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Julio Cesar Teixeira

Re: Debate:
por Julio C esar Teixeira » Qua Jan 08, 2014 5:45 pm

A aprovação do Plano de Saneamento Básico é uma exigência, segundo a Lei Federal 11.445, de
2007, para que qualquer contrato que tenha por objeto a prestação de serviço de saneamento
básico veja válido (art. 11, inciso I, da Lei Federal n. 11.445/2007).
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Mensagens: 20
Registrado em: Qui Jan 02,
2014 8:14 pm

Ainda, o Decreto Presidencial n. 7.217, de 2010, reafirma a Lei Federal n. 11.445, de 2007, ao dispor
que a delegação de serviços de saneamento básico observará o disposto no Plano de Saneamento
Básico ou em um eventual plano específico por serviço (art. 25, parágrafo 7o, do Decreto Presidencial
n. 7.210/2010).
Portanto, uma vez que o Município de Juiz de Fora tenha seu Plano de Saneamento Básico aprovado
faz-se necessário a revisão dos contratos em vigor de modo a adequá-los ao planejamento de curto,
médio e longo prazos para o saneamento básico na cidade.
A ação proposta, portanto, é muito relevante e está de acordo com o marco legal do saneamento em
nosso país.
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