verificar se a qualidade dos serviços prestados está adequada aos padrões estabelecidos no 

Contrato de Programa, nos instrumentos de planejamento e nas normas aplicáveis, apontando, se 

for o caso, as falhas, e indicando as possíveis soluções, comunicando tal particular ao ESTADO;  

7. declarar, em caráter de urgência, como de utilidade pública, para fins de desapropriação ou 

instituição de servidão administrativa, bens imóveis localizados no MUNICÍPIO, necessários à 

prestação dos serviços de abastecimento de água; 

8. estabelecer limitações administrativas e autorizar ocupações temporárias de bens imóveis, com a 

finalidade de assegurar a realização e a conservação de serviços e obras vinculados à prestação 

dos serviços de abastecimento de água; 

9. comunicar ao ESTADO e à empresa que vier a prestar os serviços de abastecimento de água, as 

reclamações recebidas dos usuários;  

10. regulamentar, até a assinatura do Contrato de Programa, mediante Decreto, a obrigatoriedade 

prevista no artigo 45 da Lei Federal nº 11.445/2007, visando garantir a viabilidade econômico-

financeira da prestação dos serviços, descrita no art. 11 desta Lei Federal.  

11. cumprir, em todos os seus termos, a Lei Municipal nº XXXXX/20XX, bem como a legislação estadual 

e federal aplicável à matéria. 

 

CLÁUSULA SEXTA: das obrigações do ESTADO  

O ESTADO obriga-se a:  

1. definir a Política Estadual de Saneamento e elaborar o Plano Estadual de Saneamento;  

2. definir, acompanhar e avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Parágrafo Quarto da 

Cláusula Quinta deste Convênio de Cooperação;  

3. realizar as revisões que se fizerem necessárias na Política Estadual de Saneamento e no Plano 

Estadual de Saneamento, de maneira a garantir uma adequada prestação dos serviços de 

abastecimento de água; 

4. fornecer, mediante solicitação formal e motivada do MUNICÍPIO, as informações e dados 

disponíveis acerca do planejamento dos serviços de abastecimento de água; 

5. disponibilizar os recursos institucionais, técnicos e financeiros que forem necessários para o 

desenvolvimento das funções de organização, regulação, fiscalização, implantação e operação dos 

serviços de abastecimento de água; 

6. promover a coordenação das ações de organização, regulação, fiscalização, implantação e 

operação dos serviços de abastecimento de água com aquelas relacionadas à exploração 
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sustentada dos recursos hídricos, à proteção do meio ambiente, à preservação da saúde pública e à 

defesa do usuário. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: das obrigações comuns  

O MUNICÍPIO e o ESTADO obrigam-se a:  

1. contribuir para a boa qualidade da prestação dos serviços de abastecimento de água e para o 

aumento da sua eficiência;  

2. cumprir e fazer cumprir as disposições do presente Convênio de Cooperação, da legislação vigente 

e da regulamentação aplicável;  

3. desenvolver ações que estimulem a utilização racional da água, com o objetivo de viabilizar políticas 

de exploração sustentada dos recursos hídricos e de proteção ao meio ambiente;  

4. manter disponíveis todas as informações e documentos relativos às redes, instalações e 

equipamentos utilizados na prestação dos serviços de abastecimento de água; 

5. promover a articulação entre a empresa que vier a prestar os serviços de abastecimento de água e 

os órgãos reguladores de setores dotados de interface com o saneamento básico, em particular 

aqueles responsáveis pela exploração dos recursos hídricos, pela proteção ao meio ambiente, pela 

preservação da saúde pública, e pelo ordenamento urbano.  

 

CLÁUSULA OITAVA: da universalização do acesso e tributação municipal  

Com vistas a se buscar a universalização do acesso aos serviços objeto deste Convênio de Cooperação 

(art.2º, I, da Lei Federal nº 11.445/2007), os Convenentes estabelecem que o Município envidará esforços 

no sentido de manter, no futuro, a isenção tributária concedida pela Lei Municipal nº XXXXX/20XX (isenção), 

à empresa que vier a prestar os serviços de abastecimento de água, abrangendo todo e qualquer tributo ou 

taxa que venha a incidir sobre os serviços prestados, incluindo-se quaisquer serviços afetos necessários 

àquela prestação, e ainda, sobre as áreas e instalações operacionais e administrativas, existentes à data da 

celebração do Contrato de Programa e/ou que venham a ser adquiridas posteriormente, bem como 

pagamento de serviços públicos relacionados ao uso de vias públicas e seu subsolo, e ao uso de quaisquer 

outros bens municipais, móveis ou imóveis, necessários à prestação de tais serviços, nos termos da lei 

específica. 

Parágrafo Único. O Município se compromete a ceder servidões de passagem em áreas de sua 

propriedade, a título gratuito, pelo prazo em que vigorar o Contrato de Programa, à empresa que vier a 

prestar os serviços de abastecimento de água. 



Página 15       Imprensa Oficial do Município de Abadia dos Dourados      13 de agosto de 2014 

Rua Dr. Calil Porto, 380 – centro 

38540.000 – Abadia dos Dourados – Minas Gerais 

Fone: (34) 3847.1232    Site: www.abadiadosdourados.mg.gov.br 

CLÁUSULA NONA: da vigência  

O presente Convênio de Cooperação vigorará pelo prazo de até 30 (trinta) anos prorrogável por acordo 

entre as partes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: do encerramento do Convênio de Cooperação  

O encerramento deste Convênio de Cooperação dar-se-á pelo término de seu período de vigência, 

incluindo-se eventuais prorrogações de prazo, ou de comum acordo entre os Convenentes. Permanecerão 

vigentes, contudo, os Contratos de Programa firmados em decorrência deste Convênio de Cooperação, 

pelo prazo e condições neles estipulados, conforme estabelecido no art.13, §4º da Lei Federal  

nº 11.107/2005.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: da denúncia e da rescisão  

O presente Convênio de Cooperação poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos 

Convenentes, mediante comunicação formal ao outro Convenente, feita com antecedência mínima de 6 

(seis) meses, e ser rescindido, por infração legal ou descumprimento de qualquer de suas cláusulas, por 

qualquer dos Convenentes, ficando assegurados eventuais ressarcimentos e indenizações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: do Foro  

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer questões decorrentes deste 

Convênio de Cooperação, que não puderem ser resolvidas de comum acordo pelos Convenentes.  

E, por estarem de acordo, os Convenentes assinam o presente instrumento em  

03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.  

Belo Horizonte,      de                            de 2014 

 
 

Antonio Augusto Junho Anastasia  
GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
 

Isvaldino de Assunção 
PREFEITO MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS 

 
 

Antônio Abrahão Caram Filho 
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ARSAE/MG 
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EXTRATO HOMOLOGAÇÃO 
 ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

 
Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados-MG, Extrato Homologação – 
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO – Referente Processo Licitatório n.º 083/2014, pregão presencial n.º 
072/2014 – Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de Retífica de Motores, 
Cambagem, Alinhamento, Desempeno de Eixos e Balanceamento. Homologo o procedimento Licitatório, 
Adjudicando o objeto licitado à proponente, DOURAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 
08.796.363/0001-97 no valor de R$ 45.450,00 (Quarenta e cinco mil quatrocentos e cinqüenta reais) para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais 
pertinentes. Data da homologação, 29 de julho de 2.014. 

 

 
 

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO 
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

 
Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados-MG, Extrato Homologação – 
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO – Referente Processo Licitatório n.º 084/2014, pregão presencial n.º 
073/2014 – Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de Transporte de Pacientes, 
em caráter eventual, em veículo tipo microônibus por km rodado. Homologo o procedimento Licitatório, 
Adjudicando o objeto licitado à proponente, EXPRESSO SOUZA AMADO LTDA - ME 07.192.227/0001-25 
no valor de R$ 20.010,00 (Vinte mil e dez reais) para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Ciência 
aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. Data da homologação, 30 de julho de 
2.014. 
 

 
 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 085/2014 

 
Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados-MG, Extrato de Registro de Preço – Referente ao Processo 
Licitatório  n.º 085/2014, (Registro de Preço 033) pregão presencial n.º 074/2014 – Compra de material para 
manutenção do Laboratório Municipal das Unidades Básicas de Saúde. Fica registrado o procedimento 
Licitatório, Adjudicando o objeto licitado às proponentes, DISTRIBUIDORA DOM CABRAL LTDA - ME 
25.555.046/0001-06 no valor de R$ 28.271,50 (Vinte e oito mil duzentos e setenta e um reais e cinqüenta 
centavos); LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA 22.536.130/0001-86 no valor de R$ 4.672,40 (Quatro mil 
seiscentos e setenta e dois reais e quarenta centavos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Ciências aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. Data do registro, 28 de julho de 
2.014. 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 


