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Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei das Águas, e coordenar o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). Esse trabalho é feito por meio de ações de
regulação, monitoramento, gestão e planejamento de recursos hídricos. Além disso, a Agência
Nacional de Águas emite e fiscaliza o cumprimento de normas, em especial as outorgas em
corpos d’água de domínio da União – interestaduais, transfronteiriços e reservatórios federais.
Também é愀 䄀杲esponsável pela fiscalização da segurança de barragens de usos múltiplos das
águas outorgadas pela instituição.
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Criada pelo Estado de Minas Gerais, em 1963, com a denominação Companhia Mineira de
Água e Esgoto (COMAG), em 1974, com a incorporação do Departamento Municipal de Águas
e Esgoto (DEMAE), teve o nome social alterado para Companhia de Saneamento de Minas
Gerais (COPASA).

Com sede em Belo Horizonte, a Companhia é uma sociedade de economia mista, de capital
aberto, controlada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, que tem como objetivo planejar,
projetar, executar, ampliar, serodelar, administrar e explorar serviços públicos de
abastecimento de água e de esgoto, podendo atuar no Brasil e no exterior.

Atualmente, a COPASA detém a concessão do sistema de abastecimento de água de 641
municípios, sendo que destes, também, detém a concessão do sistema de esgotamento
sanitário de 311 municípios mineiros.

SES-MG

A Secsetaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) é responsável pela gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Estado. Além disso, uma das metas da SES-MG é
apoiar os municípios no processo de planejamento, fortalecimento e gestão do SUS para o
desenvolvimento de políticas de saúde focadas no cidadão e em consonância com as
especificidades regionais, com transparência e participação social. Para outras informações
sobre saúde, acesse: www.saude.mg.gov.br.

5/5

