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O quE é E O quE faz a OuvIDOrIa Da 
arsaE-MG? 

A Arsae-MG (Agência Reguladora de 
Serviços de Abastecimento de Água e 
de Esgotamento Sanitário do estado de 
Minas Gerais) foi criada em 2009 por meio 
da Lei nº 18.309/09. A Agência tem por 
finalidade fiscalizar e orientar a prestação 
de serviços públicos de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário, bem como 
editar normas técnicas, econômicas e sociais para a sua 
regulação. Tem ainda como competência supervisionar, controlar e avaliar as 
ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação específica a sua 
área de atuação. 

Ouvidorias são um espaço no qual o cidadão pode levar ao conhecimento da 
Administração Pública as suas necessidades e reclamações. A função principal 
de uma ouvidoria é “ouvir” do cidadão sua manifestação sobre os serviços 
prestados, buscando a mediação de possíveis conflitos e a resolução de suas 
demandas. 

A instituição favorece a melhoria do serviço prestado à população possibilitando o 
diálogo do cidadão com a gestão participativa. A Ouvidoria da Arsae-MG também 
foi criada em 2009 e tem suas atribuições definidas no Decreto 45.871/11. O 
órgão atua em última instância na busca de soluções para as manifestações 
sobre a atuação dos prestadores de serviços regulados pela Agência. 
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quaIs MaNIfEstaçõEs sãO rECEbIDas pEla OuvIDOrIa Da arsaE-MG?2

rEClaMaçãO
É toda manifestação de protesto ou descontentamento sobre a prestação de 
serviços, decorrente de ação e/ou omissão do prestador.

DENÚNCIa
É o ato pelo qual alguém pede a apuração de fato supostamente contrário à 
lei ou a algum regulamento expedido pela Arsae-MG.

CONsulta
É o pedido de informação sobre a prestação de serviços e/ou legislações 
pertinentes.

suGEstãO

Apresentação de ideias para o aprimoramento do serviço prestado.

ElOGIO
É o reconhecimento de um trabalho de qualidade efetuado pela Arsae-MG 
ou pelo prestador de serviços.

quaNDO DEvO ENtrar EM CONtatO COM a OuvIDOrIa Da arsaE-MG?3

A Ouvidoria atua em última instância de atendimento e pode ser procurada nos 
casos em que o usuário não for atendido pelo prestador de serviços, for atendido 
de forma insatisfatória, ou quando obtiver uma resposta precária. Nesses casos, o 
usuário deve apresentar os números de protocolos de atendimento do prestador. 

O usuário também pode entrar em contato nos casos de consulta sobre os serviços 
regulados e sobre a legislação elaborada pela Agência.

CIDaDãO
BuScA SOLuçãO ATRAvÉS 
DO SEu PRESTADOR

COpasa
COpaNOr
CEsaMa
saaE - passOs
saaE - ItabIra

fIM
OuvIDOrIa
DO sEu
prEstaDOr

sOluçãO aDEquaDa?

sOluçãO aDEquaDa?

sIMNãO

sIM
fIM

arsaE-MG
OuvIDOrIa
0800 031 92 93
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O quE DEvO tEr EM MãOs aNtEs DE 
ENtrar EM CONtatO COM a OuvIDOrIa Da 
arsaE-MG?

Ao entrar em contato tenha em mãos sua fatura de 
água e os protocolos de atendimento registrados 
junto ao prestador de serviços.

quaIs Os CaNaIs DE CONtatO Da OuvIDOrIa Da arsaE-MG?

qualquEr pEssOa pODE ENtrar EM CONtatO 
COM a OuvIDOrIa Da arsaE-MG?

Podem entrar em contato cidadãos em geral, usuários, 
prestadores de serviços regulados e demais interessados, 
inclusive os órgãos e entidades públicas e organizações 
de defesa do consumidor.
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Por telefone: 0800 031 92 93; 

Pelo site: http://arsae.mg.gov.br;

Em atendimento presencial na sede da Arsae-MG, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h (necessário agendamento);

Por carta ou ofício enviados para a cidade Administrativa: Rodovia Papa 
João Paulo II, 4.001, Prédio Gerais, 12° andar, Bairro Serra verde, BH, 
MG, cep: 31.630-901.
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é pOssÍvEl aCOMpaNhar O aNDaMENtO Da 
MaNIfEstaçãO? COMO?

As informações sobre a manifestação podem ser obtidas 
por telefone ou pelo formulário da Ouvidoria no site da 
Arsae-MG (www.arsae.mg.gov.br).

O quE O usuárIO DEvE fazEr sE NãO fICar satIsfEItO COM O 
rEtOrNO?

caso não fique satisfeito com a resposta recebida da Ouvidoria da Arsae-MG, 
ela pode ser contestada. A equipe da Ouvidoria fará uma reanálise e, havendo 
pertinência nos argumentos apresentados, serão solicitados esclarecimentos 
complementares ao prestador de serviços. Em caso de indícios de inconformidades, 
a manifestação será direcionada ao setor competente da Agência.

COMO é fEItO O trataMENtO Da MaNIfEstaçãO?

Após o registro da manifestação é gerado um protocolo e disponibilizado ao 
usuário para acompanhamento. A manifestação é distribuída internamente entre 
os analistas da Ouvidoria e, nos casos necessários, o prestador de serviços é 
acionado. caso a questão seja de competência de outro setor da Arsae-MG, ela 
será encaminhada e submetida às considerações das autoridades competentes 
para a adoção das medidas cabíveis. concluída a análise da manifestação, é feito o 
contato com o usuário para informar sobre as providências adotadas.

qual O prazO DE rEspOsta?

O prazo médio de resposta da Ouvidoria ao usuário é 
de 7 dias. contudo, algumas manifestações de maior 
complexidade podem necessitar de um tempo maior.

9

10



DÚvIDas frEquENtEs

quaNtas CONtas/faturas EM abErtO ExIstEM NO MEu CaDastrO?

A Arsae-MG não possui um sistema integrado com seus regulados e não tem acesso 
às informações particulares dos usuários. você pode consultar os débitos pendentes e 
obter outras informações comerciais entrando em contato com o seu prestador através 
de um dos canais de atendimento. 

pOr quE Está faltaNDO áGua NO MEu baIrrO/Casa?

Os motivos de falta de água podem ser vários e o problema pode ser em toda a região ou 
apenas em sua residência. Para ter certeza do que está ocorrendo, é necessário entrar 
em contato com seu prestador, que é o mais indicado para responder esta pergunta. 
Quando há uma manutenção preventiva em que a suspensão do abastecimento 
ultrapasse 12 horas, devem ser emitidos boletins operacionais informando à população 
afetada. Quando ocorrerem manutenções corretivas, o prestador verificará se já houve 
algum registro de reclamação sobre falta de água e, caso seja um problema individual, 
enviará uma equipe técnica ao local.

qual é O tElEfONE DO prEstaDOr Na MINha CIDaDE?

cOPASA: 0800 0300 115 e/ou 115

cESAMA: 115

SAAE Itabira: 115  

SAAE Passos: (35) 3529-4250 e (35) 3526-3975

cOPANOR: 0800 0300 005

paGuEI as CONtas EM atrasO E INfOrMaraM 48 hOras DE prazO para 
rElIGar a áGua, IssO Está CErtO?

Sim. cessado o motivo da suspensão, o prestador restabelecerá os serviços de 
abastecimento de água em até 48 horas após solicitação do usuário. Os custos da 
religação ficam a cargo do usuário, salvo se constatado que o prestador suspendeu o 
fornecimento indevidamente. 

NãO CONCOrDO COM O valOr Da fatura, O quE fazEr?

O usuário, quando suspeitar que o faturamento está incorreto, deve questionar os valores 
faturados em local de atendimento presencial. caso a reclamação não possa ser apurada 
imediatamente, a cobrança da fatura ficará suspensa até a solução da reclamação. Após 
esse primeiro contato e não sendo atendido de forma satisfatória, é necessário formalizar 
a reclamação junto à ouvidoria do seu prestador, apresentando os protocolos do primeiro 
atendimento. Se após essa segunda tentativa o problema não for solucionado, pode-se 
registrar a reclamação na Ouvidoria da Arsae-MG, com os protocolos de atendimento da 
primeira e segunda instâncias.

Nas reclamações sobre a elevação do consumo, deve-se verificar as condições de uso, 
conservação e funcionamento das instalações internas, existência de torneiras deixadas 
pingando ou esquecidas abertas, vazamentos não percebidos por não aflorarem à superfície 
do terreno, ou ainda, ocorrências que possam ter motivado uma alteração momentânea de 
consumo em determinado período.

caso seja identificado pelos responsáveis do imóvel algum problema relacionado à perda de 
água nas instalações internas, o interessado poderá solicitar o desconto por uso atípico de 
água, sendo necessária a apresentação das devidas comprovações da ocorrência, tais como 
o preenchimento da Declaração de Ocorrência de vazamento Oculto, recibo de despesas com 
mão de obra e despesas com materiais, fotos do vazamento, dentre outros. caso contrário, o 
débito poderá ser parcelado diretamente nas agências de atendimento.

há uM vazaMENtO DE áGua Na rua, O quE fazEr?

Nesses casos é necessário entrar em contato com seu prestador. Ele tem a obrigação de, 
após ser notificado de vazamentos, tomar providências imediatas para corrigir o problema. 
Para facilitar o atendimento, tenha em mãos o endereço exato do vazamento.

quaNtO tEMpO DEMOra uMa lIGaçãO NOva DE áGua?

Após a realização da vistoria, havendo a aprovação das instalações, a execução da ligação 
deve se dar, em área urbana no prazo de 7 dias úteis, e em área rural em até 10 dias úteis. 

caso a vistoria indique inadequação das instalações prediais, o prestador deve informar, de 
forma detalhada e por escrito, as medidas corretivas necessárias.

Ou seja, desde a solicitação e a execução, não havendo problemas técnicos, o prazo máximo, 
em áreas urbanas é de 10 dias úteis e em áreas rurais de 15 dias úteis.



O prazo para início e conclusão das obras e serviços a cargo do prestador poderá ser 
suspenso em situações específicas.

pEDI a lIGaçãO NOva DE áGua, Mas aINDa NãO fuI  atENDIDO, O quE 
fazEr?

O pedido de ligação de água e de esgoto é um ato do interessado. A solicitação deve 
ser realizada na agência de atendimento, apresentando um documento de identificação 
válido e o número do cPF ou cNPJ. 

Será enviada uma equipe para verificar a adequação do padrão de ligação, os dados 
cadastrais constantes do pedido de ligação e, se for o caso, aprovar as instalações. A 
vistoria deverá ocorrer no prazo de até 3 dias úteis em áreas urbanas e até 5 dias úteis em 
áreas rurais.

considerando insatisfatória a situação, é necessário realizar a reclamação com a ouvidoria 
do seu prestador, portando o protocolo da primeira instância. Se após essa segunda 
tentativa o problema não for solucionado, pode-se registrar a reclamação na Ouvidoria da 
Arsae-MG, com os protocolos de atendimento da primeira e segunda instâncias.

suspEItO DO Mau fuNCIONaMENtO DO hIDrôMEtrO, O quE fazEr?

A verificação do medidor é um serviço que deve ser solicitado diretamente ao prestador 
de serviços. É prevista a realização de uma verificação gratuita a cada 3 anos ou quando 
o resultado constatar erro nos instrumentos de medição. O usuário tem o direito de 
acompanhar o ensaio e deve ser notificado com antecedência mínima de 3 dias úteis da 
data fixada para retirada do hidrômetro. 

Em caso de suspeita sobre o resultado, pode ser solicitada uma segunda avaliação. 
caso o usuário opte por solicitar nova verificação junto a órgãos metrológicos oficiais, os 
custos decorrentes serão arcados pelo usuário se o resultado do laudo técnico confirmar 
o do prestador de serviços.

O prEstaDOr pODE COrtar MEu abastECIMENtO pOr falta DE 
paGaMENtO Da fatura?

Sim, se forem seguidas as normas estabelecidas pela Arsae-MG. Quando não houver 
pagamento dos serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário ou de 
serviço não tarifado, o prestador pode realizar o corte, mas o usuário deverá ser notificado 
previamente.  

A notifcação de suspensão deve ter entrega comprovada ao usuário ou, alternativamente, 
ser impressa em destaque na própria fatura, garantido o sigilo, com antecedência mínima 
de 30 dias da data prevista para a suspensão. 

A suspensão dos serviços não pode ser feita de sexta-feira a domingo, na véspera e em 
feriado. A apresentação da conta paga à equipe responsável pelo desligamento impede 
a suspensão do fornecimento.

O quE é E COMO fuNCIONa a tarIfa sOCIal?

A Tarifa Social, instituída pela Arsae-MG, contempla famílias de baixa renda em todas 
as regiões do Estado de Minas Gerais. O benefício, que pode significar a redução das 
contas de água e esgoto em até 55% - dependendo do prestador -, aplica-se aos 
usuários residenciais com renda mensal familiar por pessoa de até meio salário mínimo 
e que estejam inscritas no cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal 
(cadÚnico).

A Tarifa Social, nos moldes como está sendo aplicada, foi adotada inicialmente em 2012 
para a companhia de Saneamento de Minas Gerais (copasa) e para o Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) de Itabira. Posteriormente foi ampliada para os municípios de 
Passos e Juiz de Fora. 

Atendendo aos requisitos acima, o interessado deve procurar pela Prefeitura Municipal 
de sua cidade para realizar o cadastramento no cadÚnico. O próximo passo é procurar 
por uma agência de atendimento do prestador de serviços de posse dos seguintes 
documentos: carteira de identidade, cPF, título de eleitor, NIS (Número de Inscrição 
Social), código familiar (consta no documento denominado Folha Resuma cadastro 
Único) e última fatura de água/esgoto.

A família pode perder o benefício se a inscrição no cadÚnico não for renovada. 

As dúvidas frequentes foram respondidas com base na Resolução Normativa 
40/2013, que estabelece as condições gerais para prestação e utilização 
dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
regulados pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG.



arsae-MG – agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de 
Esgotamento sanitário do Estado de Minas Gerais

rod. papa João paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º andar  
CEp 31630-901 - belo horizonte – MG 

www.arsae.mg.gov.br 

arsaE-MG
OuvIDOrIa
0800 031 92 93
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