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APREÁSU.NTAÇAO

Realizou-se, fleSIaGas(f, cinjimbode1992, ()5??flh71á1i() "','(171L'Whlc'1lF()
e IJ(ísico 'Ç COii) O J)roj)ósiIo (1(' siibsidiíir (1 elalx)r('Içã() (te 71)71(1 polílica
(SI(1(llI(uí de S(í71((ifl1(?flt() básico.

A realizaça() do semiuíirio, Cm que se ObSC7V0U a (iP?1/)1(1 e e1.1i1'a
paiici»açào (1(1 sociedade civil o?r,a7zizac1a, resultou na (l/)P(&('1l/CtÇ() de
(:(' ?lei lasdeJnY)J)oslas, (iJ)701'(i(l(lS(')fl (1SSeflhI)1('í(I/.,J('P(iCC071SilbSI(I11Gk!(l(lS
('lfl alç)umas/)m/)osiçoes í()iSI(f/it't1S, dcli!??! (IS (/71(1/5 illflSI(bsli/ll/iV() Cio
hï)/eI() de " 1. 158/92, (1('auloria do /)cjni!adofldelmo (,'arneiro Leão,
(/7W dispunha sobre (1 ifl(itéri((,(', (Iilld(i, O I'ro/eI() de Lei n° / .. ÚO/Ç3, cjiw
C?ÍC1 O I"il)ld() ESl(l(J71C1i de Saieainento R(isico - FISB.

O re/eri(1() Su1)S!i!Utit'O, (1j)fl?S(1it(idO/.)elOJfl'OJ)7i() (Izilor (loJ)rofeto,foi
elaborado (1/)óS (1)fl1)l(IS (íiSCllSS(K&S' cüm. 05 1)/C n'ihros (l(1 (missio (d'e
ReJ)rc&en1açao, (?l(i1(i J)Cl()S /)(ilii(!j)(17?I('S (10 Seminário, form(lda por
luteM ralhes (105 mais diversos se,Snle?l1Os sociais.

l'oroutro 1(1(10, (1 criaçào do F1 ni. do lÇt(1(ll1(11CIeS(ilW(1fl7?)i/() Básico
proverá o necessário SUJ)O?ie /ivanceiro para a esíruturaçào de unz
sistema deS(1)W(1?)lell!() ('571(1 manuk'nçao. '/ámnbômn (Iqui houve a
pa?iic!»açcdo (i!Ít'ü da sociedade e dos I'ar/amenlares.

A orlc;71 do 5(ifle(i7fl(?U!() básico, ( 1)0)71 que se iem/n', 7r;no;zta (10
sl1?ç' imento) da saúde J)úbí/C(1, com VfS!(i5 à prevenção das doenças
/ 1(í)/sul 15Sf! '('IS.

Ver//ica -se (1 lrICl't2)lCi(i (1(15 (IÇÕeS (te S(i?i('(ifllCflIOJ)(ir(i a melhoria
(1(1 qualidade de vida qziaulo se percebe sua imnJx)?i/?ncia para a
)flah?l1/C7lÇá() (1(1 saúde, para (1 J)resell'aÇ(í() (10) fll(?iO (Imbiei/e e J)(1?Y1 o
adequado (1eS(')iVOIl)ilflClit() (105 meios urbano e riu ml. A própria



(1Is/i/1!içao (/1'! /?(/)1iL)I1((1 (1 (H15liII1iÇ(í() /ÇI(U1I1(1I(1.bor(1a)/ (1 /fl(iteri(í,
() 5(l11e(I1fl(1/F() e (1 S(IIl/I)ri(/(l(I(' (ffl/bi(flI(I/ (1/rei/os (tU

Ci(1(((1(1() (1 SelVi)! (Issegur('e(tos /)('l() /Iac1o.

(fei,;racIaça() (Ilis co#1cliç(ks (1(i /1(1(1 lIrbail(I, es/)eCiaIflle?l1C 1105 1«(11i(1eS
(('litroS. Ara,'a o /)fl)bI(')fl(l (1 (1/&UC1(I de /)oíí/iGUs (I(/('qlI(I(I(IS de
(O?/ICI1Ç(l() (la (/)eC11I(iÇ(1() imobiliária, de vrde)lalnenI() e (MluJ)(1Ç(i() do
Solo.

/?eiiizindo as principais /)/?)J)OskIS (/)ro1'i1d(1s oliiraiiie o SU))lill(irio)
S/1/)r(í(iI(ldO, os/)ro/eIosela/x)ra(ios('.pressarani (lS(lS/)ir(1 ( e'Ç (1(ISOCied(ide,
(11,5/05(1 J)('/eI reSO/l1Ç(/0 (10)5 /)rOb/(?ifl(1S que (1 (í/1iL$?ln ?fl(IIS de perlo.

J)es/acani -se, co?no/x)JlIos inlJ)o)liclllIes (las proposições, osseq11intes:

-
básuo,-

- (1 ('s/rlIIlIr(Iç(u) (/0) Si.Si('lfl(i IS/(l(Il1(11 (1(?S(lfle(lflheii/O Hás/co,
reç)11I(1)lle/l1(llldo o au. 192 da (,' ns/iluiçao /l'uill('ir(l;

- a /us/i/l1iç:'Èo do 1'/(llIO) IS/(1(111(1l (te S(l1l('(11fl(?l?/() IkSi(O,

(1 Cr/(1Ç(í() (/(' 11/fl jioli(/o) ('5t(1(í11(11 de sa?l('a)flefl/o.

Por sen'm /-li/os (la criação (0)/e/iva de Cflui(l(ldeS socialmente
re»rcsen/a1ii '(Is, que se empe?1/1(Ira -), /)Or certo, e?fl ,ç'(lrall!ir seu
(lIlfl/)riflle)lIo, (IS ?l()r1flaS/uIrí(1i((1SS111Lida5(Ofllas(uliÇa0(l(1S p,/)osiç5es
de 1(1 rtS 1111(111kW dos /)rOj('/OS (/C lei nie,icio,iados J)rO/ 'O((Ir(i() ('.\press/l 'a
,uu'lí'or/a das coiioliçcies de saúde (1OJ)Ol'() de nosso Ls'tado.

1 )'pulack Jose Ferrtz

Preside,iie (1(1 Assembléia Legisla//ia do /lado (te minas Gerais
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PROPOSIÇÃO DE LEI N° 12.536

Dispõe sobre a política estadual de saneamen-
to hb.1co C (lá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
1)a Política Estadual de Saneamento Básico

Scço 1
Das Disposições Preliminares

Art. 1° - A política estackial de saneamento básico visa assegurara
piOtCÇã() (Ia saúde da população e a saIubli(lacle ambiental urbana e rural.

Ai-I. 21 - Pata OS eleitos (lesta lei, considera-se:
1 - salubridade ambiental o conjunto de condições 1)rOj)Í('tS à saúde

cia população urbana e ruia!, quanto à prevenç;io (le doenças veiculadas pelo
ifiClo) ambiente e à promoção de condições mesológicas favoiiveis ao pleno)
gozo da saúde e do bem-estar;

11 - saneamento básico) o conjunto (te aÇÕeS, serviços e obras que
visam alcançar níveis crescentes de salul)ridade ambiental pot meio de:

a) al)aStecimento de água de qualidade compatível com os padrões
de potabilidade e em quantidade suficiente para assegurar higiene e conforto;

1)) coleta e disposição ) adequada (105 esgotos sanitários;
(') coleta, reciclagem e disposição adeqi iaola dos reío it 105 Sólidos;

(1) drenagem (te águas pluviais;
e) controle de roedores, de insetos, de helmintos, de outros vetores

e de ieSerVatoiioS de doenças transmissíveis.

R

Art. 3° - A execução) da política estadual de saneamento) básico,
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disciplinada nesta lei, )iidiciofla-Se aos 1)lCCeitoS consagrados pela Consi 1-
1 U IÇI() (l( ) ISta(IO, Ol)SCI\'l(lOS OS SC41liI1tCS princípios:

(lIIeit() de iodos ao sancIIuen10 l»sico;
II a1ItoiIoIfltI do IiII..IfliCÍ1)i() (luaflt() a oI'ganiaçao ( t )I'CSt21Ç0) de

serviços (te Saneamento básico, Ft()S Ic111()S do ali. 30, V, da Constituição
l edera 1;

111 Imo icipaça() eletiva (la Sociedade, )I i IICIO de suas entidades
representativas, na f riu laçào dais políticas, flt (lcfilliçâ() das estratégias, na
fiscalização (' li(> controle (Ias ações de Safleaiiieiito> básic);

IV subordinaçao das açoes (te saneamento básico ao interesse
público, (te fornia a Se cii ii tprir sua função social.

Seção LI
Das Diretrizes Gerais

i\it 1" - A polít Ra estadual (te stuicaincinci l)áSico sci.i elaborada e
executada ('0W a pail Ri)açao efetiva dos órgãos l)úl)licoS e da S()cie(la(k' e
considera má, especialmente:

1 a coordeitaçao) e a integração) das políticas, (los l)laflOS, dos
programas e das ações governamentais de saneamento básico, saúde, meio
ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, habitação, 0150

•	miçãO (1<) solo;

Ii a ai uaça( > iniegiada d s óIgà)s 1)úi)licoS municipais, estaduais
• federais (l) Setor (te saneUulent() básico;

III - as eXigênciaS e as características locais, a organi'.ação social e
as demandas sociocc( momnicas da p pu tacão;

1\f --a lIeser'o e a incllu ria da qualidade da água, c m a adoção
olas bacias hidrográficas ColHo unidades (te planejamento;

V - a a(loçãc) de mflecanismilos que propiciem à população de baixa
renda o acesSo aos serviços de saneamento) 1)Si('O;

VI o mcciii ivo ao (k'Scnvolviinento científico, à capacitaçào
tecnológica eã fOI'maçá() (te recursos humanos na á rea (te sancai miento, assumi
como a busca (te alternativas que se adaptem às condições de cada local;
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VII - a promoção de programas de educação aml)icntal e sanitária,
com ênfaseênfase cm Saneamento) básico;

VIII - a adoção) cio i)I0(s5o) de )laflCjamd'flto como requisito pata
as ações de saneamento) 1)áSiCO;

IX —a adoção de indicadorese parâmetros sanitários, epidemiológicos

e SOCiOCCOflÔIflIO'OS como) norteadores das ações de saneamento básico;
X - a implantação) prévia dc serviços de saneamento básico) cm áreas

de assentamento) populacional;
XI - a solução dos problemas de saneamento básico cm áreas

urbanas faveladas ou em outras de urbanização irregular;
XII a adequação dos sistemas de saneamento) básico, já implanta-

dos OU em implantação, às normas de preservação do meio ambiente;
XIII - a implantação) de ações permanentes de avaliação, proteção,

melhoria e recuperação dos sistemas de saneamento básico;
XIV - a solução) das questões relativas à disposição sanitária

adequada dos esgotos e demais reSÍdUOS urbanos;
XV - o incentivo à coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos;
XVI -a realização de pesquisa ca divulgação sistetriática de estudos

que visem t solução dos probienias de saneamento) básico.
Art. 5°— () Estado realizará programas conjuntos com os municípios,

mediante convênios de rnói tia cooperação, de assistência técnica e de apoio
institucional, com vistas t:

1 assegurar a implantação, a ampliação e a administração eficiente
dos serviços de saneamento básico de interesse local e de competência cio
município;

II - implantar progressivamente um modelo getencial descentraliza-
do), capacitando as administrações municipais para a gestão de suas ações por
meio, prioritariamente, cio treinamento e da formação de recursos humanos;

III - promover a organização, o planejamento e a execução) (ias
funções públicas de saneamento) básico) de interesse comum nas regiões
metropolitanas, nas aglomerações urbanas ou em outras regiões onde a ação
comum se fizer necessária, resguardada a autonomia do rrninicípio.

-

Ai-I. 6° - () Estado assegurará condições para a itriplantação, a



opeta'ao e a a(tIlflniSI ração dos SCrViços (te saneamento básico prestados por
SCuS Orgaos.

At't 7 -- os agentes prestadores de serviço (te sancatuenlo 1 )ásico
ficam obrigados a divulgar as I)laII ii lias (te custos dos SCOV iÇOS e (te
composição)stçao tiiihí ria.

Capítulo 11
Do Sistema de Saneamento Básico

Art A política CSIa(ILU1I de saneamento básico contará, para a
execuçao das açôes dela decorrentes, cotil o Sistema Estadual de Saneamento
Básico.

Au. 90 - () Sistema Estadual de Saneamento Básico é o conjunto de
agentes iflslitttcionaiS que, flO âutul)ito de suas competências, atribuições,
prerrogativas e funções, inlegtariisc, (te Rto(lO articulado e Cooperativo, pata
a Íortnulaça() das políticas, a dehniçao das estratégias e a execução (las açoes
de S;U)attietito básico.

Ari. lO - Fica instituído o Plano Fsladual (te Saneamento ftísio'o -
PFSB -, destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos,
hut nanos, econômicos e financeiros pata a exccuçáo da política estadual de
Sfl 11Cl !iieflto básico.

l >aragral() único) - O PESI3 é o instrumento hábil para orientar t
aplicação (los recursos financeiros do Fsta(lo) em saneamento básico.

Ai-I. 1 1 - ( ) PESB será quadrienal e (( )nterá, entre outros cleuilentos:
1 - avaliação e caracterização da situação da salubridade atubiental

no FSta(lo, por ItuCi() de iflCliC1(lo)reS sanhtálio)s, e)i(letiiOlógicOS e atiil)ienraiS;
II - objetivos e diretrizes gerais, definidos mediante planejamento

integrado, ('OU] base em outros planos Seloriais e regionais;
III metas de curto e médio pra zo;
IV ideni ifi('ação dos ol)staculos (te natureza político-institucional,

legal, e(-onômico--financeira, administrativa, cultural e tecnológica que Se
iflt('rl)onhauul à ('onsecuÇão dos objetivos e das metas propostas;
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- estratégias e diretrizes pata a suxI:tçao (k)S ()1)5! a	s ideili i-
fica( ( )S;

VI - ( i1a(ieri/tça() e (uanhi1icaçao dos VCCUrS0S liuinaiios, itial cria is,
ICctt()l()giCoS, insi ittI(i()nIiS C administrativos necessários 1 exccuç . ao das
aço es propostas;

VII - cronograina de cXe(uçac) (Ias açoes formuladas;
VIII - (lehfliÇa() dos recursos iinan('eit'os necessários, do ('roflogra!lta

(te a)liC2tÇã() C das fontes de financiaiitenio.

Art. 12 ( ) 1 > IS13 será ai ualiza(i() anuaIiimenie, com base na avaliação:
- dos quadros Sanitário e cpi(leI Iliológic() do 1sia(k);

II - do ct ii i )ri II tento elos programasRIS previstos.
i' - As avaliaçoes Seráo elaboradas por regiao ou Sul)-regiao em

que o Fstak) for dividido para fins de saneamento e serão publicadas pelo
(;)nseII1() Estadual de Saneamento Básico ( ;EsB - até o dia 3() de abril de
cada ano.

2° - A atualizaça de que traia o ''capul" deste ffl igo compreenderá
os possíveis ajustes dos programas, (tos cronogralilas de obras C de SCFViÇOS
e das previsões financeiras (' oiçamneniárias.

Art. 13 ( ) projeto de lei relat ivo ao Plano Estadual de Saneamento
Ikisico - PESI3 -, ouvido o Conselho Estadual de Saneamento Básico -

-, será encamiminhado à Assembléia Legislativa pelo Governador (lo
Estado até o dia 30 de junho do primeiro ano de seu mandato.

(;apitulo III
Disposições Transitórias e Finais

Ai-I. 14 lei específica disporá sobre o Conselho Estadual de
Saneamento Básico - (FS13 -, órgão (olegiadlo) de nível cstraiégic() Superior
do Sisteimia Estadual de Saneamento Básico.

Ai-I.15 - Lei ('spe('íi mca disporá sobre o Fundo Estadual de Sancanien
o ftísi('() -- FESU	(leSi inado) exclusivai iieiiiC a financiar, isolada ou

coIiI)lemimeniarnIente, as ações de sanealilento) básico.
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Ati 16 Os órgk>s e as entidades cSla(Iuais da arca de saneamento
1 )í.SiC() S1'Ia() icorganizados para aten(lcr ao disposto flCSta lei.

Ai-I. 17 - O Poder Execut IV() regulamentará esta lei no prazo de 120
(cenio e vinte) dias a contar da (lata de sua publicaça .

Ari 18 - Esta lei ciii ra cm vigor na data de sua )LIl)liCtÇàO.

Art. 19 - Revogam-se as disposições ('til ('Oiit iírio.
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PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.537

Institui o Fundo Estadual de Sancanwnto
Bás1co.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Ai-I. 1 - Fica insit1IÍdo o Fundo Estadual de Saneamento BaSiC() -
FESB - de natureza e individuação cOfliál)eiS e caráter rotativo, que tem por
objel IV() ('OnSi 11(1 ir-Se no lilSi rulileni o financeiro para a execução) de aÇõeS (le
sancai ient o básico no) Estado.

Au	-- Para OS ef cii os desta lei, consideram-se ações (te Saneamento
básico:

- captação), tratamento e distribuição de água;
11 - coleia e tratamento (te esgotos sanitários;
III coleta e disposição) adequada dos resíduos sólidos;
IV drenagem de águas pluviais;
V - controle (te vetores e (te reservatórios (le (k)eflÇaS transmissíveis.
Mi. Y - O Fundo de Financiaiiienlo pala Água e Esgotos do Estado

dc Minas Gerais FAE-MG -, coí)StituÍ(lo mediante convênio) celcl)rado entre
o Estado de Minas Gerais e o Banco Nacional de Habitação - BNI 1 -, este
sucedido pela Caixa Econômica Federal, e aprovado pela Resolução Legislativa
nQ 1.001, de 3 de (lezC1fll)ro de 1971, e pelo Decreto n Q 1'1.189, de 1 5 de
dezembro de 1971, passa a integral o Fundo Estadual (le Saneamento Básico
- FESB - como subconta específica destinada a financiar a implantação e
melhoria do sistema (te abastecimento de água, do sistema de esgoto e do

.
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('onirole cia poitiiçào das águas em núcleos urbanos do Estado por tiieio da
companhia de Saneamento de Minas Gerais -- (( )PASA-MG.

Parágiafo) unico - Fici o Poder Execut IV() auto ri,.ado a transleiir as
ai ividades/projetos 1914.13764482.224 4313 e "1031 13764481 .01 '1-4270, de
Encargos Gerais do Estado C do Fundo de Financiainenio para Água e Esgotos
do Esta(I( de Minas ( eiais - FAF -, e seus iCspe('i ÍVoS saldos financeiros pata
o Fundo Estadual (k' Saneamento Básico — FESU -, inani ida a classificação
funcional programática e econômica,alé o nível tk' Sul)elelflCntO, determina-
da para o ( ) rçainento Fiscal de 1995, a(lapi ando —se a classificação instil ticional.

At.	Podem sei beneficiários cio FESB:
1 . os municípios do Estado;
li -- as ('oncessionárias municipais de serviço de saneamento básico;
III - as concessionárias estaduais de serviço de saneamento básico;

('o)flS()I(iOS de municípios.

Ami . 5" ( ) FESB será intcgralizado (0111 os seguintes recursos:
1 - (lotações consignadas no orÇailleflt() cio Estado) e cm Crê(litos

1 ( ( O ) li 1 IS;

II	recursos 1 ) IO\ 'eFiiCtltc'S cIo.' operaçoc'S (Id' ('r(lit0 (l& que o Esta(lo)
Seja inuiiiari<>;

111	melornos dos finano'iainemimo>s COfl('C(lklOS ('0111 rcc'&irsos do
Fundo);

- tesLiliaclos das aplicaç6es financeiras das disponibilidades
1 ('111 )( )r rias;

lisoS de qualquer origem.
-()s  recursos definidos no inciso 111 e referentes especificainente

à (X)PASA deverão ser aplicados na sulx'onia de que trata o ali. 30 desta lei
ou para a finalidade prevista no § 31 deste aii igo, desde que as operações de
Cr((liIo ali mnciulonadas tenham Sido) alocadas na mesma subconta.

§ 2" - () Estado poderá firmar convênios ('0111 entidades de crédik)s
internacional 011 nacional, com o ol )jei ivo (Id' PrP'ir o) lcvaniamiienio de
rec 1 rSoS financeirosnceiros pala o Fundo.

§ 3' -- () FESB ttansk'iiiá ao Tesouro ESt1(i1ta1 recursos pata
pagamilenio de serviços C amortização de dívidas de operações de crédito
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contraídas pelo Estado) e destinadas ao Fundo, na forma e nas ('OfldlÇOCS a
serem iegulaiiicntadas pelo Poder Executivo.

At. 69 - Os recursos do FESB serão aplicados sob a forma de
financiamentos reembolsáveis, em consonância com as diretrizes do Piano
Estadual de Saneamento Básico - PESB -, e SCW prejuízo (10 disposto no 39

(k) art. 5° (lesta lei, observadas as Seguintes Conduções:
reajuste monetário na forma a ser definida pelo Poder Execut ivo;

II laxa de juros de até 12% a.a. (doze por cento) ao) ano);
111 - prazo máxinio de carência de 36 (trinta e seis) meses por

CIIlpréStimllo, fla() podendo exceder 6 (seis) meses cIo término do praz(
previsto) para a execução da obra ou serviço objeto (1<) financiamento;

IV - forma e periodicidade dc cobrança dos juros floS períodos de
carência C amortização) a serem definidas pelo Poder Executivo;

V - prazo máximo de amortização de 216 (duzentos e dezesseis)
fflCSCS, contados a partir do fim da carência;

VI forma e periodicidade dc arnort iZ1Çã() cio principal (10 financi-
amento a serem definidas pelo Poder Executivo;

VII	apresentação) de garantias a serem definidas pelo agente
financeiro.

1" A aprovação []do pedido de financiamento estará [icondici-
onada à comprovação da viabilidade técnica, econômica e financeira (to
projeto) apresentado.

2° --- I' vedada aos beneficiários a utilização dos recursos cio fundo
para pagamento) de dívidas e cobertura dc déficits, bem como para )agafl1CIl-
to (1C despesas com pessoal de sua estrutura.

Ai-t. 7 - As contrapartidas a serem exigidas do mutuário) final serão
aquelas definidas pela política estadual de saneamento básico vigente
época cia concessão cio financiamento.

Ai-I. 8° () agente financeiro e o gestor do FESB será o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais -S.A. - 131)MG.

1° - O agente financeiro faz jmz a uma remuneração) pelos serviços
prestados, já incluída na taxa de juros, de 2,5% a.a. (dois e nicio por cento
ao ano), nos contrai OS de financiamento de captação) e tratamento) (le água,
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C (te 201,. a.a. (dois por cento ao ano) flOS (IciTiaiS contratos.
2° - () flanco de 1)esenvolviniento de Minas Gerais S.A. BDMG

- atuará ('0010 mandatário o do Estado para análise, aprovação, contratação,
liberação, a('OlnI) l 1llmI ncnto, fiscalização e comprovação dos iflvCStilflefltoS
nas operações de financiamento com recursos do FLlr1(k) e para efetuar a
cobrança (los cré(litoS concedidos, (teVenCk), para tanto, recorrer às II1C(li(IaS
aclinitiist 1211 iV2IS C judiciais necessárias.

30 - As atribuições (lo gestor e agente tinancCil'o do Fundo,
observado o disposto nos incisos 1 e II do art. /j0 (la Lei Complementar n° 27,
de 18 (te janeiro de 1993, serão definidas em regulamento.

Art. 91 - Compete à Secretaria (te Estado da Fazenda:
a superviSão financeira do FESB, especialmente fio que se refere

à cIaboração cio cronograma financeiro da receita e da despesa e da proposta
oiça nicntá ria anual Cio Fundo;

11 -a definição sobre a aplicação das disponibilidades de caixa do
FESB, floS termos (to aiI. 60 da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro (te
1993;

111 - a análise (105 (lenionsi i-aI IvoS financeiros e das prestações (te
conta do agente financeiro do FESB, sem prejuízo (Ias análises (10 Tribunal
(te Contas do Estado.

Parágrafo único O Banco de Desenvolvimento (tc Minas Gerais
S.A. 131)IVIG --- Se obriga a apresentar relatórios ('onfoilile Solicitação) da
Secretaria ole Estado da Fazenda.

Ai-I. lO - Os demonstrativos financeiros e 05 critérios de prestação)
de ('0)0111 (10 FESU obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, (te 17 (te
Ii111lÇ() (te 1964, e às normas do Tribunal (te Contas (1<) Estado.

Ati, II O prazo (te duração (to FESU será indeterminado,
observado o disposto no ait 90 da Lei Complementar n° 27, (te IS (te janeiro
(te 1993.

Ari. 12 - O grupo coordenador cio FESB será composto por:
1 - 1 (uni) representante da Secretaria (te Estado da Fazenda;
11 1 (uni) representante do Banco (te Desenvolvimento de Minas

Gerais S.A. - BDMG;
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III 1 (um) representante (Ia Secretaria de ESIa(l() (10 Plaflejanlent()
e Coordenação Geral;

IV - o Presidente do Conselho Estadual de Saneamento Básico;
V -- 2 (dois) representantes cio Conselho Estadual de Saneamento

Básico indicados Clii SUI plenária.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além (Ias

atribuições definidas no art. 4°, inciso III, da Lei Complementar n" 27, de 18
de Janeiro (te 1993, aprovar o plano de a)liCação dos recursos, conforme
diretrizes estabelecidas nos pianos de ação cio Governo, e acompanhar a sua
execução.

Ai-I. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120
(cento e vinte) (lias, contados cia (laia (te sua publicação.

Ari. 4 - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Ari. 15 -- Revogam-se as disposições cm contrário.
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