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I. OBJETO 
 

1. A presente Nota Técnica remete à Diretoria Colegiada da Agência Reguladora de 

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas 

Gerais (ARSAE-MG) nova versão da Minuta de Resolução Normativa que estabelece 

as condições gerais para prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário. 

II. OBJETIVO 
 

2. O objetivo deste documento é apresentar as alterações que foram procedidas no 

texto da Minuta de Resolução após a realização da Consulta e Audiência Públicas, bem 

como as motivações técnicas para as alterações que foram realizadas.  

III. CONTEXTUALIZAÇÃO  
 

3. Com a implantação da Agenda Regulatória da ARSAE-MG em 2017, os estudos e 

análises procedidos na seara da citada Agenda conduziram à proposta de elaboração 

das Minutas de Resoluções Normativas específicas de condições gerais, água e 

esgoto, a partir da revisão da Resolução nº 40, de 2013. Diante disso, a GRO trabalhou 

na elaboração desses normativos, conforme explicitado em sequência: 

 

3.1. Revisão da Resolução Normativa nº 40, publicada pela ARSAE-MG em 3 

de outubro de 2013, ainda em vigor, a qual estabelece as condições gerais para 

prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário regulados pela Agência. Após quatro anos da publicação 

dessa Resolução Normativa, sua revisão fez-se necessária no intuito de garantir a 

atualização e eficácia do normativo em referência para a promoção da melhoria 

dos serviços supracitados; 

 

3.2. Elaboração de Resolução Normativa específica para disciplinar a 

prestação do serviço de abastecimento de água; e 
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3.3. Elaboração de Resolução Normativa específica para disciplinar a 

prestação do serviço de esgotamento sanitário. 

 

4. Por consequência, após sua revisão, a Resolução Normativa ARSAE-MG nº 

40/2013 será revogada e as referidas Resoluções que estabelecem as condições 

específicas para a prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário serão ambas editadas simultaneamente, juntamente com a nova norma de 

condições gerais.  

IV. FATOS  
 

5. A primeira versão da Minuta de Resolução, desenvolvida em meados de 2018, foi 

encaminhada para apreciação da Procuradoria da ARSAE-MG em 21 de dezembro de 

2018.  

 

6. Em 4 de fevereiro de 2019, foi emitida a Nota Jurídica nº 386/2019, por meio da 

qual a Procuradoria da ARSAE-MG recomendou o encaminhamento à Diretoria 

Colegiada da ARSAE-MG para eventual aprovação dos atos normativos de 

competência desta Agência, bem como deliberar sobre a realização do procedimento 

de Consulta e Audiência Públicas. 

 

 

7. No período compreendido entre os dias 22 de abril e 10 de maio de 2019, foi 

realizada a Consulta Pública nº 15/2019. A aludida Consulta destinou-se a recolher 

contribuições acerca da Minuta de Resolução que estabelecerá as condições gerais 

para prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário regulados pela ARSAE-MG. A fase presencial, Audiência Pública 

nº 25/2019, foi realizada no dia 25 de abril de 2019, às 14h00min, na sede do CREA-

MG, situado à Avenida Álvares Cabral, nº 1.600, Belo Horizonte. 
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8. A Minuta de Resolução e a sua respectiva Nota Técnica ficaram disponíveis no sítio 

eletrônico da ARSAE-MG (www.arsae.mg.gov.br), no ícone “Cidadão”, seção 

“Consultas e Audiências Públicas”, “Consulta Pública nº 15/2019”, a partir do dia 22 de 

abril de 2019. Os interessados puderam contribuir para o aprimoramento do referido 

normativo por meio do endereço eletrônico: consultapublica015@arsae.mg.gov.br). 

 

9. Por ocasião da Consulta Pública, foram recebidas 160 manifestações. Cada 

contribuição foi analisada pela equipe técnica da ARSAE-MG e, em caso de não 

acatamento ou acatamento parcial, foi apresentada a justificativa técnica pertinente. A 

análise das mencionadas contribuições foi objeto do Relatório GRO nº 45/2019.  

 

10. Mediante as contribuições recebidas, foram propostas alterações para a Minuta de 

Resolução em questão, de forma a tornar o instrumento normativo mais eficiente. As 

principais alterações serão apresentadas na presente Nota Técnica.  

 

11. A medição individualizada foi um tema substancialmente alterado em relação à 

primeira versão da Minuta, o que motivou a elaboração de outros trabalhos técnicos por 

parte da ARSAE-MG. Os trabalhos de pesquisa referentes ao tema da medição 

individualizada foram apresentados no Relatório Técnico GRO nº 33/2019.  

 

12. As proposições de alterações da Minuta de Resolução mais significativas foram 

discutidas com a Diretoria Colegiada da ARSAE-MG, em reunião realizada no dia 13 de 

junho de 2019.  

 

V. ANÁLISE 
 

13. As principais alterações feitas na Minuta original, que foi submetida a Consulta 

Pública, serão esclarecidas a seguir.  

 

14. No inciso VIII do artigo 2º, o vocábulo hidrômetro foi removido da definição de 

conjunto de ligação de água. Sendo assim, o conjunto de ligação consiste na estrutura 

http://www.arsae.mg.gov.br/
mailto:consultapublica015@arsae.mg.gov.br
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de tubulações, registro e outras estruturas que são necessárias para a execução da 

ligação. Ao executar a ligação, o prestador deverá instalar o hidrômetro. Tendo em vista 

a mencionada alteração, o artigo 24 estabelece que “o prestador de serviços pode dar 

ao solicitante a opção de instalar por conta própria o conjunto de ligação de água”, o 

que não inclui o hidrômetro.  

 

15. No artigo 9º, que dispõe sobre o plano de emergência e contingência dos sistemas 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, foi feita uma alteração no §4º, a 

fim de aumentar para 60 meses o tempo pelo qual devem ser mantidos os registros das 

situações de emergência e contingência, juntamente com as ações adotadas nessas 

situações. 

 

16. No Capítulo V, a Seção I, que se refere à obrigatoriedade da conexão às redes de 

água e esgoto e cobrança de usuários factíveis foi significativamente alterada, em razão 

da inclusão de autorização para cobrança de tarifa fixa dos usuários factíveis de água. 

A primeira versão da Minuta previa apenas a cobrança de usuários factíveis de esgoto, 

enquanto a nova versão prevê a cobrança dos usuários factíveis dos dois serviços. 

 

17. A cobrança de factíveis de água e esgoto será autorizada com o intuito de 

incentivar a solicitação de ligações às redes públicas, tendo em vista que esses 

serviços propiciam benefícios coletivos para a saúde pública e o meio ambiente. Ao 

mesmo tempo, a cobrança propicia a recuperação de custos fixos de implantação de 

infraestrutura para os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

 

18. O artigo 19 dispõe sobre a possibilidade de cobrança de tarifa fixa dos usuários 

factíveis de água. O §1º dispõe sobre as condições para que seja feita a cobrança, que 

são a existência de rede de abastecimento de água e a viabilidade para que se execute 

a ligação de água convencional, ou seja, sem a necessidade de prolongamento de 

rede. O § 3º admite exceção para a regra da cobrança de usuários factíveis de água no 

caso de usuários que são responsáveis por seu próprio abastecimento e, para atestar 

esse fato, esses usuários devem apresentar documentação que comprove a outorga de 
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direito de uso dos recursos hídricos ou seu protocolo de solicitação ao órgão gestor de 

águas.  

 

19. O artigo 20 dispõe sobre a possibilidade de cobrança de tarifa fixa dos usuários 

factíveis de esgoto. O §1º dispõe sobre as condições para que seja feita a cobrança, 

que são a existência de rede de coleta disponível e interligada a uma estação de 

tratamento de esgoto, a existência de ligação ativa de água ou uso de água oriunda de 

fonte própria no imóvel e a viabilidade técnica de conexão por meio de ligação 

convencional. O §4º admite a exceção para a regra de cobrança de factíveis de esgoto 

no caso de usuário que dispõe de solução própria de esgotamento sanitário e, para 

comprovar o fato, o usuário deve apresentar documentação de licenciamento ambiental 

que inclua o licenciamento da solução de esgotamento.  

 

19.1 A questão da isenção da cobrança de factíveis de esgoto para 

empreendimentos licenciados independe de quem tem a competência para 

licenciar (União, Estado ou Município). Se a licença foi concedida, considera-se 

que aquele empreendimento está regularizado do ponto de vista ambiental, o que 

inclui a questão do esgoto sanitário produzido.  

 

19.2 A solicitação de qualquer licença ambiental (seja municipal, estadual ou 

federal) exige que se faça uma caracterização do empreendimento. Para cada tipo 

de empreendimento sujeito a licenciamento existem termos de referência próprios 

para sua caracterização, contendo os itens que são importantes para aquele tipo 

de atividade. Nessa caracterização, serão descritos todos os efluentes líquidos 

que serão gerados, incluindo os domésticos. O empreendedor precisa explicar 

qual destino ou tratamento será dado a todos os tipos de efluentes. No caso dos 

efluentes domésticos, eles podem ser tratados dentro do próprio empreendimento 

(em uma ETE, biodigestor, ou fossas sépticas, por exemplo) ou ser destinado ao 

sistema público de esgotamento sanitário. Caso seja destinado ao sistema 

público, o empreendedor é obrigado a apresentar, em anexo ao processo de 

licenciamento, um documento que ateste a anuência da concessionária receptora 
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dos esgotos, responsabilizando-se pelo tratamento do efluente. Nesse caso, ele 

pagará fatura pelos serviços de esgotamento sanitário prestados normalmente, 

pois já é ou se tornará um usuário do sistema público. 

 

19.3 No caso de empreendimentos que apresentam a solução própria de 

esgotamento, é necessário apresentar a caracterização do efluente final (após o 

tratamento), considerando a norma de lançamento de efluentes e o 

enquadramento do efluente à classe do corpo hídrico receptor. Se, nesse caso, o 

empreendimento estiver licenciado, considera-se que a solução de esgotamento 

adotada é adequada, conforme a legislação ambiental vigente. A vistoria do 

empreendimento para fins de concessão do licenciamento é uma responsabilidade 

do ente que tem a competência de licenciá-lo.  

 

19.4 Segue, abaixo, um recorte do TERMO DE REFERÊNCIA PARA 

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (RAS) da SEMAD 

(Secretaria de Estado de Meio Ambiente), para demonstrar que esta questão está 

prevista dentro das etapas de um licenciamento:  
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19.5 Considerando o exposto, não faz sentido que o empreendedor que dispõe 

de uma solução de esgotamento próprio pague a tarifa fixa de esgoto (mesmo 

sendo considerado um usuário factível), pois ele já está arcando com os custos do 

tratamento que promove e, portanto, não usufrui do sistema público. É para esses 

casos que se deve prever isenção da tarifa fixa para usuários factíveis de esgoto. 

Sendo assim, cabe ao interessado (que tenha sido considerado usuário factível de 

esgoto) apresentar à concessionária dos serviços de esgoto o licenciamento de 

seu empreendimento, para ficar isento da tarifa fixa. 

 

19.6 Os usuários factíveis de esgoto que estão fora dessas situações 

(empreendimento licenciados com solução de esgotamento própria) serão 

5.1 EFLUENTES LÍQUIDOS 

5.1.1 Caracterização dos efluentes líquidos 

Tipos de efluente  
(por ex. sanitários, 

oleosos, etc.) 

Informar as fontes 
geradoras 

(Vestiários, oficinas, 
lavagem de máquinas 

e recintos, etc.) 

Quantidade gerada 
(m³/dia) 

 
Listar unidades 
do sistema de 

tratamento 

    

    

    

    

    

O(s) sistema(s) de 
tratamento já está(estão) 
em funcionamento? 

(  ) Não 

(  ) Sim 
Haverá necessidade de 
modificação do sistema 
existente? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

5.1.2  Lançamento final dos efluentes líquidos 

Descrever o lançamento final dos efluentes líquidos, especificando cada tipo de efluente 
(sanitário, de equipamentos, efluentes oleosos, etc.) e seu respectivo local de lançamento 
(corpo hídrico, rede pública, solo).  
 

Nota: 1) No caso de lançamento em corpo d’água, indicar a classe de enquadramento 
deste, conforme DN COPAM/CERH 01/2008 (na ausência de classificação, considerar 
classe 2). No caso de lançamento em rede pública, apresentar anexa anuência da 
concessionária receptora de esgotos, responsabilizando-se pelo tratamento do efluente. No 
caso de lançamento no solo, apresentar anexa proposta de monitoramento, conforme 
projeto elaborado de acordo com normas em vigor. 
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cobrados pela tarifa fixa, caso as redes estejam disponíveis e interligadas à uma 

ETE. E é neste ponto em que a presente Minuta de Resolução propõe o estimulo 

à conexão às redes públicas, já que não existe um licenciamento de fossas, a não 

ser que elas sejam parte de um empreendimento sujeito a licenciamento. 

 

19.7 A seguir apresentamos, simplificadamente, alguns exemplos concretos:  

 
a) No caso de um loteamento, o empreendedor deve apresentar ao órgão 

ambiental um documento que ateste a anuência da concessionária de 

esgotos para o recebimento dos esgotos sanitário daqueles lotes, para 

obtenção da licença. Lembrando que, antes mesmo da construção do 

loteamento, a concessionária deve aprovar o projeto das redes. Os 

compradores dos lotes passarão a solicitar as ligações à 

concessionária. Caso não o façam, serão cobrados como usuários 

factíveis de esgoto.  

 

b) É possível também que um condomínio residencial tenha sua própria 

solução de esgotamento sanitário, o que deverá ser caracterizado na 

ocasião de solicitação da licença ambiental. Se este condomínio obtiver 

a licença ambiental, assume-se que ele está regular do ponto de vista 

do lançamento de efluentes em corpos hídricos e, portanto, a 

concessionária não tem relação alguma com isso. Não caberia 

nenhuma cobrança de tarifa fixa, pois não há prestação de serviço.  

 

c) No caso de uma indústria, o empreendedor deve apresentar a 

caracterização de suas atividades conforme as regras do licenciamento 

ambiental as quais aquele tipo de empreendimento estiver sujeito. 

Inclusive, dependendo do potencial poluidor do empreendimento, o 

processo de tratamento será descrito no Estudo de Impacto Ambiental, 

na sessão destinada à caracterização do empreendimento. Isso inclui a 

caracterização do efluente final gerado, após tratamento, conforme o 

enquadramento do corpo hídrico que o receberá. Caso a referida 
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indústria obtenha sua licença ambiental, considera-se que cumpre as 

legislações ambientais vigentes. Nesse caso, a indústria, tendo sido 

considerada como usuário factível de esgoto, pode solicitar a isenção 

da cobrança da tarifa fixa, mediante apresentação da referida licença 

ambiental.  

 
19.8 Usuário residencial não ligado à rede, que faz uso de solução de 

esgotamento estático, caso haja disponibilidade de rede interligada à ETE, será 

cobrado como usuário factível de esgoto. A ideia é desestimulá-lo a manter a 

solução individual e estimular a adesão às redes.  

 

20. A ARSAE-MG tem objetivo de estimular a adesão às redes públicas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, tendo em vista que são serviços 

benéficos para a população de um modo geral, não apenas no que concerne à saúde 

pública e preservação do meio ambiente, como também para a diminuição das tarifas, 

em virtude da divisão custos fixos referentes às infraestruturas instaladas entre maior 

número de usuários.  

 

21. Em relação à primeira versão da Minuta, também no que concerne à redação do 

art. 20, o seguinte trecho foi removido:  

 
I. se for identificado coletor predial de esgoto disponível em área pública 
e tecnicamente apto à conexão, o prestador de serviços pode efetuar a 
conexão à rede pública de esgotamento sanitário independentemente de 
autorização do usuário, desde que o sistema contenha estação de 
tratamento de esgoto; 

 

22. A remoção do trecho mencionado justifica-se pelo fato de que a ligação de esgoto 

deve ser precedida de vistoria da instalação predial, que visa a garantir a segurança do 

sistema de esgotamento sanitário que receberá os efluentes gerados na unidade 

usuária. Caso a ligação fosse realizada compulsoriamente, sem a vistoria obrigatória, 

haveria o risco de que o sistema de esgotamento sanitário recebesse efluentes que 

pudessem danificá-lo. 
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23. Assim como as ligações de água condicionam-se à conexão à rede de esgoto, 

conforme dispõe o artigo 24, as religações também devem ser condicionadas da 

mesma forma. Para tanto, foi incluído o artigo 116 na Seção de religação que dispõe: 

 

Art. 116. A execução da religação de água condiciona-se à conexão à 
rede de esgoto quando esta estiver disponível e o usuário ainda não 
estiver conectado, observadas as mesmas exceções dispostas nos 
incisos do Erro! Fonte de referência não encontrada.Art. 28. 

 

24. Na Seção V do Capítulo V, que dispõe sobre hidrômetros e seus procedimentos de 

verificação, houve a inclusão do artigo 44, que dispõe sobre o ressarcimento dos 

usuários no caso da constatação de medições a maior.  

 

25. Na Seção VII do Capítulo V, que se refere a ligações temporárias, foi adicionado o 

artigo 53, que permite a cobrança antecipada do valor referente até 3 faturas, 

calculadas com base no uso presumido. Essa cobrança visa a garantir o ressarcimento 

do serviço, pois evita que um circo, por exemplo, seja desmontado e saia da cidade 

sem ter pago pelo serviço recebido. 

 

26. O artigo 57 dispõe que em loteamentos e empreendimentos de natureza similar, o 

projeto da infraestrutura de abastecimento de água e de esgotamento sanitário deve ser 

antecipadamente aprovado pelo prestador de serviços. No §4º, o texto dispõe que o 

prestador de serviços deve recusar projeto do sistema de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário para empreendimentos projetados e implantados em desacordo 

com a legislação. Foi adicionado o trecho “ressalvados os casos de regularização 

fundiária urbana, nos termos do art. 60” a fim de contemplar situações nas quais uma 

área que anteriormente havia sido ocupada em desacordo com a lei seja regularizada 

pelo município. Os prestadores devem oferecer os serviços de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário nessas áreas mesmo que em um algum momento não tenham 

sido atendidas todas disposições legais, tendo em vista a regularização. 

 

27. Na Seção IX do Capítulo V são tratados os prolongamentos de rede, que deverão 

ser instalados gratuitamente pelos prestadores de serviços em distâncias de até 25 
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metros para áreas urbanas e até 40 metros para áreas rurais. A primeira versão da 

minuta propôs que, no caso de haver necessidade de prolongamento maior do que a 

extensão estipulada para gratuidade, houvesse uma participação do usuário em 50% 

do valor do serviço, conforme tabela de serviços não tarifados.  

 

28. É importante esclarecer que a divisão supracitada não significaria ônus para o 

prestador. Significaria que metade do custo está sendo pago pelo usuário que solicitou 

o prolongamento e a outra metade acabaria diluída na tarifa de todos os usuários, pois 

esse custo entra no cálculo tarifário. Ocorre, portanto, um subsídio entre usuários, 

assim como vários outros subsídios cruzados existentes no setor. No entanto, será 

mantida a participação do usuário em 100% do valor do prolongamento de rede acima 

da metragem gratuita, conforme ainda vigente na Resolução ARSAE-MG nº 40/2013. 

 

29. A iniciativa de diminuir a participação dos usuários no valor referente aos 

prolongamentos prezava pela capacidade de pagamento dos usuários, buscando 

garantir o acesso aos serviços. No entanto, análises mais profundas deverão ser 

realizadas, tendo em vista a importância da manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro dos prestadores de serviços. A ampliação do acesso aos serviços poderá ser 

obtida por outros meios como, por exemplo, a revisão da tabela dos serviços não 

tarifados, que poderia prever valores mais baratos para os prolongamentos de rede. 

Essas questões serão analisadas pela ARSAE-MG em momento mais oportuno.  

 

30. Ainda em relação ao assunto em tela, foram avaliadas as distâncias dos 

prolongamentos de rede de 25 e 40 metros, para as quais são concedidas gratuidade 

nas áreas urbana e rural, respectivamente, conforme já mencionado. Essas distâncias 

são bem próximas àquelas utilizadas por diversas Agências Reguladoras do país e 

foram estabelecidas com base em norma de referência sugerida pela Associação 

Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR). Para entender melhor a origem desses 

valores, foram consultados alguns dos profissionais da área de regulação do 

saneamento no Brasil.  
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31. A dita norma de referência da ABAR foi criada com fundamento na Resolução nº 

04/2005 (que estabelece condições gerais para a prestação e utilização dos serviços 

públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Joinville) formulada pelo 

Conselho Municipal dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Joinville. A referida 

Resolução foi revogada e atualmente a norma em vigência é a Resolução nº 04/2011 

da AGESAN (Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de 

Santa Catarina). 

 

32. Os valores de prolongamento de rede gratuito foram estabelecidos com base no 

tamanho médio das testadas dos imóveis de Joinville, de forma que a medida de 

extensão seria suficiente para levar a rede até o próximo imóvel sem custo para o futuro 

usuário. Outras Agências Reguladoras seguiram o mesmo padrão e adotaram 

metragens baseadas nas características predominantes dos imóveis do município ou 

estado sujeitos à regulação. 

 

33. Nesse sentido, a tabela a seguir apresenta como algumas agências reguladoras 

regulamentaram o assunto em questão. 

 

Extensão de rede concedida gratuitamente aos usuários 

Agência 

Reguladora 

Estado / 

Município 
Resolução 

Extensão gratuita 

(metros) 

Área urbana Área rural 

ARCE Ceará 130/2010 20 40 

ADASA Distrito Federal 14/2011 15 15 

ARSI - ARSP Espírito Santo 08/2010 24 36 

AGR Goiás 09/2014 15 15 

AGESAN Santa Catarina 04/2011 25 40 

ARSESP São Paulo 106/2009 20 20 

ARSBAN Natal 04/2008 20 20 

AGERSA Bahia 02/2017 15 30 

 

34. Desse modo, considerou-se que as extensões de 25 e 40 metros para área urbana 

e rural, nessa ordem, são suficientes para o propósito de levar a rede até o imóvel 

seguinte sem custo e, portanto, serão mantidas. Destaca-se o §2º do artigo 62, 
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segundo o qual os pedidos simultâneos devem ser atendidos, com cálculo que 

considere o número de solicitantes para a obtenção da gratuidade. 

 
Art. 62 
(...) 
§2º No caso de pedidos simultâneos de ligação a um mesmo trecho de 
rede, as distâncias limítrofes para gratuidade do prolongamento, 
estabelecidas no inciso I deste artigo, devem ser multiplicadas pelo 
número de solicitantes. 
 
 

35. Os parágrafos do artigo 62, que especificam disposições referentes ao 

prolongamento de rede, foram reescritos para dar maior clareza ao texto.  

 

36. O §2º do artigo 86 foi modificado, restando estipulado a regra de que seja emitida 

uma fatura por mês. Tendo em vista que o intervalo para realização das leituras está 

compreendido entre 26 e 34 dias, existia a possibilidade de que fossem emitidas mais 

de 12 faturas, no caso de medições em intervalos mais curtos, e menos de 12 faturas, 

no caso de medições realizadas em intervalos mais longos. Com a alteração, o número 

de faturas não poderá oscilar.   

 

37. Foi incluído o artigo 77, do qual consta a regra para faturamento no caso de 

consumo atípico, em situação de racionamento: 

 

Art. 77. Na hipótese de verificação de volume atípico para usuários de 
áreas afetadas por medidas de racionamento e não havendo 
irregularidade por parte do usuário, o prestador de serviços deve aplicar 
uma redução sobre o volume utilizado para fins de faturamento durante 
a vigência dessas medidas. 
§ 1º A redução prevista no caput será igual à metade do volume que 
exceder o volume médio. 
§ 2º A redução prevista no caput não se aplica para os casos em que o 
volume atípico já estava sendo verificado antes do início das medidas de 
racionamento. 
§ 3º Na hipótese da emissão de faturas sem observância do disposto 
neste artigo, o prestador de serviços deve providenciar a devolução dos 
valores pagos a maior por meio de desconto na próxima fatura. 
§ 4º Caso a devolução de que trata o § 1º não seja efetuada 
integralmente na fatura seguinte, a devolução deve ocorrer na(s) 
fatura(s) subsequente(s) observando a correção monetária e juros 
previstos na seção VII do capítulo VI desta resolução. 



Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água  

e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

 

 

 
Endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Serra Verde - Ed. Gerais/12° andar 

Belo Horizonte - MG - CEP 31630-901 / Telefones: (31) 3915-8119 / (31) 3915-8133 – 

www.arsae.mg.gov.br 

 

 

38. O §1º do art. 77 estipulou que a redução seja de metade do volume que exceder o 

volume médio, assim como é feito nos casos de vazamento oculto, de forma que o 

desperdício proposital não se torne vantajoso para o usuário.  Para um usuário que 

consome em média 6m³ mensais, por exemplo, poderia ser vantajoso consumir 10m³, o 

que caracterizaria o volume atípico, pois ele pagaria apenas pelos 6m³ estipulados por 

meio da média de consumo. Desse modo, apenas metade do volume que exceder o 

volume médio será passível de redução.  

 

39. O artigo 95, que estabelece procedimentos a serem observados no caso de faturas 

incorretas emitidas por culpa do usuário, foi incluído com base em contribuição recebida 

na Consulta Pública.  

 

40. O Capítulo VII, que se refere à medição individualizada foi reescrito. As pesquisas 

que embasaram as alterações deste Capítulo foram objeto da Nota Técnica GRO nº 

21/2019.  

 

41. O artigo 98 estabelece o objetivo dos artigos do Capítulo VII, que se refere a 

Medição Individualizada. O parágrafo único esclarece os casos que ficariam de fora da 

regra, o que pode parecer óbvio, mas foi incluído tendo em vista as contribuições 

recebidas de leitores que confundem os objetos das disposições.  

  

42. De acordo com o artigo 99, a medição individualizada deverá ser obrigatoriamente 

implementada pelo prestador de serviços desde que sejam cumpridos os requisitos 

técnicos e formais preestabelecidos.  

 

43. O artigo 100 estabelece o direcionamento geral para a criação dos requisitos 

técnicos pelos prestadores de serviço. O parágrafo único estabelece o seguinte:  
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Art. 100  

(...) 

§1º Os requisitos técnicos a que se refere o caput não poderão fazer 

distinção injustificada entre as regras de leitura e faturamento de 

unidades usuárias em diferentes tipos de edificação, inclusive em 

condomínios verticais, independentemente do número de pavimentos, 

desde que não haja restrições de acesso. 

 

44. Uma vez que o usuário atenda aos requisitos técnicos e propicie acesso para 

realização da leitura individualizada, o prestador não poderá se negar a realizar a 

medição. A ARSAE-MG entende que a opção de permitir o acesso dos leituristas às 

dependências internas das edificações é uma decisão dos usuários. Portanto, 

entendemos que o argumento “difícil acesso aos hidrômetros” não poderá ser utilizado 

para negar a implementação da medição individualizada. 

 

45. Para que os requisitos exigidos pelos prestadores tenham fundamentação 

puramente técnica e sejam justos, a ARSAE-MG deverá homologá-los, conforme 

dispõe o §2º. Como consequência dessa disposição, em 90 dias após a publicação 

desta Minuta de Resolução, os prestadores deverão encaminhar os requisitos para 

homologação da ARSAE-MG, acompanhados das justificativas técnicas pertinentes. 

 

46. Outros requisitos fundamentais para a implementação de medição individualizada 

pelos prestadores de serviços estão dispostos nos artigos 101 e 102.  

 

47. O artigo 103 estabelece que os hidrômetros sejam instalados pelos prestadores de 

serviços, a fim de prevenir fraudes, e custeados pelos usuários interessados, a fim de 

não onerar excessivamente os demais usuários do sistema, quando as revisões 

tarifárias contemplarem os novos custos. O valor dos hidrômetros para medição 

individualizada deverá constar na tabela de serviços não tarifados dos prestadores. 

  

48. Já o artigo 104 estabelece as regras para realização de leitura e emissão de 

faturas. Ainda que seja implementada a medição individualizada, haverá uma fatura 
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contendo o valor da diferença apurada entre o volume medido no hidrômetro principal e 

o somatório dos volumes medidos nos hidrômetros individuais, referente ao consumo 

de áreas comuns, conforme dispõe o §2º do artigo 104. Essa fatura referente ao 

consumo de áreas comuns será de responsabilidade do condomínio, que deverá ratear 

os valores conforme norma própria. Nesses casos, recomenda-se que o valor referente 

ao consumo de áreas comuns seja rateado entre todas as unidades, mesmo as 

desocupadas, tendo em vista que se trata de uso para conservação da propriedade, 

cujos custos são de responsabilidade de todos os proprietários.  

 

49. A ausência de pagamento da fatura do consumo de áreas comuns implicará a 

suspensão do abastecimento por meio da ligação principal, o que afetará todas as 

unidades. 

 

50. Em caso de impedimento para a realização de leitura dos hidrômetros individuais, 

todo o volume medido no hidrômetro principal constará na fatura coletiva e deverá ser 

rateado entre as unidades conforme norma própria do condomínio. Nesses casos, as 

faturas individuais deverão conter a informação de que a leitura do hidrômetro individual 

não foi realizada, conforme §3º do artigo 104.  

 

51. O artigo 105 estabelece que cada unidade usuária passe a ser considerada como 

um usuário independente, requisito principal para que a medição individualizada seja 

viável. Para tanto, é necessário que seja viável tecnicamente realizar suspensão ou 

desligamento do serviço individualmente, conforme estabelecem os parágrafos deste 

artigo.  No caso de desligamento solicitado pelo usuário, a unidade ficará isenta da 

cobrança de tarifa fixa e ficará sem abastecimento, obviamente.  

 

52. O parágrafo único no art. 106 foi incluído para esclarecer que a suspensão do 

abastecimento pode ser realizada tanto para a ligação compartilhada quanto para as 

ligações individualizadas nos casos em que ocorre a medição individualizada. Apesar 

de ser um texto redundante, foi necessário inclui-lo, para garantir o entendimento das 

regras.  
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53. No artigo 110, o termo “fornecimentos especiais” foi substituído por “serviços não 

tarifados ou abastecimento alternativo” para dar maior clareza ao texto.  

 

54. O artigo 115, que dispõe sobre religação de urgência foi alterado. Considerando 

que o prazo para religação em condições normais é de até 2 dias corridos, é razoável 

que uma religação seja considerada de urgência quando o período para sua efetivação 

for inferior a 12 horas. Desse modo, qualquer serviço de ligação feito com limite inferior 

a 12 horas, será considerado um serviço de urgência.  

 

55. Conforme inciso III do artigo 115, o prestador que for capaz de oferecer serviço de 

ligação de urgência mediante pagamento, com prazo inferior a 12 horas, deverá 

oferecer gratuitamente esse serviço dentro do mesmo prazo para os usuários que 

sofreram suspensão indevida. Essa alteração pauta-se no fato de que não seria justo 

que um usuário inadimplente, por exemplo, ao pagar por um serviço de ligação de 

urgência, fosse atendido prioritariamente em relação a um usuário que sofreu a 

suspensão indevidamente. Sendo assim, se o prestador pode fornecer o serviço de 

ligação de urgência, com prazo inferior a 12 horas, que o faça de forma o mais justa 

possível, ou seja: gratuitamente para quem não deveria ter sofrido a suspensão.  

 

VI. FUNDAMENTOS LEGAIS  

 

56. Esta Nota Técnica é fundamentada nas determinações expressas na Lei Federal nº 

11.445/2007 (BRASIL, 2007), que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e na Lei Estadual nº 18.309/2009 (MINAS GERAIS, 2009), que 

designa normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário a serem regulados pela ARSAE-MG.  

 

57. A Lei Federal nº 11.445/2007, no inciso I do art. 22, diz que é objetivo da regulação 

estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 
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satisfação dos usuários. Para tanto, a Minuta de Resolução Normativa em evidência foi 

concebida.  

 

58.  E por fim, conforme assentado pela Lei Estadual nº 18.309/2009, em seu artigo 5º, 

a ARSAE-MG possui a finalidade de fiscalizar e orientar a prestação dos serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como editar 

normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação. 

VII. RECOMENDAÇÃO 
 

59. A equipe técnica responsável pela elaboração da referida Minuta de Resolução 

Normativa recomenda à Diretoria Colegiada da ARSAE-MG a aprovação do texto 

constante no regulamento em apreço e seu encaminhamento para as etapas 

subsequentes de edição.  

 

60. Por fim, também prescreve a realização de apresentação aos prestadores de 

serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, tendo em vista as 

alterações substanciais sofridas pela Minuta de Resolução original que foi posta em 

Consulta e Audiências Públicas.  

 

 

Belo Horizonte, 9 de setembro de 2019. 
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ADENDO I 

NOTA TÉCNICA GRO Nº 19 

Gerência de Regulação Operacional 
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Em complementação às informações contidas na Nota Técnica GRO nº 19/2019, 

informamos que: 

 

61. O item 11 constante na mencionada Nota Técnica, onde se lê “Relatório Técnico 

GRO nº 33/2019” considerar a substituição da denominação desse referido documento 

por “Nota Técnica nº 21/2019 (que trata especificamente sobre a normatização da 

medição individualizada do abastecimento de água. Essa medição deve ser 

implementada pelos prestadores de serviços, por meio da leitura dos hidrômetros 

individualizados instalados em ligações compartilhadas, com emissão de faturas para 

cada unidade usuária, desde que sejam cumpridos os requisitos técnicos pelos 

usuários interessados.) ” 
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ADENDO II 

NOTA TÉCNICA GRO Nº 19 

Gerência de Regulação Operacional 
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Em complementação às informações contidas na Nota Técnica GRO nº 19/2019, 

informamos que deve-se acrescentar ao item V desta Nota Técnica, o seguinte texto:  

 

62. Outra alteração importante a ser destacada na minuta de resolução de condições 

gerais foi a substituição do indexador IPCA + 1% pela Selic nos artigos 12, 93, 94, 95 e 

108.  

 

63. Para correção de valores ao longo do tempo, em algumas situações, a Arsae-MG 

ainda mantinha o uso de IPCA + juros simples de 1% ao mês, especificamente na 

correção de faturas emitidas incorretamente ou atrasos no pagamento por parte dos 

usuários. Em diversas outras situações, a agência utiliza a correção pela taxa Selic. Na 

nova minuta, todos os casos de correção de valores ao longo do tempo preveem o uso 

da taxa Selic. Com isso, observa-se padronização dos índices utilizados pela agência, 

além de outros benefícios a todos os envolvidos (usuários e prestadores) e alinhamento 

às diretrizes mais recentes dos órgãos que regulam a política monetária no país. 

 

64. O Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990), ao dispor sobre a proteção do consumidor e dar outras providências, em seu art. 

42, define que, na cobrança de débitos, o consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

 

65. Já o artigo 406 do Código Civil (Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002) 

define que esses juros legais, quando não forem convencionados, ou o forem sem taxa 

estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa 

que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda 

Nacional. 

 

66. A taxa básica de juros da economia (taxa Selic) é de responsabilidade do Banco 

Central do Brasil e é definida periodicamente pelo Comitê de Política Monetária 

(COPOM). A taxa é amplamente utilizada no país. Como exemplo, de acordo com a 
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Receita Federal do Brasil, os juros de mora incidentes sobre tributos federais em 

atraso, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem 

ser calculados de acordo com a taxa de juros Selic acumulada. Nesse sentido, observa-

se a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que pacificou o 

entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código 

Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, por ser 

ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 

84 da Lei 8.981/95, 39, §4º, da Lei 9.250/95, 61, §3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 

10.522/02). 

 

67. Há ainda entendimento de que a incidência da taxa Selic a título de juros 

moratórios, a partir da entrada em vigor do atual Código Civil, em janeiro de 2003, 

exclui a incidência cumulativa de correção monetária, sob pena de bis in idem (ou seja, 

a Selic já incorpora a correção inflacionária). A taxa de juros Selic é uma taxa de 

natureza nominal. Portanto, em sua formação há composição do índice de inflação e da 

taxa de juros real. Também é importante a reflexão de que, no caso de engano 

injustificável, o débito deve ser devolvido em dobro, o que por si já representa punição, 

devendo a correção do montante apenas preservar seu valor no tempo. Assim, é 

também adequado inferir que a taxa Selic cumpre o papel de representar os juros 

remuneratórios e a correção inflacionária definidos no diploma legal. 

 

68. Assim, a alteração proposta de adoção da taxa Selic como taxa remuneratória ou 

compensatória, em substituição ao uso do IPCA somado a juros simples mensais de 

1%, encontra respaldo no ordenamento jurídico e representa maior convergência com a 

atual situação econômica e financeira do país. Além disso, permite-se homogeneização 

no tratamento de diferentes elementos financeiros, isonomia a usuários e prestadores, 

maior congruência e razoabilidade das taxas consideradas em relação ao mercado e 

mais transparência a todos os envolvidos no processo de regulação.  

 


