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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Em 2017, a ARSAE-MG implantou a Agenda Regulatória (AR), que tem como 

finalidade levar ao conhecimento da sociedade os temas prioritários para 

aprimoramento do setor regulado. Os estudos e análises realizados no âmbito da AR 

apontaram para a necessidade de revisão e elaboração de novas resoluções 

normativas pela referida Agência Reguladora. Nesse sentido, entre os temas 

prioritários da AR 2017, são oportunos destacar, os seguintes:  

I. Revisão da Resolução 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.  

II. Elaboração de resolução específica para disciplinar a prestação do 

serviço de abastecimento de água; e  

III. Elaboração de resolução específica para disciplinar a prestação do 

serviço de esgotamento sanitário.  

Por consequência, após sua revisão, a Resolução ARSAE-MG nº 40/2013 será 

revogada. A nova resolução de condições gerais abordará principalmente os aspectos 

econômicos e comerciais da prestação dos serviços enquanto as novas resoluções 

que estabelecem as condições específicas para a prestação dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário tratarão do conteúdo técnico. 

O texto da Minuta de Resolução dos serviços de abastecimento de água enuncia 

aquilo que é desejável do ponto de vista estrutural e operacional para que haja 

prestação de serviços satisfatória. Os objetivos da Resolução que será publicada são:  

I. Normatizar os aspectos técnicos que deverão ser cumpridos, desde a 

captação até a distribuição, e estabelecer as condições específicas para que a 

prestação do serviço seja considerada adequada;  

II. Melhorar a qualidade da prestação do serviço de abastecimento de água;  

III. Contribuir para a promoção da saúde pública; e  

IV. Contribuir para a preservação do meio ambiente.  



 
 

 

 
 

Foram utilizadas como base para elaboração da Minuta as informações obtidas nos 

relatórios das fiscalizações realizadas pela ARSAE-MG nos sistemas de 

abastecimento de água (SAAs), emitidos entre 2011 e 2016, bem como o relato dos 

agentes de fiscalização e demais servidores da Agência.  

Adicionalmente, as disposições tratam dos  questões técnicas que prejudicam a 

prestação do serviço de abastecimento de água e que frequentemente são alvos das 

reclamações apresentadas tanto na Ouvidoria da ARSAE-MG, como também nas 

demandas encaminhadas por Prefeitos, Vereadores e representantes do Ministério 

Público.  

Posteriormente à extensa pesquisa que subsidiou a elaboração da Minuta de 

Resolução dos serviços de abastecimento de água, o texto foi submetido à Consulta 

Interna nesta Agência Reguladora. Na ocasião, os servidores puderam contribuir com 

suas experiências para o aprimoramento daquele instrumento normativo. Após ter 

sido validada internamente pelos técnicos da ARSAE-MG, a Minuta foi disponibilizada 

para Consulta Pública no sítio eletrônico da Agência. 

CONSULTA PÚBLICA 

Desse modo, a Consulta Pública ARSAE-MG nº 13/2019 destinou-se a recolher 

contribuições acerca da Minuta de Resolução que estabelecerá as condições a serem 

observadas na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água pelos 

prestadores de serviços regulados pela ARSAE-MG. Além do texto da Minuta de 

Resolução para os Serviços de Abastecimento de Água, também foi disponibilizada a 

Nota Técnica nº 14, que acompanhou a referida Minuta. 

A ARSAE-MG disponibilizou para envio das contribuições o endereço eletrônico 

consultapublica013@arsae.mg.gov.br. O período para encaminhamento foi 

incialmente estipulado entre 1º e 20 de fevereiro e, posteriormente, prorrogado até o 

dia 28 de fevereiro de 2019.  

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

No dia 22 de fevereiro de 2019, às 10 horas, no Auditório do CREA-MG, foi realizada 

a Audiência Pública ARSAE-MG nº 23/2019.  



 
 

 

 
 

A referida Audiência foi oficialmente aberta pelo Diretor Geral da ARSAE-MG, Gustavo 

Gastão Corgosinho Cardoso. Em seguida, o Coordenador de Regulação Operacional, 

Rodrigo Polizzi, apresentou a contextualização da Agenda Regulatória, elencada no 

item 1 deste Relatório. 

Posteriormente, a Analista Fiscal e de Regulação, Izabela Abreu, apresentou a Minuta 

de Resolução, de forma a elucidar a estruturação do texto normativo e a motivação 

dos dispositivos ali contidos. 

Na mencionada ocasião, os participantes puderam manifestar-se com o intuito de 

externar proposições para o aprimoramento do instrumento normativo em referência. 

O evento foi gravado mediante áudio de voz, a fim de possibilitar o registro escrito das 

manifestações orais emanadas pelos participantes, as quais constam na Ata nº 

48/2019 publicada no site desta Agência Reguladora. 

O texto da Minuta submetido à Consulta Pública nº 13/2019 encontra-se no Anexo II 

deste Relatório.  

OBJETIVO 

O presente relatório reporta as manifestações recebidas na Consulta Pública ARSAE-

MG nº 13/2019 e na Audiência Pública ARSAE-MG nº 23/2019 e apresenta as 

respectivas avaliações procedidas por esta Agência. Tanto as contribuições enviadas 

à ARSAE-MG por mensagem eletrônica no período da Consulta Pública, quanto as 

manifestações realizadas na Audiência Pública foram analisadas pela equipe técnica 

da Agência, que expõe no presente documento suas conclusões no tópico 

“Manifestações da Consulta Pública” e no Anexo I.  

Desse modo, este Relatório tem como objetivo apresentar as manifestações que 

foram acatadas pela Agência, a fim de aprimorar a Minuta de Resolução de Esgoto 

divulgada inicialmente naqueles processos de participação social, bem como justificar 

tecnicamente as proposições que não foram acatadas ou foram acatadas 

parcialmente.   



 
 

 

 
 

MANIFESTAÇÕES DA CONSULTA PÚBLICA 

As manifestações recebidas na Consulta Pública serão apresentadas a seguir, 

acompanhadas da avaliação da ARSAE-MG sobre a pertinência e conveniência de 

realizar alguma alteração na Minuta de Resolução apresentada.  

I. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (SAAE Itabira) 

 “Assim, no sentido de contribuir com a construção da eventual e futura 
resolução, como também, prever as necessidades especifica do 
município para o seu atendimento, foi realizado um profundo estudo 
baseado nos seguintes pilares: 

a) Necessidade de adequações para o atendimento; 

b) Necessidade de investimentos para o atendimento; 

c) Necessidade de prazo para atendimento. 

Como fruto desta análise, conforme os aspectos acima foram tabulados 
o resultado, a saber: 

 

 

Adequação Investimento

Art. 6º x 12 meses
Utilizar o site da instituição como meio 

de divulgação

Art. 8º Qual é o período?

Art. 9º
Não há que se falar em suspensão de 

tarifas. 

Art. 10º x x 12 meses

Art. 11º x x 12 meses

Art. 12º Não apresentar prazo para correção

Art. 15º x x 12 meses
"Nas atividades operacionais tais como 

ETA's e ETE's

Art. 16º x x 12 meses
"Nas atividades operacionais tais como 

ETA's e ETE's

Necessário
Artigo

Prazo p/ 

adequação
Observações:

PONDERAÇÕES CONSULTA PÚBLICA 013/2019



 
 

 

 
 

 

Adequação Investimento

Art. 17º x 12 meses

Art. 19º x 06 meses

Art. 23º x x 18 meses

Observando-se o art. 76, necessário 

contratar um sistema de 

gerenciamento de ativos.

Art. 24º x 12 meses

Art. 25º x 12 meses

Art. 26º x 12 meses

Art. 27º x 12 meses
Para regiões rurais impossível ter 

medições diárias.

Art. 29º x 18 meses

Art. 30º

Para poços de pequeno porte, onde as 

bombas são do mesmo tipo, não 

necessidade de manter um bomba 

para cada unidade. Como também 

pode-se ter um contrato de 

manutenção com o fornecimento da 

bomba.

Art. 32º x x 36 meses

Art. 33º

Nas áreas rurais, dificilmente tem-se 

como impedir a entrada de pessoas de 

animais silvestres.

Art. 34º x x 18 meses

Art. 40º x 06 meses Mediante justificativa.

Art. 42º x 12 meses Construção de POP's e treinamento

Art. 49º x x 24 meses

Art. 50º x 06 meses

Art. 51º x 12 meses

Art. 52º x 12 meses

Art. 53º x 12 meses

Art. 54º x 12 meses

Art. 55º x 12 meses

Art. 57º x 06 meses

Art. 58º

"Fluor"- tem-se uma corrente para não 

usar.

As análises "Microbiologica" poderem 

ser feitas fora das ETA's. Laboratório 

Central.

Art. 67º x 12 meses

Necessário
Artigo

Prazo p/ 

adequação
Observações:

PONDERAÇÕES CONSULTA PÚBLICA 013/2019



 
 

 

 
 

 

Avaliação da ARSAE-MG:  

A contribuição encaminhada pelo SAAE Itabira apresentou um estudo que prevê as 

necessidades específicas do município para atendimento da Resolução. No entanto, 

não foram apresentadas propostas de alteração da redação acompanhadas de 

justificativa. Sendo assim, considerou-se que o SAAE Itabira não realizou proposições 

de alteração para a norma.  

II. Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora - CESAMA 

Prezados Senhores 

As áreas da Cesama, diretamente ligadas aos temas tratados 

atualmente pela Resolução Arsae-MG nº 40/2013  que será substituída, 

de forma desmembrada por outras três resoluções, com foco em água, 

esgoto e comercial, após a leitura da minuta da resolução objeto desta 

consulta pública nº 013/2019, sentiu necessidade, para análise de 

vários pontos desta minuta, que se tivesse um conhecimento prévio das 

demais minutas, pois sempre há muitos pontos de interseção entre os 

assuntos água, esgoto e comercial. 

Adequação Investimento

Art. 71º x 12 meses

Art. 76º x x 18 meses

Observando-se o art. 23 necessário 

contratar um sistema de 

gerenciamento de ativos.

Art. 82º x x 24 meses

Art. 87º x 12 meses

Art. 92º x 06 meses

Art. 98º x x 36 meses

Art. 99º x x 24 meses

Art. 100º x x 24 meses

Art. 101º x x 36 meses

Art. 102º x x 12 meses

Art. 104º x x 36 meses

Art. 115º x 03 meses

Art. 116º x 03 meses

Necessário
Artigo

Prazo p/ 

adequação
Observações:

Acima 100% ainda deve-se instalar, 

principalmente válvulas de pressão.

PONDERAÇÕES CONSULTA PÚBLICA 013/2019



 
 

 

 
 

Assim, sugere e solicita que ao envio de contribuições desta primeira 

minuta, com foco em água, permaneçam abertas concomitantemente 

com as demais minutas que ainda serão divulgadas.  

Entendemos que, apesar de estarem sendo tratadas de forma 

independentes, os assuntos se entrelaçam e devem ser analisados em 

conjunto. 

Atenciosamente 

Avaliação da ARSAE-MG:  

Embora haja intercessão entre os assuntos água, esgoto e comercial, os conteúdos 

normativos a serem abordados em cada uma das resoluções foram previamente 

delimitados em diversos momentos, entre os quais destacamos: 

I. Agenda Regulatória da ARSAE-MG:  
 
Publicada em 22 de fevereiro de 2017, a Agenda Regulatória tem a finalidade 

de levar ao conhecimento da sociedade os temas que fazem parte das 

discussões da ARSAE-MG. O instrumento fortalece o controle social na 

regulação, contribui para que os prestadores de serviços e demais interessados 

organizem melhor a participação nos processos de construção das decisões 

da ARSAE-MG e cuida da discussão aberta a participativa de temas do 

interesse do setor regulado. 

A mencionada Agenda encontra-se disponível no sítio eletrônico da Agência, 

que dispõem também da lista dos temas a serem trabalhados, entre os quais 

as Resoluções de Água, Esgoto e Condições Gerais, com razoável nível de 

detalhamento.  

 

II. Consulta Preliminar aos Prestadores de Serviços regulados pela ARSAE-

MG: 

Em 9 de março de 2018, a Diretoria da ARSAE-MG encaminhou aos 

prestadores de serviços a seguinte mensagem eletrônica:  

 
 

CONSULTA PRELIMINAR 

 

TEMA: Revisão da Resolução de Condições Gerais da Arsae-MG 



 
 

 

 
 

PRAZO: 6 de abril (sexta-feira) 

 

Prezado XXXXX, bom dia! 

1- Conforme previsto na Agenda Regulatória da Arsae-MG, estamos 
em processo de alteração da Resolução nº 40/2013, que estabelece 
as condições gerais para a prestação dos serviços de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário. Essa norma será atualizada e 
desmembrada em três novas Resoluções, quais sejam: 

 Condições específicas da prestação e utilização da prestação do 
serviço de abastecimento de água; 

 Condições específicas da prestação e utilização do serviço de 
esgotamento sanitário; e 

 Condições gerais revisadas e atualizadas, mais 
relacionadas as questões econômicas (medição e faturamento). 

2- As Resoluções Específicas de Água e de Esgoto tratarão do 
conteúdo técnico da prestação desses serviços, de forma mais 
detalhada do que está atualmente disposto na referida Resolução nº 
40/2013. Esta, por sua vez, será revogada e nova Resolução de 
Condições Gerais para a prestação dos serviços será publicada 
simultaneamente com as Resoluções Específicas mencionadas. 

Destacamos que todas elas serão objeto de discussão e aprovação 
em Consultas e Audiências Públicas a serem realizadas em breve.  

3- No entanto, com o objetivo de aprofundar o diálogo e avançarmos 
o máximo possível antes de disponibilizarmos os documentos à 
participação popular, a Arsae-MG realiza essa Consulta Preliminar 
relacionada ao conteúdo da Resolução nº 40/2013. 

4- As discussões sobre as Resoluções de Água e de Esgoto já foram 
procedidas em 2017, restando agora promovermos o debate sobre a 
mencionada Resolução de Condições Gerais. O propósito dessa 
Reunião é recebermos contribuições para o aprimoramento da 
norma estabelecida pela Arsae-MG.  

5- Portanto, solicitamos, por gentileza, a avaliação dos arquivos 
anexos: 

          5.1 Planilha dispondo dos temas que serão previstos na Nova 
Resolução de Condições Gerais; e 

          5.2 Perguntas orientadoras para serem respondidas. 

Aguardamos o envio de suas contribuições, impreterivelmente até o 
dia 6 de abril, sexta-feira, por meio do seguinte endereço eletrônico: 
livia.gamboge@arsae.mg.gov.br  

mailto:livia.gamboge@arsae.mg.gov.br


 
 

 

 
 

Por fim, comunicamos que após aquela data, já daremos sequência 
aos trâmites para a elaboração da Nova Resolução de Condições 
Gerais. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

Atenciosamente, 

Diretoria Colegiada 

Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

Tel.: (31) 3915 – 8133 

 

 

A mensagem eletrônica acima foi respondida pela CESAMA em 6 de abril de 

2018, quando foi encaminhado um documento anexo com sugestões para o 

aprimoramento das resoluções em questão.  

III. Nota Técnica nº 14:  

A Nota Técnica 14 foi divulgada no sítio eletrônico da ARSAE-MG na ocasião 

de abertura do presente processo de Consulta Pública. Consta na mencionada 

Nota Técnica a mesma contextualização da Agenda Regulatória que foi 

apresentada no presente Relatório. Desse modo, considera-se que foi feito o 

devido esclarecimento acerca do conteúdo abarcado por cada uma das 

resoluções em questão.  

Tendo em vista os fatos apresentados, considera-se que foi dada a devida publicidade 

aos processos de revisão e elaboração de resoluções normativas adotados pela 

Agência e que o conteúdo das resoluções de Água, Esgoto e Condições Gerais foi 

suficientemente apresentado.  

Adicionalmente, cumpre ressaltar que o período de vigência das consultas públicas é 

determinado pelo Regimento Interno da Agência, estabelecido na Resolução ARSAE-

MG nº 39/2015. O regimento interno prevê a possibilidade de prorrogação da vigência 

da consulta, desde que devidamente justificado, o que não foi o caso.  



 
 

 

 
 

20. Desse modo, a ARSAE-MG não aceitará novas contribuições para a Resolução 

de Água após o término do período da Consulta Pública ARSAE-MG nº 13/2019. 

IV. Marcos da Luz – Vereador do Município de Coronel Fabriciano 

> CONTINUIDADE 

Onde se lê: 

Art. 3º O prestador de serviços deve assegurar a continuidade do 
abastecimento de água potável para todos os usuários. 

Leia: 

Art. 3º O prestador de serviços fica obrigado a assegurar o abastecimento 
de água potável para todos os usuários de forma adequada, eficiente, 
segura e contínua. 

Avaliação da ARSAE-MG:  

Os princípios da prestação dos serviços, quais sejam integralidade, continuidade, 

eficiência, segurança e atualidade, serão enunciados na Resolução de Condições 

Gerais, uma vez que se aplicam tanto aos serviços de abastecimento de água quanto 

aos de esgotamento sanitário. Manifestação parcialmente acatada. 

> COMUNICAÇÃO 

Onde se lê: 

Art. 6º O prestador de serviços deve registrar e divulgar todas as paralisações 
dos serviços com duração superior a 12 (doze) horas.  

Leia: 

Art. 6º O prestador de serviços deve registrar e divulgar todas as paralisações 
dos serviços com duração superior a 03 (três) horas.  

Avaliação da ARSAE-MG:  

Paralisações inferiores a 12 horas, em geral, não são percebidas pelos usuários, pois, 

os reservatórios do sistema de abastecimento de água e os reservatórios domiciliares 

acumulam volumes de água suficientes para manter a população abastecida durante 

esses períodos. Alterar o número de horas de 12 para 3, geraria um excesso de 

comunicados operacionais desnecessários, uma vez que não há consequências para 

a continuidade do abastecimento. Manifestação não acatada. 

Onde se lê: 

Art. 6º ... 



 
 

 

 
 

§3º A divulgação da paralisação, programada ou emergencial, deve ser 
realizada no sítio eletrônico do prestador de serviços e nos meios de 
comunicação disponíveis no município, incluindo as seguintes informações: 

Leia: 

Art. 6º ... 

§3º A divulgação da paralisação, programada ou emergencial, deve ser 
realizada no sítio eletrônico do prestador de serviços, nos meios de 
comunicação disponíveis no município e região, nas redes sociais na 
internet do prestador de serviços e por e-mail para os usuários 
cadastrados e para o poder público local, incluindo as seguintes 
informações: 

Avaliação da ARSAE-MG:  

Manifestação acatada. Os demais canais disponíveis para a divulgação das 

paralisações serão incluídos no texto.  

Onde se lê: 

Art. 2º ... 

XVIII. paralisação programada: situação na qual o serviço de abastecimento 
de água é 

interrompido temporariamente em virtude da necessidade de efetuar reparos, 
modificações,  

melhorias ou quando houver comprometimento do abastecimento de água 
que justifique a adoção de racionamento; situação em que é requerida 
comunicação prévia à população; 

Leia:  

Art. 2º ... 

XVIII. paralisação programada: situação na qual o serviço de abastecimento 
de água é 

interrompido temporariamente em virtude da necessidade de efetuar reparos, 
modificações,  

melhorias ou quando houver comprometimento do abastecimento de água 
que justifique a adoção de racionamento; situação em que é requerida 
comunicação prévia à população, na forma do art. 6º; 

Avaliação da ARSAE-MG:  

O artigo 2º apresenta a lista de definições para os termos utilizados no texto da minuta 

de resolução. A alteração sugerida para o termo “paralisação programada” não 

complementa a citada definição e, portanto, não deve ser incluída. As disposições 

apresentadas no artigo 6º são suficientes para elucidar as obrigações dos prestadores 



 
 

 

 
 

de serviço no que se refere à comunicação das paralisações. Manifestação não 

acatada.  

> VAZAMENTOS 

Onde se lê: 

Art. 101 O prestador de serviços deve reparar os vazamentos dentro do prazo 
estipulado nos incisos deste artigo, contado a partir da abertura da solicitação 
do serviço.  

I - 85% dos vazamentos em até 24 (vinte e quatro) horas;  

II - 100% dos vazamentos em até 48 (quarenta e oito) horas. 

Parágrafo único. Caso não seja possível o reparo dentro do prazo estipulado 
nos incisos I e II, o prestador de serviços deve registrar o fato e o motivo da 
impossibilidade, bem como as providências adotadas e o prazo para solução.  

Leia:  

Art. 101 O prestador de serviços deve reparar 100% dos vazamentos em 
até 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da abertura da solicitação do 
serviço.  

Parágrafo único. Caso não seja possível o reparo dentro do prazo estipulado 
no caput, o prestador de serviços deve registrar o fato e o motivo da 
impossibilidade, bem como as providências adotadas e o prazo para solução.  

(suprime-se os incisos I e II do art. 101) 

Avaliação da ARSAE-MG:  

A minuta propõe que os prestadores devem sanar pelo menos 85% das ocorrências 

dentro das primeiras 24 horas e atingir 100% de correções em até 48 horas a partir 

da abertura da solicitação de serviço, tendo ainda que justificar o não atendimento 

desses prazos. Os prazos para correção de vazamentos foram estabelecidos com 

base nos dados operacionais dos prestadores de serviços regulados pela ARSAE-

MG, de modo que seu cumprimento seja possível dentro do cenário atual. Ressalta-

se ainda que os prazos para correção desse tipo de problema devem se tornar cada 

vez mais curtos, tendo em vista a necessidade de combate às perdas físicas de água. 

Do ponto de vista da regulação, é interessante que a imposição de prazos cada vez 

mais curtos seja gradativa, de modo que os custos operacionais não cresçam 

repentinamente, gerando grande impacto aos prestadores. Manifestação não 

acatada.  

> DESLIGAMENTO/RELIGAÇÃO 

Acrescenta-se onde couber: 



 
 

 

 
 

Art. ... Fica proibido o desligamento do abastecimento de água pelo prestador 
de serviços, por inadimplência do usuário, nos dias que antecedem a 
sábados, domingos e feriados. 

Parágrafo único. O desligamento do abastecimento de água poderá ocorrer 
nos dias indicados quando houver: 

I - plantão de atendimento para solicitação de religação;  
II - em caso de constatação de fraude ou clandestinidade nas ligações; 
mediante cumprimento de determinação judicial, devidamente informada ao 
usuário;  

III - por motivo de acidente que coloque em risco o patrimônio de terceiros, a 
segurança ou o bem estar da população. 

 

Avaliação da ARSAE-MG:  

As consequências da inadimplência, tais como a suspensão do abastecimento de 

água, serão tratadas na resolução de Condições Gerais, tendo em vista seu aspecto 

contratual. Esta resolução limita-se aos aspectos operacionais dos serviços de 

abastecimento de água. Manifestação não acatada.  

> RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 

Acrescenta-se onde couber: 

Art. ... O prestador de serviços fica obrigado a promover, em até 72 (setenta 
e duas) horas após o reparo, 100% da recomposição do pavimento nas vias 
públicas danificadas por motivo de manutenção corretiva ou preventiva na 
rede de abastecimento de água. 

Avaliação da ARSAE-MG:  

Os prazos para recomposição dos pavimentos serão tratados na resolução de 

Condições Gerais, uma vez que se aplicam às obras realizadas para os sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário.  

> POLÍTICA DE INVESTIMENTOS/QUALIDADE 

Acrescenta-se onde couber: 

Art. .Os prestadores de serviços, insertos na condição de concessionários, 
devem garantir uma prestação de serviço de qualidade e adequada ao pleno 
atendimento dos usuários, consoante art. 6º da Lei Federal nº 8.987/95. 

Avaliação da ARSAE-MG:  

Os princípios da prestação dos serviços serão enunciados na resolução de Condições 

Gerais, tendo em vista que a presente minuta se limita aos aspectos técnicos e 

específicos da prestação dos serviços de abastecimento de água. Ademais, cumpre 



 
 

 

 
 

ressaltar que o objetivo das resoluções normativas tanto desta, como de qualquer 

outra agência reguladora, são de estabelecer técnica e objetivamente aquilo que se 

considera adequado na prestação dos serviços. Desse modo, as definições técnicas 

são elaboradas de forma a especificar o que é considerado como “serviço de 

qualidade e adequado ao pleno atendimento aos usuários”. Manifestação 

parcialmente acatada.  

V. Departamento de Gestão Ambiental da UFMG 

 

Prezados, 

Aproveito a oportunidade para solicitar que revejam os limites 

cobrados pelas prestadora de serviço em relação as Substâncias 

Tensoativas (ATA). 

O limite exigido para fins de lançamento na rede é de 5mg/L e está 

extremamente baixo se comparados ao normal no esgoto bruto. 

 

Atenciosamente, 

 

Avaliação da ARSAE-MG:  

A presente minuta refere-se aos aspectos técnicos e específicos da prestação dos 

serviços de abastecimento de água e, portanto, a manifestação não é pertinente neste 

contexto.  

Cumpre esclarecer que cabe ao prestador de serviços de esgotamento sanitário 

estabelecer as condições e critérios para o lançamento de efluentes líquidos não-

domésticos na rede coletora de esgotos, com definição das concentrações máximas 

permitidas para diversos parâmetros nos efluentes a serem lançados. Desse modo, a 

sugestão para alteração do limite de substâncias tensoativas no efluente deve ser 

encaminhada ao prestador de serviços responsável pela rede de esgotamento 

sanitário em questão.  

VI. Usuária 

Prezados senhores, 

Eu, XXXXX, (...) venho, respeitosamente, por meio deste, solicitar a 

regulação da cobrança da água individualizada. Creio que faz-se 



 
 

 

 
 

necessária a regulamentação adequada para evitar injustiças, 

principalmente com as pessoas menos favorecidas financeiramente.  

Moro num condomínio predominantemente, Minha Casa Minha Vida, 

com uma área comum enorme. Nossas unidades já possuem 

hidrômetros individualizados, colocados pela construtora. A cobrança 

de água, como é feita hoje, e a obrigatoriedade da individualização até 

2021, levou-me ao estudo da cobrança da tarifa. Atualmente, faço parte 

do Conselho Fiscal, e vejo que a tarifa de saneamento será tema de 

muitas controvérsias, em pouco tempo. 

Hoje, a título de exemplo, a Copasa faz somente a leitura do hidrômetro 

principal, e emite uma fatura com a cobrança de taxa mínima para 200 

unidades, mais a cobrança do consumo excedente. Daí surgem dois 

problemas: a leitura é cobrada como se estivesse sendo feita 

individualmente, mas é feita apenas do hidrômetro principal; e o 

segundo, é que existem unidades fechadas, dos quais é cobrada a tarifa 

mínima, mesmo sem uso. Neste último caso, uma afronta ao consumidor 

e a lei de defesa deste, vez que o usuário está sendo cobrado por um 

serviço que não consome. 

Se tivéssemos a individualizado a água, a Copasa faria a leitura 

individual, mas ratearia a água consumida da área comum, somente 

entre as unidades ocupadas, o que aumentaria bastante o valor pago 

pelos moradores, mesmo mantendo o mesmo consumo.  

Cheguei a cogitar a possibilidade de ajuizar uma ação contra a 

Copasa, para ajustar a tarifa, à leitura e ao consumo real, entretanto, 

a conta seria triplicada, devido à cobrança por faixa. Além disso, a 

Copasa faz a cobrança conforme as Resoluções expedidas por esta 

egrégia Agência Reguladora.  

O que acontece atualmente é que da forma como está regulada a 

cobrança de tarifa individualizada, as pessoas acabam por passar da 

faixa mínima de consumo, devido à junção da cobrança com o rateio 

da área comum, mesmo se dispondo a ter um consumo consciente de 

água. Sem contar a falta de previsibilidade do valor a ser pago, vez 

que, ainda que controle o consumo próprio, não há como saber qual 

será o consumo da área comum, e por quantas pessoas será rateado. 

Além disso, fica difícil fiscalizar o consumo do condomínio. A 

contestação de conta, por exemplo, se houver um consumo medido a 

maior, ou mesmo a falta de leitura, fica difícil contestar as demais 

contas, para as devidas apurações de diferenças. 

A taxa condominial cobrada para rateio das despesas condominiais, é 

emitida para todos os proprietários de unidades. Quando a COPASA 

(ou empresa de saneamento) faz o rateio da água somente para as 

unidades ocupadas (sem a cobrança para as unidades fechadas), a 

água despendida na área comum não é cobrada dos proprietários de 

unidades fechadas, que também usufruem da conservação da área 

comum. Da forma como expus acima, o rateio da despesa de água da 



 
 

 

 
 

área comum será "cobrado" de todos os proprietários, através da taxa 

condominial. 

Sendo assim, restou-me apenas a alternativa de buscar vossas 

senhorias para auxiliar a sociedade mineira, principalmente, os 

mutuários de condomínios verticais, que estarão sujeitos a cobrança 

individualizada de água.  

Analisando a Resolução ARSAE/MG nº40, de 2013, verifiquei que está 

descrita a forma de cobrança individualizada, e gostaria de sugerir a 

seguinte redação, que resolveria os problemas apresentados acima.  

"Art. 85 Nos casos de ligação com medição individualizada implantada 

pelo prestador, nos termos do artigo 54, deve ser emitida uma fatura 

para cada unidade usuária. 

 

§ 1° O prestador deverá realizar mensalmente a leitura do hidrômetro 

principal e dos hidrômetros individuais para apuração dos respectivos 

volumes utilizados de água. 

§ 2°  

A diferença apurada entre o volume medido no hidrômetro principal 

e a soma dos volumes medidos nos hidrômetros individuais, positiva 

ou negativa, deverá ser rateada igualmente entre as unidades 

usuárias para fins de faturamento, prevalecendo o volume medido no 

hidrômetro principal. 

§ 2° A diferença apurada entre o volume medido no hidrômetro 

principal e a soma dos volumes medidos nos hidrômetros individuais, 

positiva ou negativa, deverá ser emitida uma fatura para o 

condomínio para fins de faturamento, prevalecendo o volume medido 

no hidrômetro principal. 

§ 3° O prestador deverá indicar na fatura das unidades usuárias o 

volume medido no hidrômetro individual, o volume correspondente ao 

rateio da diferença apurada mencionada no parágrafo segundo e o 

volume utilizado de água resultante. 

§ 3° O prestador deverá indicar na fatura do condomínio, o volume 

medido no hidrômetro individual das unidades usuárias, o volume 

correspondente da diferença apurada mencionada no parágrafo 

segundo e o volume utilizado de água resultante. 

Gostaria de poder acompanhar o andamento, e saber se há 

possibilidade de dar encaminhamento para regulamentar a 

individualização de água em condomínios verticais, de modo mais 

justo.  

Agradeço desde já a atenção e aguardo retorno. 



 
 

 

 
 

Atenciosamente, 

Avaliação da ARSAE-MG:  

As normas referentes à cobrança dos serviços de abastecimento de água, que 

também incluem a questão da medição individualizada, serão objeto da resolução de 

Condições Gerais. Salientamos que, a ARSAE-MG está desenvolvendo um estudo 

sobre as questões referentes à medição individualizada e sua normatização. Desse 

modo, a ARSAE-MG divulgará, futuramente, relatório conclusivo sobre o assunto.  

VII. Gerente geral do PROCON Assembleia 

 

Encaminho, abaixo, sugestão para a Minuta de Resolução, referente 
à Consulta Pública 013/2019: 

Artigo 3º - Incluir ao final do artigo a seguinte frase: "..., observado o 
disposto no artigo 22 e seu parágrafo único da Lei Federal 
8.078/1990.". 
At., 
 

Avaliação da ARSAE-MG:  

O artigo 22 da Lei Federal nº8.087/1990 dispõe:  

   Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 
essenciais, contínuos. 

        Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a 
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código. 

 

Cumpre esclarecer que os princípios a serem observados na prestação dos serviços 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão enunciados na 

Resolução de Condições Gerais. A presente minuta se limita aos aspectos técnicos 

dos sistemas de abastecimento de água.  



 
 

 

 
 

VIII. Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA-MG) e Serviços de 

Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Copanor) 

As contribuições encaminhadas pela COPASA foram apresentadas em Tabela 

disposta no Anexo I, na qual foram incluídas duas colunas para apresentar o 

acatamento pela ARSAE-MG e as justificativas necessárias.  

MANIFESTAÇÕES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

I. José Nelson (ABES):  

O participante José Nelson, representante da Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária, destacou em sua fala os seguintes pontos: 

a. A questão da intermitência não deve ser considerada apenas como um 

desconforto para a continuidade do abastecimento, devem ser previstas 

sanções para as ocorrências de intermitência, tendo em vista o 

comprometimento para a qualidade da água fornecida.   

b. Inserir no texto no que se refere à inspeção sanitária a proteção de mananciais. 

Avaliar a questão da interação com os comitês de bacias.  

c. Recomendação que os prestadores de serviços usem os dados do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 

d. Inserir na sessão IV do capítulo I que trata da questão dos medidores a 

obrigatoriedade do nivelamento que compromete fundamentalmente a 

medição.  

Avaliação da ARSAE-MG:  

a: A ARSAE-MG desenvolveu minuta de Resolução que dispõe sobre a 

aplicação de sanções aos prestadores de serviço de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário. Oportunamente, a minuta será apresentada para 

processos de Audiência e Consulta Pública e seguirá os demais ritos para sua 

publicação.   

b: A questão já está sendo tratada na Agência. A partir da última Revisão 

Tarifária da Copasa, 0,5% da receita operacional da Companhia, tendo como 

referência o ano anterior, é direcionado para cuidar das nascentes. 

Possibilidades similares têm sido avaliadas para os demais prestadores de 

serviços regulados.  



 
 

 

 
 

c: A disposição já está prevista para a resolução de Condições Gerais, que será 

submetida à audiência pública futuramente.  

d: Sugestão acatada.  

II. Maurício P. Pereira (COPASA-MG):  

O representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), Maurício 

Pereira, informou que as contribuições da Companhia foram enviadas à ARSAE-MG 

por e-mail. 

Avaliação da ARSAE-MG:  

As considerações da COPASA MG foram analisadas na Tabela disposta na seção 

Manifestações da Consulta Pública. 

III. Jorge Martins Borges (SAAE Itabira):  

O representante do SAAE Itabira, Jorge Borges apontou a necessidade de se pensar 

em termos de aplicabilidade da norma para o saneamento rural, principalmente, no 

que se refere ao transporte para a realização das análises bacteriológicas. 

Avaliação da ARSAE-MG:  

A ARSAE-MG esclarece que as disposições da minuta de resolução referem-se a 

sistemas de abastecimento de água. Soluções alternativas coletivas aplicadas nas 

áreas rurais não foram contempladas pela norma.  

IV. Leonardo Ferreira Lopes (SAAE de Itabira):  

O segundo representante do SAAE Itabira a se manifestar foi Leonardo Lopes, que 

informou que as contribuições foram enviadas à ARSAE-MG por e-mail. Sendo que 

todas as contribuições foram nas questões de prazos, recurso e alguma outra 

adequação para a realidade do município. 

Avaliação da ARSAE-MG:  

As considerações do SAAE de Itabira foram analisadas na seção Manifestações da 

Consulta Pública. 

 



 
 

 

 
 

EQUIPE RESPONSÁVEL 
 

Izabela Abreu 

Analista e Fiscal de Regulação 

Gerência de Regulação Operacional 

Masp: 1.371.712-9 

 

Patrícia Leal 

Assessora  

Gerência de Regulação Operacional 

Masp: 1.241.101-3 

 

 

Lívia Gamboge 

Gerente de Regulação Operacional 

Masp: 1.168.683-9 

 

 

Rodrigo Bicalho Polizzi 

Coordenador Técnico de Regulação Operacional e Fiscalização de Serviços 

Masp: 1.130.651-1 

 

 

 

De acordo: 

 

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso 

Diretor Geral 

Masp: 1.386.934-2 



 
 

 

 
 

ANEXO I – CONTRIBUIÇÕES DA COPASA MG 
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

2º   III água potável: água destinada à 
ingestão, preparação e produção de 
alimentos e à higiene pessoal que não 
oferece riscos à saúde; 

água potável: água destinada à ingestão, 
preparação e produção de alimentos e à 
higiene pessoal que não oferece riscos à 
saúde e, que atenda ao padrão de 
potabilidade estabelecido pelo Ministério 
da Saúde. 

Necessário informar qual o padrão a 
ser seguido. 

Acatado   

2º   VII cavalete: conjunto de segmentos de 
tubo, conexões e registros do ramal 
predial, destinado à instalação do 
hidrômetro e respectivos tubetes ou 
limitador de consumo, em posição 
afastada do piso; 

cavalete: conjunto padronizado de 
segmentos de tubo, conexões, registros e 
tubetes do ramal predial, destinado à 
instalação do hidrômetro ou limitador de 
consumo; 

Deve ser incluído o termo “padronizado”. 
Atualmente, o ramal acaba no “ponto de 
entrega” (na conexão com o cavalete), ou 
seja, o cavalete faz parte da instalação 
predial (ramal interno); a expressão 
“afastada do piso” deve ser eliminada para 
não gerar mal entendido com o padrão 
embutido no passeio. 

Acatado   

2º   X dispositivos acessórios e peças 
especiais: válvulas, registros, hidrantes, 
medidores, descargas, tanques 
amortizadores  unidirecionais (TAU), 
stand pipes (chaminés de equilíbrio) e 
ventosas; 

dispositivos acessórios e peças especiais: 
válvulas, registros,  hidrantes, medidores, 
descargas, tanques amortizadores 
unidirecionais (TAU), stand pipes (chaminés 
de equilíbrio), ventosas, dentre outros; 

Existência de outros acessórios Acatado   

2º   XX prestador de serviços: pessoa ou 
organização que realiza os processos e 
as atividades  necessárias para a 
prestação dos serviços de 
abastecimento de água; 

prestador de serviços: pessoa física ou 
jurídica que realiza os processos e as 
atividades necessárias para a prestação dos 
serviços de abastecimento de água; 

  Acatado 
parcialmente 

o texto incluirá o termo "pessoa física" mas 
será reescrito.  
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

2º   XXII quadro de distribuição de energia 
elétrica: 
dispositivo que recebe energia de um 
transformador ou gerador e faz a 
distribuição dos circuitos, alimentando 
o(s) quadro(s) de distribuição terminal; 

quadro de distribuição de energia elétrica: 
dispositivo destinado a receber energia 
elétrica de uma ou mais alimentação (Trafo, 
gerador, entrada de concessionária, etc.) e 
distribui-la aos circuitos/quadros terminais, 
podendo também desempenhar tarefas de 
proteção/seccionamento e medição; 

Definição mais coerente e completa 
segundo estudos e parâmetros 
relacionados à  eletricidade. 

Não acatado O texto simplificado é suficiente para 
esclarecer a definição, tendo em vista o que 
as disposições relacionadas ao termo 
requerem.  

2º   XXIII quadro terminal de energia: dispositivo 
utilizado para controle elétrico de  
equipamento industrial. O quadro 
terminal é hierarquicamente inferior 
em relação ao quadro de distribuição 
de energia elétrica; 

quadro terminal de energia: quadro ligado 
diretamente a equipamento de utilização 
e/ou tomada de corrente; 

Definição mais coerente e completa 
segundo estudos e 
parâmetrosrelacionados à eletricidade. 

Não acatado O texto simplificado é suficiente para 
esclarecer a definição, tendo em vista o que 
as disposições relacionadas ao termo 
requerem.  

2º   XXIV racionamento: ações deliberadas que 
comprometem a oferta de água aos 
usuários e não são decorrentes de 
manutenção corretiva ou preventiva 
realizada pelo prestador de serviços, 
incluindo: redução da pressão na rede 
de distribuição de água que venha a 
comprometer o abastecimento aos 
usuários; paralisação total ou parcial do 
sistema de abastecimento com vistas à 
redução da oferta de água potável; 
alternância do fornecimento de água 
entre regiões de um mesmo sistema de 
abastecimento; 

racionamento: ações deliberadas que 
comprometem a oferta de água aos 
usuários e não são decorrentes de 
manutenção corretiva ou preventiva 
realizada pelo prestador de serviços, 
incluindo: redução da pressão na rede de 
distribuição de água que venha a 
comprometer o abastecimento aos 
usuários; paralisação total ou parcial do 
sistema de abastecimento com vistas à 
redução da oferta de água potável; 
alternância do fornecimento de água entre 
regiões de um mesmo sistema de 
abastecimento ou de sistemas diferentes, 
quando se tratar de mais de uma fonte de 
abastecimento. 

No caso do macrossistema integrado que 
abastece Belo Horizonte onde temos o 
Sistema Rio das Velhas e Paraopeba. 

Acatado   
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

2º   XXVII sistema de abastecimento de água: 
conjunto de obras civis, materiais e 
equipamentos, desde a zona de 
captação até as ligações prediais, 
destinada à produção e ao 
fornecimento coletivo de água potável 
para consumo humano, por meio de 
rede de distribuição; 

sistema de abastecimento de água: 
conjunto de obras civis, materiais e 
equipamentos, desde o ponto de captação 
até as ligações prediais, destinada à 
produção e ao fornecimento coletivo de 
água potável para consumo humano, por 
meio de rede de distribuição; 

Zona se refere a uma área de 
abastecimento. 

Acatado   

2º   XXVIII situação de contingência: evento que 
afeta a 
disponibilidade total ou parcial de um 
ou mais recursos associados aos 
sistemas de abastecimento de água, 
provocando em consequência, a 
descontinuidade dos serviços; 

situação de contingência: situação de 
incerteza quanto a um determinado 
evento, fenômeno ou acidente, que pode 
se concretizar ou não, durante um período 
de tempo determinado que pode afetar a 
disponibilidade total ou parcial de um ou 
mais recursos associados aos sistemas de 
abastecimento de água, provocando em  
consequência, a descontinuidade dos 
serviços; 

  Acatado   

2º   XXXI unidade de apoio: cada um dos 
elementos da ETA destinado às 
atividades indiretas e de suporte ao 
abastecimento de água, podendo 
abranger depósitos, vestiários, 
refeitórios e outros; 

unidade de apoio: cada um dos elementos 
da ETA destinado às atividades indiretas e 
de suporte ao abastecimento de água, 
podendo abranger depósitos, vestiários, 
refeitórios e outros; 

Unidade de apoio pode estar junto a 
qualquer unidade do sistema e não 
apenas em ETA. 

Acatado   

2º   XXXIV unidade de tratamento: cada um dos 
elementos da ETA em que o processo 
de tratamento da água se realiza; 
 
 

unidade de tratamento: cada um dos 
elementos da ETA e/ou sistema em que o 
processo de tratamento da água se realiza; 

Cada um dos elementos da ETA e/ou 
sistema em que o processo de tratamento 
da água se realiza. Existem outras formas 
de tratamento de água além da ETA, como 
a osmose reversa 

Acatado O texto será ajustado de forma a 
contemplar unidades de tratamento 
simplificado.  
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

2º     Acréscimo de definição no artigo 2º Interrupção: situação na qual o 
abastecimento de água é interrompido por 
danos provocados por terceiros ou 
desastres naturais; 

Inserir a definição de Interrupção 
provocada por terceiros ou desastres 
naturais, seja o dano provocado por 
pessoas/ empresas, e/ou desastres 
causados pela ação da natureza, que 
danificam a(s) RDA ou unidades de 
operação da COPASA; 

Não acatado A definição de paralisação emergencial, 
disposta no inciso XIX do art. 2º comtempla 
o conteúdo da sugestão. 

2º     Acréscimo de definição no artigo 2º Ramal predial de serviço de abastecimento 
de água: conjunto de tubulações e 
conexões, situado entre a rede pública de  
abastecimento de água e o ponto de 
entrega de água, excluindo o padrão de 
ligação; 

Inserir a definição de ramal predial e  
instalação predial, conforme resolução 40 

Acatado   

2º     Acréscimo de definição no artigo 2º Usuário: pessoa física ou jurídica que é 
proprietária, possuidora ou detentora do 
imóvel que utiliza, isolada ou 
conjuntamente, os serviços públicos de 
abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, sendo responsável pelo 
pagamento pecuniário desses serviços; 

Inserir conceito de usuário conforme 
resolução 40. Existem usuários do sistema 
que não são clientes da prestadora. 

Acatado 
parcialmente 

A definição será incluída com ajustes 
textuais.  

2º     Acréscimo de definição no artigo 2º Insuficiência: Inserir a definição do termo “Insuficiência” 
descrita no Art. 10º. Não fica claro o 
entendimento quanto a abrangência do 
termo. Incapacidade do sistema de 
fornecer água potável, conforme os 
padrões de potabilidade estabelecidos pelo 
Anexo XX da Portaria de Consolidação 
05/2017; 

Acatado 
parcialmente 

O artigo será alterado, com a remoção do 
trecho "devido a insuficiência do sistema de 
abastecimento de água", tendo em vista 
que o abastecimento alternativo deverá ser 
oferecido aos usuários acometidos por 
intermitência independentemente de suas 
causas. Observar a definição de 
intermitência. 
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

4º   I O prestador de serviços pode realizar 
paralisação programada das atividades 
operacionais  mediante as seguintes 
justificativas: 
I – necessidade de efetuar reparos, 
modificações ou melhorias nos 
sistemas de abastecimento de água ou 
soluções alternativas coletivas de 
abastecimento; ou 
II - quando houver comprometimento 
do abastecimento de água em 
condições adequadas de qualidade ou 
quantidade, que justifique adoção de 
racionamento, nos termos da 
Resolução ARSAE-MG nº 68/2015 ou 
outra que venha a substituí-la; 

I - necessidade de efetuar reparos, 
manutenções preventivas,  modificações 
ou melhorias nos sistemas de 
abastecimento de água ou soluções 
alternativas coletivas de abastecimento; ou 

Manutenção preventiva o SAA demanda 
manutenções preventivas que só podem 
ser realizadas com unidades 
desenergizadas e/ou reservatórios/tanques 
vazios. 

Acatado   

4º     Acréscimo do inciso III no artigo 4º III – quando houver necessidade de 
manutenção, pela concessionária, no 
sistema elétrico e seus periféricos. 

O SAA é impactado por demandas de 
manutenção programada solicitadas pelas 
concessionárias de energias elétricas. 

Acatado   
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

6º    III O prestador de serviços deve registrar e 
divulgar todas as paralisações dos 
serviços com duração superior a 12 
(doze) horas. 
§1º A divulgação da paralisação 
programada deve ser iniciada com 
antecedência mínima de três dias e 
realizada diariamente ao longo do 
período que antecede a paralisação. 
§2º A paralisação emergencial deve ser 
divulgada tão logo o prestador de 
serviços tome ciência dos fatos. 
§3º A divulgação da paralisação, 
programada ou emergencial, deve ser 
realizada no sítio eletrônico do 
prestador de serviços e nos meios de 
comunicação disponíveis no município, 
incluindo as seguintes informações: 
I – data e hora de início da paralisação; 
II – área de abrangência (bairros ou 
regiões); 
III – data e hora previstas para  
restabelecimento do serviço de 
abastecimento; e 
IV – motivo da paralisação. 
§4º As paralisações programadas 
realizadas em virtude de racionamento 
devem obedecer às mesmas 
disposições deste artigo. 
§5º O prestador de serviços deve 
manter os registros das paralisações 
realizadas por período de, no mínimo, 
12 (doze) meses. 

III – data e hora previstas para retomada de 
operação do serviço de abastecimento; 

O “restabelecimento do serviço de 
abastecimento” varia muito em relação à 
localização, cota, zona de pressão, etc. do 
imóvel de cada cliente, não sendo possível 
uma definição de horário exata. 

Acatado 
parcialmente 

A sugestão será incluída com ajuste textual, 
de modo a esclarecer que a previsão de 
data e hora para restabelecimento do 
serviço seja divulgada especificando um 
período de tempo (ex. manhã, tarde, nas 
próximas 4 horas) e que trata-se de uma 
estimativa. A ARSAE-MG entende que é 
fundamental que os usuários tenham 
ciência de quando poderão obter a 
normalização da continuidade do serviço. 
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

7º     No caso de paralisação do serviço com 
duração superior a 12 (doze) horas, o 
prestador de serviços deve prover 
abastecimento alternativo, via veículo 
transportador, aos usuários que 
prestam serviços essenciais que 
solicitarem o serviço. 
§1º O prestador de serviços deve 
possuir cadastro de todos os usuários 
que prestam serviços essenciais no 
município. 
§2º O prestador de serviços deve 
informar aos usuários que prestam 
serviços essenciais sobre: 
I - direito ao abastecimento alternativo 
previsto no caput; e 
II - procedimento para solicitação do 
abastecimento alternativo ao 
prestador de serviços. 

No caso de paralisação do sistema de 
abastecimento de água com duração 
superior a 24 (vinte e quatro) horas, o 
prestador de serviços deve prover 
abastecimento alternativo, via veículo 
transportador, aos usuários que prestam 
serviços essenciais que solicitarem o 
serviço. 

Conforme normas vigentes, imóveis 
residenciais devem ter reserva mínima para 
24 horas. Saliento que esta reserva deve ser 
dimensionada 
face o consumo diário da edificação. NBR 
5626:1998 – item 5.2.5  
Reservatórios 
Ministério da Saúde 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
RESOLUÇÃO-RDC Nº 50, DE 21 DE 
FEVEREIRO DE 2002 
7.1. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS (H) 
7.1.1. Água Fria (HF) 
RESERVATÓRIO 
Calculado o consumo diário do EAS, a 
reserva de água fria, no caso de 
abastecimento a partir de rede pública, 
deve ter autonomia mínima de dois dias ou 
mais, em função da confiabilidade do 
sistema. O reservatório deve possuir no 
mínimo dois compartimentos, de modo a 
permitir as operações de limpeza e 
manutenção. Temos casos em que o SAA 
retoma a operação (reinício de tratamento 
na ETA, ou de abertura de um registro após 
manutenção, por exemplo) em 10h00min, 
mas a água só vai chegar na casa de alguns 
(ou vários) clientes com mais de 12h00min. 

Não acatado A disposição refere-se a usuários que 
prestam serviços essenciais, conforme 
definição no Art. 2, e não aos usuários 
residenciais. Tendo em vista a natureza 
essencial dos serviços prestados por 
hospitais, creches, etc. entende-se que 
esses serviços não devam ser 
interrompidos por falta d'água.  

8º     O prestador de serviços deve enviar o 
registro das paralisações realizadas à 
ARSAE-MG, conforme determinado em 
resolução específica. 

O prestador de serviços deve enviar o 
registro das paralisações realizadas, acima 
de 12 horas, à ARSAE-MG, conforme 
determinado em resolução específica. 

Deixar claro que se trata de paralisações 
acima de 12 horas. 

Acatado   
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

9º     A paralisação que não respeite as 
condições 
previstas nesta Resolução pode sujeitar 
o prestador de serviços à suspensão de 
cobrança da tarifa ou a sanções. 

A paralisação que não respeite as condições 
previstas nesta Resolução pode sujeitar o 
prestador de serviços à suspensão de 
cobrança da tarifa ou a sanções. 

Encerrada a paralisação a prestação do 
serviço é restabelecida de forma regular, 
não justificando a suspensão da cobrança 
da tarifa. 

Não acatado A cobrança da tarifa é feita em 
contrapartida ao serviço efetivamente 
realizado pelo prestador de serviços, 
dentro dos prazos de paralisação 
estabelecidos.  

10     O prestador de serviços deve prover 
abastecimento alternativo aos usuários 
de áreas acometidas por intermitência 
devido a insuficiência do sistema de 
abastecimento de água. 

O prestador de serviços deve prover 
soluções para o abastecimento aos 
usuários de áreas acometidas por 
intermitência devido a insuficiência do 
sistema de abastecimento de água. 
Parágrafo único. Aos usuários de serviços 
essenciais nas áreas acometidas por 
intermitência, o prestador de serviços deve 
prover abastecimento alternativo. 

Para os usuários normais o abastecimento 
ocorrerá fora do horário de intermitência. 
Conforme normas vigentes, imóveis 
residenciais devem ter reserva mínima para 
24 horas. Saliento que esta reserva deve ser 
dimensionada 
face o consumo diário da edificação. NBR 
5626:1998 – item 5.2.5 Reservatórios 

Acatado   

11     O prestador de serviços deve garantir a 
conservação da infraestrutura predial e 
a manutenção preventiva e corretiva 
dos equipamentos que compõem as  
unidades operacionais e unidades de 
apoio. 
Parágrafo único. O prestador de 
serviços deve manter registro de todas 
as manutenções realizadas nos últimos 
24 (vinte e quatro) meses. 

Parágrafo único. O prestador de serviços 
deve manter registro de todas as 
manutenções realizadas nos últimos 24 
(vinte e quatro) meses. 

SPBH - Retirar o parágrafo único. O objetivo 
da resolução é garantir a integridade das 
unidades. A frequência das manutenções é 
de  responsabilidade do prestador. 

Não acatado Não é necessário informar a frequência das 
manutenções. O registro das manutenções 
é fundamental para a gestão da operação.  

13     O acesso às unidades operacionais deve 
ser restrito aos funcionários do 
prestador de serviços e aos visitantes 
autorizados, devidamente  
identificados. 

O acesso às unidades operacionais deve ser 
restrito aos  funcionários do prestador de 
serviços e aos visitantes autorizados, 
credenciados, quando for o caso, 
devidamente identificados.                                                                                                                                              
O acesso às unidades operacionais deve ser 
restrito aos  empregados do prestador de 
serviços e aos visitantes autorizados, 
devidamente identificados. 

Em áreas de periculosidade não é permitido 
acesso de pessoas não credenciadas no 
local. 

Não acatado A primeira proposta de redação não propõe 
alteração significativa ao texto. No que se 
refere à segunda proposta, verificar no 
inciso XIII do art. 2º a definição de 
funcionários, termo adotado para esta 
minuta que contempla servidores públicos 
das autarquias municipais, empregados 
públicos das companhias de saneamento e 
empregados de empresas privadas. 
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

14     prestador de serviços deve instalar 
estruturas 
físicas para delimitar e proteger o 
perímetro e a área das unidades 
operacionais e de apoio, incluindo 
cercas ou muros. 

O prestador de serviços deve instalar 
estruturas físicas para delimitar e proteger 
o perímetro e a área das unidades 
operacionais e de apoio, incluindo cercas, 
alambrados ou muros. 

Material largamente utilizado pela COPASA. Acatado   

15     As edificações do sistema de 
abastecimento de água devem conter 
iluminação interna para permitir a 
operação e manutenção em períodos 
sem iluminação natural. 

As edificações do sistema de 
abastecimento de água devem ser providas 
de iluminação suficiente sempre que 
necessário à operação e manutenção em 
períodos sem iluminação natural. 

Existem unidades operacionais que não 
necessitam de iluminação permanente. A 
iluminação deve ser apropriada para a 
segurança e realização dos serviços. 

Não acatado Deve haver iluminação para que a falta dela 
não seja empecilho para operação e 
manutenção das unidades. 

16     Os acessos e saídas das edificações do 
sistema de abastecimento de água 
devem ser identificados com 
sinalização clara e conter luzes de 
emergência. 

Os acessos e saidas das edificações do 
sistema de abastecimento de água devem 
ser identificados com sinalização clara e 
conter luzes de emergência. 

  Não acatado   

17     A segurança dos funcionários e 
visitantes deve ser garantida em todas 
as unidades operacionais, observando-
se as características e necessidades dos 
locais. 
§1º Em áreas com risco de queda, deve 
haver  corrimãos ou guarda-corpos 
instalados. 
§2º Os funcionários e visitantes devem 
usar identificação e EPI nas unidades 
operacionais, condizentes com as 
atividades que desempenham. 

A segurança dos funcionários, visitantes 
autorizados e credenciados deve ser 
garantida em todas as unidades 
operacionais, observando-se as 
características e necessidades dos locais. 
§3º Os acessos e saídas das edificações do 
sistema de  abastecimento de água, com 
fluxo constante de pessoas, devem ser 
identificados com sinalização clara e conter 
luzes de emergência. 

Em áreas de periculosidade não é permitido 
acesso de pessoas não credenciadas no 
local. 
Incluir o Art. 16 como §3º. 

Não acatado As áreas de acesso e saídas, mesmo que 
pouco utilizadas, devem ser sinalizadas, a 
fim de propiciar segurança a todos que as 
utilizam. A proposição de alteração da 
estrutura do texto não é relevante. 
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

18     As vias de acesso às unidades 
operacionais devem permitir o fácil 
acesso de veículos e pessoas para o 
transporte de funcionários, insumos e 
equipamentos, em qualquer época do 
ano. 

As vias de acesso internas às unidades 
operacionais devem permitir o fácil acesso 
de veículos e pessoas para o transporte de 
funcionários, insumos e equipamentos, em 
qualquer época do ano. 

Temos acessos que são estradas vicinais, 
vias municipais, pontes, etc. que não 
seriam da responsabilidade da COPASA 
manter em  condições de acesso. 

Acatado   

21     O prestador de serviços deve realizar a 
capacitação e atualização técnica 
periódica dos funcionários envolvidos 
na prestação dos serviços de 
abastecimento de água. 
§1º O prestador de serviços deve 
promover treinamento específico em 
procedimentos operacionais, 
manipulação de produtos químicos, 
procedimentos de laboratório e leitura 
de hidrômetro, pertinentes às 
atribuições técnicas 
de seus funcionários. 
§2º Os registros ou certificados de 
treinamento devem estar disponíveis 
para consulta na unidade operacional 
em que o profissional estiver alocado. 

§2º Os registros ou certificados de 
treinamento devem estar disponíveis para 
consulta mediante solicitação prévia do 
órgão fiscalizador. 

Para alguns treinamentos realizados no 
âmbito da própria empresa não são 
emitidos  certificados e o registro dos 
mesmos é feito somente na ficha funcional 
do empregado. Como 
alguns locais não possuem acesso à 
intranet não seria possível nestes casos a 
apresentação dos mesmos. 

Acatado 
parcialmente 

Acatado com ajustes textuais. 
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

23 §1º   O prestador de serviços deve realizar a 
manutenção e calibração dos 
equipamentos e instrumentos de 
medição conforme recomendação do 
fabricante, condições de utilização, tipo 
de equipamento, exatidão e precisão 
requeridas. 
§1º A unidade operacional deve dispor 
de cronograma impresso contendo 
datas para teste, calibração e 
manutenção periódica dos 
equipamentos e   instrumentos de 
medição disponíveis, conforme 
disposto no caput. 
§2º As manutenções e calibrações dos  
equipamentos e instrumentos de 
medição devem ser registradas e 
mantidas pelo tempo de vida útil dos 
equipamentos. 

§1º A unidade operacional deve dispor de 
cronograma impresso contendo datas para 
teste, calibração e manutenção periódica 
dos equipamentos e instrumentos de 
medição disponíveis, conforme disposto no 
caput. 

Retirada da exigência de cronograma 
“impresso”. O mesmo poderá estar 
registrado em meio eletrônico nos sistemas 
de gestão da empresa. 

Acatado   

25     A interrupção do funcionamento de um 
instrumento de medição deve ser 
registrada em livro de  ocorrência, 
incluindo data de início e término da 
interrupção, motivo e outras 
informações pertinentes. 

Art. 25 A interrupção do funcionamento de 
um instrumento de medição de vazão deve 
ser registrada em livro de ocorrência, 
incluindo data de início e término da 
interrupção, motivo e outras informações 
pertinentes. 

Entendemos que o artigo esteja 
direcionado para medição de vazão, assim 
a proposta é que as ocorrências possam ser 
registradas em meio 
digital. 

Não acatado Dificilmente um operador vai fazer registro 
digital da interrupção da medição. O livro 
de ocorrência existe para que os registros 
sejam feitos e acessados com mais 
facilidade, na própria unidade. A própria 
COPASA-MG mencionou acima que em 
algumas unidades não dispõem de intranet.  

26     Na captação de água bruta, o prestador 
de serviços deve medir e registrar, 
diariamente, o volume e a vazão da 
água bruta captada, bem como o 
tempo de operação do equipamento de 
adução. 
Parágrafo único. O prestador de 
serviços deve manter os registros por, 
no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. 

Art. 26 O prestador de serviços deve medir 
e registrar, diariamente, o volume e a vazão 
da água bruta captada, bem como o tempo 
de operação do equipamento de adução. 
Parágrafo único. O prestador de serviços 
deve manter os registros por, no mínimo, 
24 (vinte e quatro) meses a contar da 
vigência desta resolução. 

A descrição do Art.26 implica na 
interpretação de que a medição da vazão 
da água bruta seja realizada no ponto de 
captação, e este controle 
pode ser realizado em outra unidade, por 
exemplo na ETA, onde os dispositivos de 
medição são instalados, e ainda 
considerando que a maioria das captações 
é distante da ETA e não possui operador de 
elevatória. 

Acatado 
parcialmente 

A disposição será reavaliada. A nova 
resolução só tem efeitos a partir da data de 
vigência estipulada em sua publicação.  
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

27     Na saída do tratamento, o prestador de 
serviços deve medir e registrar, 
diariamente, o volume da água 
distribuída. 
Parágrafo único. O prestador de 
serviços deve manter os registros por, 
no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. 

Art. 27 Na saída do tratamento, o prestador 
de serviços deve medir e registrar, 
diariamente, o volume da água produzida. 
Parágrafo único. O prestador de serviços 
deve manter os registros por, no mínimo, 
24 (vinte e quatro) meses a contar da 
vigência desta resolução. 

Os procedimentos operacionais adotados 
não prevê a necessidade de 
acompanhamento diário do volume de 
água produzido. 

Acatado 
parcialmente 

Disposição será acatada com ajuste textual, 
porém, mantendo a obrigatoriedade de 
monitoramento diário. A resolução propõe 
a adoção do procedimento diário para 
aprimorar as formas de controle do volume 
de água produzido.  

32     Art. 32 O prestador de serviços deve 
possuir Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos com vazão 
compatível com a demanda e captar de 
acordo com a vazão outorgada. 
§1º Nos casos enquadrados como uso 
insignificante, o prestador de serviços 
deve apresentar a comprovação de 
Cadastro de Uso Insignificante ou 
documento equivalente. 
§2º A constatação de captação em 
desacordo com a Outorga de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos ou com o 
Cadastro de Uso Insignificante será 
levada pela ARSAEMG ao 
conhecimento do órgão gestor de 
recursos hídricos. 

§2º A constatação de captação em 
desacordo com a Outorga de Direito de Uso 
de Recursos Hídricos ou com o Cadastro de 
Uso Insignificante será levada pela 
ARSAEMG ao conhecimento do órgão 
gestor de recursos hídricos, caso o 
prestador não cumpra os prazos pactuados 
para regularização. 

  Não acatado Não cabe a ARSAE-MG pactuar prazos para 
a regularização das outorgas. Ou o 
prestador tem Outorga e apera em acordo 
com essa, ou não. Caso não tenha, deverá 
adequar-se conforme determinações do 
órgão gestor de água.  
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

34     O prestador de serviços deve realizar 
inspeção 
sanitária da área do entorno do 
manancial, no mínimo a cada 90 
(noventa) dias, e registrar as inspeções, 
incluindo as eventuais fontes de riscos 
à saúde que possam comprometer a 
qualidade da água do manancial. 
Parágrafo único. Os registros das 
inspeções sanitárias das áreas dos 
mananciais devem ser mantidos por 
um período de, no mínimo, 24 (vinte e 
quatro) meses. 

Art. 34 O prestador de serviços deve 
realizar inspeção sanitária da área do 
entorno do manancial, no mínimo a cada 
180 (cento e oitenta) dias, e registrar as 
inspeções, incluindo as eventuais fontes de 
riscos à saúde que possam comprometer a 
qualidade da água do manancial. 
Parágrafo único. Os registros das inspeções 
sanitárias das áreas dos mananciais devem 
ser mantidos por um período de, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) meses a contar 
da vigência desta resolução. 

As condições das bacias hidrográfica não 
altera em tão curto prazo, sendo que os 
impactos mais relevantes podem ser 
detectados no período 
proposto. 

Acatado 
parcialmente 

O prazo será alterado. A nova resolução só 
tem efeitos a partir da data de vigência 
estipulada em sua publicação.  

41     A ETA deve dispor de Licença de 
Operação ou Autorização Ambiental de 
Funcionamento. 
Parágrafo único. A constatação de 
operação em desacordo com a licença 
ou Autorização Ambiental de 
Funcionamento será levada pela 
ARSAE-MG ao conhecimento do órgão 
ambiental competente. 

Art. 41 A ETA deve dispor de Licença de 
Operação, ou Autorização Ambiental de 
Funcionamento ou Ato Autorizativo, 
conforme legislação específica. 
Parágrafo único. A constatação de 
operação em desacordo com a licença ou 
Autorização Ambiental de Funcionamento 
ou Ato Autorizativo será levada pela ARSAE-
MG ao conhecimento do órgão ambiental 
competente, caso o prestador não cumpra 
os prazos pactuados com a Agência. 

A legislação ambiental foi revisada em 
março de 2018 e foi extinta a autorização 
ambiental de 
funcionamento, DN 217. 

Acatado 
parcialmente 

Não cabe a ARSAE-MG pactuar prazos para 
a regularização das licenças ambientais. 
Caso haja necessidade de adequação, o 
prestador deverá adequar-se conforme 
determinações do órgão licenciador. 

43     O prestador de serviços deve 
quantificar e registrar o volume de água 
consumido nos processos operacionais 
da ETA. 
Parágrafo único. O prestador de 
serviços deve manter os registros por, 
no mínimo, 24 (vinte quatro) meses. 

Parágrafo único. O prestador de serviços 
deve manter os registros por, no mínimo, 
24 (vinte quatro) meses a contar da  
vigência desta resolução. 

  Não acatado A nova resolução só tem efeitos a partir da 
data de vigência estipulada em sua 
publicação.  
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

44     O prestador de serviços deve dispor de 
livro de 
ocorrências operacionais da ETA. 

Art. 44 O prestador de serviços deve dispor 
de registro de ocorrências operacionais da 
ETA. 

Não há necessidade de determinar a forma 
de registro que pode ser em meio 
eletrônico. 

Não acatado Dificilmente um operador vai fazer registro 
digital das ocorrências operacionais em 
campo. O livro de ocorrência existe para 
que os registros sejam feitos e acessados 
com mais facilidade, na própria unidade. A 
própria COPASA-MG mencionou acima que 
em algumas unidades não dispõem de 
intranet. Além disso, é importante 
considerar que nem todos os prestadores 
têm condições de manter registros 
digitalizados e a norma deve comtemplar 
diferentes realidades. 

45     O prestador de serviços deve fazer 
registro diário do horário de início e 
término do tratamento de água. 
Parágrafo único. O prestador de 
serviços deve manter o registro dos 
horários de operação por 24 (vinte e 
quatro) meses. 

Parágrafo único. O prestador de serviços 
deve manter o registro dos horários de 
operação por 24 (vinte e quatro) meses a 
contar da  vigência desta resolução. 

  Não acatado A nova resolução só tem efeitos a partir da 
data de vigência estipulada em sua 
publicação.  

49     O prestador de serviços deve garantir a 
destinação final adequada dos resíduos 
gerados na operação da ETA, conforme 
legislação pertinente. 
Parágrafo único. A constatação de 
destinação dos resíduos em desacordo 
com a lei será levada pela ARSAEMG ao 
conhecimento do órgão ambiental 
competente. 

Parágrafo único. A constatação de 
destinação dos resíduos em desacordo com 
a lei, será levada pela ARSAE-MG ao 
conhecimento do órgão ambiental 
competente, caso o prestador não atenda 
os prazos estabelecidos para regularização. 

  Não acatado Não cabe a ARSAE-MG pactuar prazos para 
a regularização da destinação de resíduos. 
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

55     A área de armazenamento e dosagem 
do cloro 
gasoso deve obedecer aos seguintes 
requisitos: 
I - ser fechada, coberta e específica 
para este fim; 
II - ser protegida da incidência direta de 
luz solar; 
III - ser livre de umidade; 
IV - dispor de ventilação natural por 
meio de aberturas até a altura do piso; 
V - dispor de ventilação forçada 
produzida por exaustor ou insuflador 
instalados rentes ao piso; 
VI - conter porta com abertura para a 
área externa, que permita a 
visualização da área interna quando 
fechada, através de janela de vidro; 
VII - conter chaves de energia e 
interruptores externos ao recinto; e 
VIII - ser livre de materiais inflamáveis e 
fontes de ignição. 
Parágrafo único. As saídas de ventilação 
devem ser 
dispostas de modo a dissipar eventuais 
vazamentos de cloro para o lado 
externo da Casa de Química. 

IV – dispor de ventilação natural por meio 
de janelas; 
VI - conter porta com abertura para a área 
externa, que 
permita a visualização da área interna 
quando fechada, 
através de janela de vidro; 

Melhorar as condições de ventilação e   
garantindo maior segurança na unidade. 

Acatado   

56     O armazenamento de cloro gasoso 
deve observar os seguintes requisitos: 
I – utilização de garras e suportes para 
segurança dos cilindros; e 
II – manutenção da cápsula protetora 
de válvulas em cilindros fora de uso. 

II – manter a cápsula protetora de válvulas 
em cilindros fora de uso; 

Substituir manutenção por manter, sentido 
de colocar a cápsula. 

Acatado   
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

58     O Laboratório da ETA deve realizar, 
pelo menos, as seguintes análises: 
I - temperatura; 
II - pH; 
III - turbidez; 
IV - cor; 
V - cloro residual livre; 
VI - flúor; 
VII - coliformes totais; 
VIII - Escherichia coli; e 
IX - bactérias heterotróficas. 

O laboratório dos sistemas de produção de 
água deve realizar, pelo menos, as 
seguintes análises: 
I-temperatura; 
II-pH; 
III-turbidez; 
IV-cor: 
V-cloro residual livre; 
VI-flúor; 
VII-coliformes totais; e 
VIII-Escherichia Coli. 

Excluir bactérias heterotróficas. No Anexo 
XX da Portaria de Consolidação nº 5 do 
Ministério da Saúde, de 28 de Setembro de 
2017, consta: “Art. 28. A determinação de 
bactérias heterotróficas deve ser realizada 
como um dos parâmetros para avaliar a 
integridade do sistema de distribuição 
(reservatório e rede). Não há exigência 
legal para que se monitore bactérias 
heterotróficas na saída do tratamento. E 
também os resultados das análises de  
bactérias heterotróficas não fornecem 
informações compatíveis e consistentes 
para sustentar decisões na operação dos 
sistemas e nem para avaliação da qualidade 
da água na saída do tratamento e nem 
sistema de distribuição. Não há evidências 
da relação entre as variações dos 
resultados de heterotróficas e a avaliação 
da integridade dos sistemas. A  câmara 
Técnica de Controle de Qualidade da 
Associação das Empresas de Saneamento 
Básico Estaduais (AESBE) para revisão 
frente a publicação do Anexo XX - Portaria 
de Consolidação 5,  protocolou no 
Ministério da Saúde a exclusão do 
monitoramento de bactérias 
heterotróficas, inclusive no sistema de 
distribuição. Além disso, para a realização 
dessa análise são necessários 
equipamentos como autoclaves 
(esterilização de materiais e meios de 
cultivo) e câmaras de fluxo laminar 
(realização das análises), que são de grande 
porte, requerendo estrutura física para 
instalação dos mesmos onerando o custo 
final da água a ser distribuída. 

Acatado   
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59     O laboratório deve conter os insumos e 
equipamentos suficientes para as 
análises que realiza, inclusive as 
solicitadas durante processo de 
fiscalização. 

Art. 59 O laboratório deve conter os 
insumos, equipamentos e condições 
suficientes para realizar as análises citadas 
no Art. 58. 

O laboratório já está estruturado para 
realização das análises citadas, seja na 
rotina ou solicitação extra. 

Acatado   

60     A estrutura do laboratório deve contar 
com disponibilidade de água, pontos de 
energia elétrica suficientes para todos 
os equipamentos e  iluminação 
artificial. 

Art. 60 A estrutura do laboratório deve 
contar com disponibilidade de água, pontos 
de energia elétrica suficientes para todos os 
equipamentos e iluminação artificial. 

O Art. 59 já contempla. Não acatado A disposição foi redigida de forma objetiva, 
de modo a especificar quais são as 
condições suficientes de estrutura a serem 
atendidas pelos laboratórios, tendo em 
vista que a falta delas foi observada em 
diversas fiscalizações realizadas.  

61     O laboratório deve ser mantido em 
temperatura ambiente que não 
comprometa a utilização dos 
equipamentos, a conservação dos 
produtos químicos e a realização das 
análises,  principalmente as 
microbiológicas. 
Parágrafo único. O laboratório deve 
dispor de termômetro para 
monitoramento da temperatura 
ambiente.  

Art. 61 O laboratório deve ser mantido em 
condições ambientais que não 
comprometa a utilização dos 
equipamentos, a conservação dos produtos 
químicos e a realização das análises, 
principalmente as microbiológicas. 

Temperatura ambiente pode não ser 
suficiente. 

Acatado 
parcialmente 

A inclusão do termo "condições" será feita, 
mas será mantida a menção à temperatura, 
tendo em vista que é parâmetro 
fundamental para a realização das analises 
microbiológicas e é frequentemente 
negligenciada.   

63     As áreas do laboratório com diferentes 
finalidades devem ser separadas e 
identificadas. 

Art. 63 A área do laboratório deve ser 
identificada para as análises 
microbiológicas e físico químicas. 

Conforme Art. 62, o laboratório será 
dotado de bancada suficiente para a 
realização das análises. As análises serão 
feitas em espaços definidos e separadas 
umas das outras, de modo a evitar 
contaminação cruzada. 

Não acatada A proposição não faz sentido 

64     A área do laboratório deve conter local 
específico para descarte de materiais e 
reagentes. 

Art.64 O laboratório deve dar destinação 
adequada para os resíduos gerados. 

Mesmo que o laboratório não possui local 
específico é de responsabilidade do mesmo 
dar destinação adequada. 

Não acatada A forma adequada de descartar materiais e 
reagentes é em local específico, separado 
de resíduos de outra natureza.  
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

67     O laboratório deve dispor de POP das 
análises que realiza, incluindo 
detalhamento dos procedimentos para 
coleta, manuseio, acondicionamento,  
transporte, preparação, análise e 
descarte das amostras, bem como para 
o registro dos resultados obtidos. 
Parágrafo único. O POP a que se refere 
o caput deve ser apropriado para o tipo 
de método e  equipamento utilizado 
em cada laboratório. 

Art. 67 O laboratório deve dispor de POP 
das atividades laboratoriais de coleta, 
manuseio, acondicionamento, transporte, 
preparação, análise, descarte de resíduos e 
registro dos resultados. 

Deixar claro que os POPs são referentes as 
atividades executadas. 

Acatado   

68     Amostras coletadas para análises 
laboratoriais na ETA devem possuir 
identificação contendo as seguintes 
informações: 
I - data e hora da coleta; e 
II - local da coleta. 

Art. Amostras para análises no laboratório 
do sistema de produção devem ser 
identificadas com a data, hora e local da 
coleta. 

  Não acatado O termo sistema de produção não foi 
definido nem utilizado no texto da minuta. 

69     Amostras coletadas para análises em 
laboratórios 
externos à ETA devem possuir 
identificação contendo as seguintes 
informações: 
I - data e hora da coleta; 
II - local da coleta; 
III - nome do(s) parâmetro(s) sujeito(s) 
à análise; 
IV - nome do funcionário que realiza a 
coleta; e 
V - local de destinação do material 
coletado. 

Art. 69 Amostras para análises em 
laboratórios em outras unidades devem ser 
identificadas com: data, hora, local e nome 
do responsável pela coleta, análises a 
serem realizadas e endereço do 
laboratório. 

  Acatado 
parcialmente 

Haverá a inclusão das análises a serem 
realizadas.  

70     O transporte e armazenamento das 
amostras coletadas deve ser realizado 
de forma a mantê-las inalteradas. 

Art. 70 As amostras devem ser 
acondicionadas e preservadas no período 
entre a coleta, transporte e a realização da 
análise, conforme estabelecido em 
referências normativas. 

As amostras não são mantidas inalteradas 
porque nem sempre são adicionados  
preservativos. O que é preconizado é que 
sejam transportadas e armazenadas em 
condições adequadas. 

Acatado 
parcialmente 

Acatado com ajustes textuais. 
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71     Os registros dos resultados do controle 
de qualidade da água obtidos devem 
estar disponíveis nos laboratórios em 
que as análises foram realizadas. 
§1º Devem estar disponíveis, no 
mínimo, os resultados referentes aos 
últimos 90 (noventa) dias de operação. 
§2º Os resultados podem estar 
disponíveis nos laboratórios em forma 
de tabelas ou planilhas, físicas ou 
digitais, ou em formato de laudos. 
§3º Registros rasurados e sem a 
assinatura de um responsável técnico 
são considerados inválidos. 

Art. 71 Os registros dos resultados das 
análises devem estar disponíveis nas 
unidades laboratoriais por no mínimo 90 
dias. 
§1º Devem estar disponíveis, no mínimo, os 
resultados referentes aos últimos 90 
(noventa) dias de operação. 
§2º Os resultados podem estar disponíveis 
nos laboratórios em forma de tabelas ou 
planilhas, físicas ou digitais, ou em formato 
de laudos. 
§3º Registros rasurados e sem a assinatura 
de um responsável técnico são 
considerados inválidos. 

As análises são registradas em sistemas 
informatizados, em conformidade com a  
Resolução 88/2016. 

Não acatado Outros prestadores de serviço de 
abastecimento de água além da COPASA 
são regulados pela ARSAE-MG. Alguns deles 
adotam procedimentos nos quais ocorre 
primeiro o registro manual e, 
posteriormente, o registro digital das 
informações. O prestador pode optar por 
realizar todos os registros digitalmente, 
mas ainda assim deverá disponibilizar os 
resultados das análises para consulta nos 
locais em que essas tenham sido realizadas.  

72     O Plano de Amostragem estabelecido 
por meio da Portaria M.S. nº 
2.914/2011 ou outro instrumento legal 
que venha a substituí-la, deve estar 
disponível em formato impresso e 
afixado em local de fácil visualização no 
laboratório. 
Parágrafo único. O Plano de 
Amostragem deve ser atualizado 
sempre que houver alteração na 
qualidade da água, nas condições de 
operação ou na população abastecida. 

Art. 72 O Plano de Amostragem 
estabelecido por meio da Portaria M.S. nº 
2.914/2011 do anexo XX da Portaria de 
Consolidação nº 05/2017 ou outro 
instrumento legal que venha a substituí-la, 
deve estar disponível em formato impresso 
e afixado em local de fácil visualização no 
laboratório ou eletronicamente no sistema 
de controle pertinente. 

A Resolução 2914/2011 foi alterada para 
Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX. 
Estes planos já fazem parte dos sistemas  
utilizados rotineiramente pela Companhia, 
e não faz sentido em plena era da 
informatização estarmos utilizando 
impressões em papel. 

Acatado   
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

73     O laboratório deve manter um quadro 
atualizado da escala de trabalho dos 
funcionários que desempenham as 
atividades, afixado em área de fácil 
visualização. 

Art. 73 O laboratório deve manter um 
quadro atualizado da escala de trabalho 
dos funcionários que desempenham as 
atividades, afixado em área de fácil 
visualização no laboratório ou 
eletronicamente no sistema de controle 
pertinente. 

As escalas de trabalho já fazem parte dos 
sistemas utilizados rotineiramente pela 
Companhia, e não faz sentido em plena era 
da informatização estarmos utilizando 
impressões em papel. 

Acatado 
parcialmente 

Acatado com ajustes textuais. 

74     O laboratório deve dispor dos manuais 
de operação dos equipamentos 
disponíveis. 

Art. 74 O laboratório deve dispor dos 
manuais de operação ou POP de operação 
dos equipamentos disponíveis. 

Equipamentos antigos algumas vezes não 
têm mais os manuais originais disponíveis. 
O problema é facilmente resolvido com a 
elaboração de um POP orientando sobre a 
utilização do mesmo. 

Acatado   

75     Os equipamentos utilizados no 
laboratório devem estar identificados 
conforme as análises às quais se 
destinam. 

Art. 75 Os equipamentos utilizados no 
laboratório devem estar identificados 
conforme as análises às quais se destinam. 

O artigo dá a ideia de que os equipamentos 
devem ser identificados conforme as 
análises, o 
que é totalmente irrelevante para 
empregados devidamente treinados e 
acostumados a rotina laboratorial.  

Acatado   

76     Os equipamentos do laboratório 
devem respeitar as mesmas condições 
de manutenção e calibração 
enunciadas no art. 23 desta Resolução. 
Parágrafo único. Os equipamentos que 
exijam calibração devem conter 
etiqueta com data e nome do 
responsável pela última calibração e 
data estipulada para a próxima 
calibração. 

Parágrafo único. Os equipamentos que 
exijam calibração devem conter registro 
com data e nome do responsável pela 
última calibração e data estipulada para a 
próxima calibração. 

O laboratório pode estabelecer outras 
formas de controlar os equipamentos e as 
calibrações que 
não sejam etiquetas, inclusive utilizando 
sistemas informatizados de gestão. Os 
dados da calibração podem estar 
informados nos relatórios ou laudos 
fornecidos pelas empresas contratadas, 
sendo evidência suficiente da execução do 
serviço. 

Acatado   
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78     A temperatura das estufas deve ser 
monitorada com uso de termômetro, 
mesmo para aquelas que dispõem de 
termostato. 
Parágrafo único. As medições 
periódicas de temperatura da estufa 
devem ser registradas em tabela 
disponível próximo ao equipamento. 

Parágrafo único. Devem ser mantidos 
registros das medições periódicas da 
temperatura. 

A finalidade do termômetro é apenas medir 
a temperatura. Não é garantia de 
monitoramento. 
O registro é evidência do monitoramento 
periódico da temperatura. 
A utilização de tabelas não é a única forma 
de registro do monitoramento da 
temperatura. Atualmente existem sistemas 
automatizados que enviam os dados 
periodicamente dos sensores dos 
equipamentos diretamente para a rede ou 
para os computadores, gerando arquivos 
eletrônicos. 

Acatado Acatado com ajustes textuais. 

79     A saída de água dos decantadores deve 
ocorrer através de tubos perfurados 
submersos ou de vertedores não-
afogados dispostos de modo a garantir 
vazão uniforme ao longo deles. 

Art. 79 A saída de água dos decantadores 
deve ocorrer através de tubos perfurados 
submersos ou de vertedores não-afogados 
dispostos de modo a garantir vazão 
uniforme ao longo deles. 

Desnecessário este artigo, uma vez que, 
desde que não esteja afetando o 
cumprimento do Anexo XX da Portaria de 
Consolidação 05/2017, trata-se de questão 
de gerenciamento interno do prestador a 
respeito da adequação ou não do 
tipo de coleta da água decantada. 

Acatado 
parcialmente 

Haverá alteração textual, porém a ARSAE-
MG manterá a exigência de bom 
funcionamento dos decantadores tendo 
em vista que as falhas nessas unidades 
operacionais são observadas durante as 
fiscalizações com recorrência. 

82     Cada filtro deve dispor de torneira para 
avaliação da turbidez remanescente da 
água pós-filtração. 
Parágrafo único. Caso o prestador de 
serviços não realize o controle de 
turbidez pós-filtração, a turbidez na 
saída da ETA deve respeitar o Valor 
Máximo Permitido para a saída dos 
filtros estabelecido na Portaria M.S. nº 
2.914/2011 ou outro instrumento legal 
que venha a substituí-la. 

Parágrafo único. Caso o prestador de 
serviços não realize o controle de turbidez 
pós-filtração, a turbidez na saída da ETA 
deve respeitar o Valor Máximo Permitido 
para a saída dos filtros estabelecido na 
Portaria M.S. nº 2.914/2011 no Anexo XX da 
Portaria de  Consolidação nº 05/2017 ou 
outro instrumento legal que venha a 
substituí-la. 

O nome da Portaria n.°2914/2011 foi 
alterado em 28 de setembro de 2017 para 
Anexo XX da Portaria de Consolidação 
05/2017. 

Acatado   
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85     As unidades de bombeamento 
localizadas próximo a residências 
devem conter meios de mitigar o ruído. 
Parágrafo único: Caso sejam utilizadas 
espumas para abafar os ruídos, essas 
devem ser à prova de fogo. 

Art. 85 As unidades de bombeamento 
localizadas próximas a residências devem 
conter meios de mitigar o ruído. 

Próximo alterar para próximas Não acatado A sugestão contém erro gramatical. As 
locuções adjetivas "próximo de" e "próximo 
a", quando significam "perto de" são 
invariáveis.  

90     O prestador de serviços deve 
inspecionar os reservatórios de 
distribuição a cada 3 (três) meses e 
realizar as análises de controle da 
qualidade da água armazenada, de 
acordo com a Portaria MS nº 
2.914/2011 ou outro instrumento legal 
que venha a substituí-la. 
§1º Quando os resultados de análise 
estiverem em desacordo com os 
padrões físico-químicos e 
microbiológicos exigidos pela Portaria 
MS nº 2.914/2011 ou outro 
instrumento legal que venha a 
substituí-la, o prestador de serviços 
deve realizar a limpeza e desinfecção 
do reservatório. 
§2º O prestador de serviços deve 
registrar a inspeção, limpeza e 
desinfecção dos reservatórios e manter 
os registros por, no mínimo, 24 (vinte e 
quatro) meses. 

Art. 90 O prestador de serviços deve 
inspecionar os reservatórios de distribuição 
a cada 3 (três) meses e realizar as análises 
de controle da qualidade da água 
armazenada, de acordo com a Portaria MS 
nº 2.914/2011 o Anexo XX da Portaria de 
Consolidação nº 05/2017 ou outro 
instrumento legal que venha a substituí-la. 
§1º Quando os resultados de análise 
estiverem em desacordo com os padrões 
físico-químicos e microbiológicos exigidos 
pela Portaria MS nº 2.914/2011 no Anexo 
XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 
ou outro instrumento legal que venha a 
substituí-la, o 
prestador de serviços deve realizar a 
limpeza e desinfecção do reservatório. 
§2º O prestador de serviços deve registrar 
a inspeção, limpeza e desinfecção dos 
reservatórios e manter os registros por, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) meses a contar 
da vigência desta resolução. 

O nome da Portaria n.°2914/2011 foi 
alterado em 28 de setembro de 2017 para 
Anexo XX da Portaria de Consolidação 
05/2017. 

Acatado   

91     O prestador de serviços deve possuir 
mecanismos e adotar procedimentos 
que impeçam o extravasamento do 
reservatório. 

Art. 91 O prestador de serviços deve 
possuir mecanismos e adotar 
procedimentos que impeçam e/ou indique 
a ocorrência de extravasamento do 
reservatório. 

Os reservatórios devem ser dotados de 
dispositivos que evitem o extravasamento 
ou indiquem a sua ocorrência. 

Acatado 
parcialmente 

Acatado com ajustes textuais. 
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

95     Nos pontos de cotas altimétricas 
elevadas das redes adutoras e 
distribuidoras devem ser instaladas 
ventosas. 
Parágrafo único. As ventosas devem ser 
protegidas de forma a impedir a 
entrada de contaminantes. 

Art. 95 Nos pontos de cotas altimétricas 
elevadas das redes adutoras e 
distribuidoras deve ser avaliada 
tecnicamente a necessidade de instalação 
de ventosas. 

Devem ser avaliados tecnicamente os 
pontos para instalação de ventosas. 
Nem toda cota altimétrica elevada justifica 
a instalação de ventosa. 

Acatado Acatado com ajustes textuais. 

96     Nos pontos de cotas altimétricas baixas 
da adutora e da rede devem ser 
instalados dispositivos para descarga 
de água. 
Parágrafo único. O dispositivo de 
descarga deve propiciar a remoção de 
todo o material  sedimentado, ter saída 
livre e evitar contaminação na rede. 

Art. 96 Nos pontos de cotas altimétricas 
baixas da adutora e da rede deve ser 
avaliada tecnicamente a necessidade de 
instalar  dispositivo para descarga de água. 

Devem ser avaliados tecnicamente os 
pontos para instalação de válvulas de 
descarga. 

Acatado Acatado com ajustes textuais. 

97     Nas adutoras ramificadas devem ser 
instaladas válvulas de fechamento que 
permitam o isolamento e manutenção 
de trechos sem paralisar totalmente o 
abastecimento. 

Art. 97 Nas adutoras ramificadas devem ser 
avaliado tecnicamente a necessidade de 
instalar válvulas de fechamento que 
permitam o isolamento e manutenção de 
trechos sem paralisar totalmente o 
abastecimento. 

Não há necessidade de todos os pontos 
mencionados nesse artigo serem 
equipados, pois depende da malha 
existente e gerará custos 
desnecessários. 

Acatado Acatado com ajustes textuais. 

99     O fornecimento de água deve ser 
contínuo, conforme art. 3º, mantendo 
disponível uma pressão dinâmica 
mínima de 10 m.c.a (dez metros de 
coluna de água), medida no cavalete. 
Parágrafo único. As pressões inferiores 
a 10 m.c.a (dez metros de coluna de 
água) serão aceitas  mediante a 
comprovação de que não 
comprometem o abastecimento. 

§ 1º Os imóveis de 3 ou mais pavimentos 
devem ser dotados de reservatório 
domiciliar inferior e mecanismos de 
elevação da água para reservatório 
superior da edificação, ainda que de 
acionamento eventual, de modo a garantir 
o abastecimento de toda a edificação em 
caso de pressão mínima. 

Prédios acima de 3 pavimentos que, 
mesmo com pressões dinâmicas na rede de 
1,5 a 2,0 kgf/cm2 alegam em determinada 
situações, que estão 
desabastecidas porque a água não chega 
nos reservatórios elevados (únicos destas  
edificações). Conforme Art. 35 do Decreto 
Estadual 44.884/2008. 

Não acatado A ARSAE-MG não tem atribuição legal para 
criar disposições referentes a normas de 
construção civil.  
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

102     O prestador de serviços deve agir de 
forma permanente no controle de 
perdas de água bruta e tratada. 
§1º O prestador de serviços deve 
manter ações de combate a 
vazamentos não visíveis. 
§2º O prestador de serviços deve 
manter ações de combate a fraudes. 
§3º As ações de combate a vazamentos 
e fraudes devem ser registradas e os 
registros mantidos por, no mínimo, 24 
(vinte e quatro) meses. 

§3º As ações de combate a vazamentos e 
fraudes devem ser registradas e os 
registros mantidos por, no mínimo, 24 
(vinte e quatro) meses a contar da vigência 
desta resolução. 

  Não acatado A nova resolução só tem efeitos a partir da 
data de vigência estipulada em sua 
publicação.  
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

103     O prestador de serviços deve dispor de 
croqui atualizado do sistema de 
abastecimento de água. 
§ 1º O croqui deve conter a 
representação gráfica do fluxo de água 
bruta e tratada entre as unidades de 
captação, adução, recalque, 
tratamento, reservação de água 
tratada e regiões consumidoras. 
§ 2º O croqui deve contemplar: 
I - identificação das captações 
contendo nome e indicação se a 
captação é superficial ou subterrânea; 
II - identificação das unidades de 
bombeamento contendo nome, 
número de bombas operadas, 
indicação se transporta água bruta ou 
tratada, cota altimétrica e vazão média 
operada; 
III - identificação das adutoras 
contendo nome, indicação se de 
gravidade, recalque ou mista, tipo de 
material, extensão, diâmetro e vazão 
média operada; 
IV - identificação das unidades de 
tratamento contendo nome, cota 
altimétrica e vazão média operada; 
V - identificação dos reservatórios de 
água tratada contendo nome, cota 
altimétrica e capacidade de 
armazenamento; e 
VI - identificação das regiões 
consumidoras contendo nome da(s) 
localidade(s), bairro(s), zona(s) de 
pressão ou outra denominação. 

III - identificação das adutoras contendo 
nome, indicação se de gravidade, recalque 
ou mista, tipo de material, extensão e 
diâmetro e vazão média operada; 

No macrossistema não é possível 
apresentar o cadastro contendo as 
indicações solicitadas exceto nome, tipo de 
material e diâmetro. 

Acatado   
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

105     Art. 105 O prestador de serviços deve 
controlar a 
qualidade da água por ele distribuída para 
consumo 
humano com a finalidade de mantê-la nos 
padrões de potabilidade estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde. 
§1º O controle de qualidade da água deve 
obedecer à 
Portaria M.S. nº 2.914/2011 ou outro 
instrumento legal que venha a substituí-la, 
considerando: 
I – realização das análises de todos os 
parâmetros de qualidade exigidos pela 
Portaria mencionada no §1º; 
II – cumprimento da frequência de 
amostragem 
determinada para cada parâmetro e para os 
pontos de amostragem estabelecidos; 
III – cumprimento dos valores de referência 
estipulados para cada parâmetro analisado; 
IV - metodologias analíticas estabelecidas no 
art. 22 da Portaria mencionada no §1º. 
§2º A alteração da frequência mínima de 
amostragem dos parâmetros, prevista no 
art. 45 da Portaria M.S. nº 2.914/2011, caso 
venha a ser pleiteada pelo prestador de 
serviços, deve ser submetida à aprovação da 
autoridade de saúde pública competente. 
§3º No caso da contratação do serviço de 
terceiros para desempenhar as análises 
laboratoriais da água, o prestador de 
serviços deve exigir que as empresas 
contratadas se submetam às mesmas 
condições estabelecidas nesta Resolução. 

§1º O controle de qualidade da água deve 
obedecer à Portaria M.S. nº 2.914/2011 ao 
Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 
05/2017 ou outro instrumento legal que 
venha a substituí-la, considerando: 
IV - metodologias analíticas estabelecidas 
no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 
05/2017art. 22 da Portaria mencionada no 
§1º. 
§2º A alteração da frequência mínima de 
amostragem dos parâmetros, prevista no 
Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 
05/2017art. 45 da Portaria M.S. nº 
2.914/2011, caso venha a ser pleiteada 
pelo prestador de serviços, deve ser 
submetida à aprovação da autoridade de 
saúde pública competente. 

O nome da Portaria n.°2914/2011 foi 
alterado em 28 de setembro de 2017 para 
Anexo XX da  Portaria de Consolidação 
05/2017. 

Acatado   
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

107     O descumprimento do plano de 
amostragem ou do padrão de 
potabilidade estabelecidos pela 
Portaria M.S. nº 2.914/2011 ou outro 
instrumento legal que venha a 
substituí-la pode ensejar a aplicação de 
sanções ou de medidas compensatórias 
de natureza tarifária pela ARSAE-MG. 

Art. 107 O descumprimento do plano de 
amostragem ou do padrão de potabilidade 
estabelecidos no anexo XX da Portaria de 
Consolidação nº 05/2017 pela Portaria M.S. 
nº 2.914/2011 ou outro instrumento legal 
que venha a substituí-la pode ensejar a 
abertura de um Processo Administrativo. 

O nome da Portaria n.°2914/2011 foi 
alterado em 28 de setembro de 2017 para 
Anexo XX da  Portaria de Consolidação 
05/2017. 

Acatado 
parcialmente 

A atualização da Portaria será incluída. 
Ainda não há definições de como se darão 
os processos sancionatórios, pois esses 
serão definidos em Resolução específica.  

112     A água utilizada para abastecer o 
veículo transportador deve cumprir os 
requisitos  estabelecidos pela Portaria 
M.S. nº 2.914/2011 ou outro 
instrumento legal que venha a 
substituí-la. 

Art. 112 A água utilizada para abastecer o 
veículo transportador deve cumprir os 
requisitos estabelecidos no Anexo XX da 
Portaria de Consolidação 05/2017 pela 
Portaria M.S. nº 2.914/2011 ou outro 
instrumento legal que venha a substituí-la. 

O nome da Portaria n.°2914/2011 foi 
alterado em 28 de setembro de 2017 para 
Anexo XX da  Portaria de Consolidação 
05/2017. 

Acatado   

113     O teor mínimo de cloro residual livre de 
0,5mg/L deve ser mantido durante 
todo o período de  transporte e 
distribuição da água contida no tanque 
do veículo transportador. 
§1º O veículo transportador de água 
deve dispor de material suficiente para 
a análise do cloro residual livre. 
§2º Os profissionais responsáveis pelo  
abastecimento por meio de veículo 
transportador devem estar aptos à 
realização da análise de cloro residual 
livre. 

§1º O veículo transportador de água deve 
dispor de material  suficiente para a análise 
do cloro residual livre. 
§2º Os profissionais responsáveis pelo 
abastecimento por meio de veículo 
transportador devem estar aptos à 
realização da análise de cloro residual livre. 

Suprimir os parágrafos 1º e 2º Não faz 
sentido obrigar os motoristas de 
caminhões-pipa (muitos deles 
terceirizados) que tenham expertise, 
conhecimento, treinamento, material 
disponível e higiene suficiente no local de 
descarga para execução de análise com 
precisão e eficácia. 
Além disso, muitas vezes os caminhões 
fazem o lançamento da água em 
reservatórios e hidrantes da rede pública, e 
o controle de qualidade já é feito dentro 
dos roteiros ordinários de controle de 
qualidade da água distribuída. 

Acatado   
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

114     O tanque do veículo transportador de 
água potável que estiver em uso deve 
ser desinfetado sempre que houver 
indício de contaminação ou a cada mês. 
Parágrafo único. Caso o veículo fique 
fora de  operação, seu tanque deve ser 
desinfetado antes do retorno ao uso. 

Art. 114 O tanque do veículo transportador 
de água potável que estiver em uso deve 
ser desinfetado sempre que houver indício 
de contaminação ou a cada mês. 
Parágrafo único. Caso o veículo fique fora 
de operação, sua primeira carga deverá ser 
objeto de verificação do teor de cloro 
residual 15 minutos após o carregamento e, 
em caso de teor inferior a 0,8 mg/L deverá 
ser desinfetado seu tanque deve ser 
desinfetado antes do retorno ao uso. 

Não há necessidade de desinfecção de 
tanque todo mês. Pela regra escrita no 
Parágrafo único, 
se um veículo ficar um dia na oficina para 
tratar de problema mecânico no motor, por 
exemplo, ele teria que sofrer desinfecção. 

Acatado 
parcialmente 

A recomendação para que se faça 
desinfecção do tanque do caminhão a cada 
mês é do Ministério da Saúde e está 
disponível no folheto informativo para os 
transportadores de água em caminhão-
pipa. O texto será alterado no que se refere 
à desinfecção no caso do veículo ficar fora 
de operação. O responsável pelo veículo 
deverá realizar inspeção do tanque antes 
da primeira carga em todas as ocasiões e 
avaliar a necessidade de desinfecção para 
início da operação. 
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

116     No que concerne ao abastecimento 
realizado por meio de veículo 
transportador, o prestador de   serviços 
é responsável por manter e, quando 
solicitado, disponibilizar à ARSAE-MG e 
às autoridades de saúde os seguintes 
registros: 
I- cadastro das empresas contratadas 
para a prestação dos serviços, quando 
couber, contendo: nome, endereço, 
CNPJ, telefone e funcionário 
responsável; 
II- cadastro dos veículos 
transportadores utilizados, 
contendo: placa, capacidade de 
armazenamento, registro das 
desinfecções; 
III- registro das análises de qualidade da 
água utilizada para abastecimento do 
veículo transportador, conforme 
Portaria M.S. nº  2.914 /2011 ou outro 
instrumento legal que venha a 
substituí-la; 
IV- cadastro das fontes de água potável 
utilizadas para abastecimento dos 
veículos transportadores; 
V – cópias das planilhas de registro das 
viagens realizadas pelos veículos 
transportadores sob sua 
responsabilidade, conforme disposto 
no Art. 115 desta Resolução; e 
VI - registro das desinfecções realizadas 
nos veículos transportadores de água 
nos últimos 24 (vinte e quatro) meses. 

III- registro das análises de qualidade da 
água utilizada para abastecimento do 
veículo transportador, conforme Anexo XX 
da Portaria de Consolidação nº 
05/2017Portaria M.S. nº 2.914/2011 ou 
outro instrumento legal que venha a 
substituí-la; 

SPDV e SPSL - O nome da Portaria 
n.°2914/2011 foi alterado em 28 de 
setembro de 2017 

Acatado   
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Redação original Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

119     Esta Resolução entra em vigor x dias 
após a data 
de sua publicação. 

Art. 119 Esta Resolução entra em vigor 360 
dias após a data de sua publicação. 

Prazo necessário para adaptação dos 
processos conforme exigência na atual 
Resolução. 

Não acatado O prazo para vigência será avaliado 
conjuntamente com as outras resoluções - 
esgoto e condições gerais - pois as três 
deverão entrar em vigência ao mesmo 
tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ANEXO II – MINUTA DE RESOLUÇÃO SUBMETIDA À CONSULTA PÚBLICA 
 

Minuta de Resolução de Água 

RESOLUÇÃO ARSAE-MG ##, DE ## DE ####### DE 2019 

Estabelece condições a serem observadas 

na prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água pelos prestadores 

de serviços regulados pela Agência 

Reguladora de Serviços de Abastecimento 

de Água e de Esgotamento Sanitário do 

Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG). 

O Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), no uso de suas 

atribuições legais, atendendo a decisão da Diretoria Colegiada e, 

CONSIDERANDO que a entidade reguladora edita normas que abrangem requisitos 

operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as diretrizes nacionais para 

o saneamento básico, estabelecidas na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007; 

CONSIDERANDO que a entidade reguladora define as normas técnicas relativas à 

qualidade, quantidade e regularidade dos  serviços prestados aos usuários e entre os 

diferentes prestadores de serviços envolvidos, de acordo com as diretrizes nacionais para 

o saneamento básico, estabelecidas na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007; 

CONSIDERANDO as atribuições da ARSAE-MG, nos termos do artigo 6° da Lei Estadual n° 

18.309, de 3 de agosto de 2009;  

CONSIDERANDO as disposições da Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade; 

Resolve: 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I - Ementa 

Art. 1º Esta Resolução destina-se a estabelecer as condições a serem observadas na 

prestação dos serviços públicos de abastecimento de água pelos prestadores de serviços, 



 
 

 

 
 

regulados pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG). 

Seção II - Definições 

Art. 2º Para os fins desta Resolução, foram adotadas as seguintes definições: 

I. abastecimento alternativo: abastecimento que não é realizado pela rede pública, 

podendo ser realizado por meio de veículo transportador de água (caminhão-pipa), 

fonte ou reservatório; 

II. água bruta: água encontrada naturalmente nos rios, riachos, lagos, lagoas, açudes 

e aquíferos e que não passou por nenhum processo de tratamento; 

III. água potável: água destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à 

higiene pessoal que não oferece riscos à saúde; 

IV. água tratada: água submetida a processos físicos, químicos ou combinação desses 

para tratamento, visando atender ao padrão de potabilidade estabelecido pelo 

Ministério da Saúde; 

V. capacidade nominal:  vazão, em condições normais de funcionamento, para qual a 

Estação de Tratamento de Água (ETA) foi projetada; 

VI. casa de química: área ou conjunto de dependências da ETA que cumpre as funções 

de armazenamento, manipulação e dosagem dos produtos químicos necessários 

ao tratamento da água; 

VII. cavalete: conjunto de segmentos de tubo, conexões e registros do ramal predial, 

destinado à instalação do hidrômetro e respectivos tubetes ou limitador de 

consumo, em posição afastada do piso; 

VIII. continuidade: princípio que estabelece que o abastecimento de água seja realizado 

em quantidade satisfatória, de forma a ser disponibilizado 24 (vinte e quatro) horas 

por dia; 

IX. descontinuidade: evento em que a água proveniente de abastecimento público não 

está disponível para os usuários em qualidade e quantidade estabelecidas por esta 

Resolução;  

X. dispositivos acessórios e peças especiais: válvulas, registros, hidrantes, medidores, 

descargas, tanques amortizadores unidirecionais (TAU), stand pipes (chaminés de 

equilíbrio) e ventosas; 



 
 

 

 
 

XI. equipamento de proteção individual (EPI): dispositivo ou produto, de uso 

individual, utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção contra riscos capazes 

de ameaçar a sua segurança e a sua saúde no trabalho.  

XII. estação de tratamento de água (ETA): conjunto de unidades destinado a adequar 

as características da água bruta aos padrões de potabilidade. 

XIII. funcionários: agentes envolvidos na prestação dos serviços de abastecimento de 

água, independente de nível técnico e hierárquico, sejam servidores públicos dos 

órgãos ou autarquias municipais, empregados públicos da companhias de 

saneamento ou empregados de empresas privadas; 

XIV. inspeção sanitária: vistoria que deve ser realizada rotineiramente nas captações 

de água, reservatórios e demais unidades do sistema de abastecimento ou solução 

alternativa coletiva, visando avaliar as condições higiênico-sanitárias e identificar 

possíveis riscos para a saúde humana; 

XV. instrumento de medição de vazão: dispositivo usado para medir a quantidade de 

fluido que escoa em um determinado conduto por unidade de tempo; 

XVI. intermitência: situação de descontinuidade do serviço de abastecimento de água, 

que ocorre repetidamente ao longo de determinado período; 

XVII. paralisação: situação na qual o serviço de abastecimento de água é interrompido 

temporariamente; 

XVIII. paralisação programada: situação na qual o serviço de abastecimento de água é 

interrompido temporariamente em virtude da necessidade de efetuar reparos, 

modificações, melhorias ou quando houver comprometimento do abastecimento 

de água que justifique a adoção de racionamento; situação em que é requerida 

comunicação prévia à população; 

XIX. paralisação emergencial: situação na qual o serviço de abastecimento de água é 

interrompido temporariamente, em virtude de situação de emergência; 

XX. prestador de serviços: pessoa ou organização que realiza os processos e as 

atividades necessárias para a prestação dos serviços de abastecimento de água; 

XXI. procedimento operacional padrão (POP): documento que descreve 

detalhadamente as ações necessárias para a realização de uma tarefa rotineira; 

XXII. quadro de distribuição de energia elétrica: dispositivo que recebe energia de um 

transformador ou gerador e faz a distribuição dos circuitos, alimentando o(s) 

quadro(s) de distribuição terminal; 



 
 

 

 
 

XXIII. quadro terminal de energia: dispositivo utilizado para controle elétrico de 

equipamento industrial. O quadro terminal é hierarquicamente inferior em relação 

ao quadro de distribuição de energia elétrica; 

XXIV. racionamento: ações deliberadas que comprometem a oferta de água aos usuários 

e não são decorrentes de manutenção corretiva ou preventiva realizada pelo 

prestador de serviços, incluindo: redução da pressão na rede de distribuição de 

água que venha a comprometer o abastecimento aos usuários; paralisação total 

ou parcial do sistema de abastecimento com vistas à redução da oferta de água 

potável; alternância do fornecimento de água entre regiões de um mesmo sistema 

de abastecimento; 

XXV. resíduo: material remanescente do processo de tratamento de água realizado na 

ETA. Inclui embalagens de produtos químicos, lodo obtido da sedimentação 

ocorrida nos decantadores e da lavagem dos filtros, entre outros materiais. 

XXVI. serviços essenciais: são aqueles serviços imprescindíveis ou indispensáveis, 

prestados à população pelas seguintes instituições: creches e escolas de ensino 

infantil e fundamental; hospitais e unidades de atendimento destinadas à 

preservação da saúde; estabelecimentos de internação coletiva; 

XXVII. sistema de abastecimento de água: conjunto de obras civis, materiais e 

equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à 

produção e ao fornecimento coletivo de água potável para consumo humano, por 

meio de rede de distribuição; 

XXVIII. situação de contingência: evento que afeta a disponibilidade total ou parcial de 

um ou mais recursos associados aos sistemas de abastecimento de água, 

provocando em consequência, a descontinuidade dos serviços; 

XXIX. situação de emergência: situação decorrente de caso fortuito ou força maior que 

possa provocar danos às pessoas, equipamentos, instalações ou ao meio 

ambiente, exigindo ação imediata para minimizar ou eliminar os impactos 

adversos; 

XXX. solução alternativa coletiva: modalidade de abastecimento coletivo destinada a 

fornecer água potável para consumo humano, com captação subterrânea ou 

superficial, com ou sem canalização e sem rede de distribuição; 

XXXI. unidade de apoio: cada um dos elementos da ETA destinado às atividades indiretas 

e de suporte ao abastecimento de água, podendo abranger depósitos, vestiários, 

refeitórios e outros; 



 
 

 

 
 

XXXII. unidade de bombeamento: instalações e dispositivos do sistema de 

abastecimento de água que realizam o bombeamento da água para o 

abastecimento público, tais como estações elevatórias e boosters; 

XXXIII.       unidade operacional: instalações e dispositivos do sistema de abastecimento de 

água ou solução alternativa coletiva em que são realizados processos de captação, 

adução, tratamento, reservação ou distribuição de água; 

XXXIV. unidade de tratamento: cada um dos elementos da ETA em que o processo de 

tratamento da água se realiza;  

XXXV. veículo transportador de água: caminhão transportador de água equipado com 

tanque, válvula e demais equipamentos apropriados para o abastecimento de 

água; caminhão-pipa. 

Seção III – Disposições gerais 

Art. 3º O prestador de serviços deve assegurar a continuidade do abastecimento de água 

potável para todos os usuários. 

Art. 4º O prestador de serviços pode realizar paralisação programada das atividades 

operacionais mediante as seguintes justificativas:  

I – necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nos sistemas de 

abastecimento de água ou soluções alternativas coletivas de abastecimento; ou 

II - quando houver comprometimento do abastecimento de água em condições 

adequadas de qualidade ou quantidade, que justifique adoção de racionamento, 

nos termos da Resolução ARSAE-MG nº 68/2015 ou outra que venha a substituí-la; 

Art. 5º O prestador de serviços pode realizar paralisação emergencial quando houver 

ameaça à integridade de pessoas e bens ou danos decorrentes de situação de 

emergência.  

Art. 6º O prestador de serviços deve registrar e divulgar todas as paralisações dos serviços 

com duração superior a 12 (doze) horas.  

§1º A divulgação da paralisação programada deve ser iniciada com antecedência mínima 

de três dias e realizada diariamente ao longo do período que antecede a paralisação. 

§2º A paralisação emergencial deve ser divulgada tão logo o prestador de serviços tome 

ciência dos fatos. 



 
 

 

 
 

§3º A divulgação da paralisação, programada ou emergencial, deve ser realizada no sítio 

eletrônico do prestador de serviços e nos meios de comunicação disponíveis no 

município, incluindo as seguintes informações: 

I – data e hora de início da paralisação; 

II – área de abrangência (bairros ou regiões); 

III – data e hora previstas para restabelecimento do serviço de abastecimento; e 

IV – motivo da paralisação. 

§4º As paralisações programadas realizadas em virtude de racionamento devem 

obedecer às mesmas disposições deste artigo. 

§5º O prestador de serviços deve manter os registros das paralisações realizadas por 

período de, no mínimo, 12 (doze) meses. 

Art. 7º No caso de paralisação do serviço com duração superior a 12 (doze) horas, o 

prestador de serviços deve prover abastecimento alternativo, via veículo transportador, 

aos usuários que prestam serviços essenciais que solicitarem o serviço. 

§1º O prestador de serviços deve possuir cadastro de todos os usuários que prestam 

serviços essenciais no município. 

§2º O prestador de serviços deve informar aos usuários que prestam serviços essenciais 

sobre: 

I - direito ao abastecimento alternativo previsto no caput; e 

II - procedimento para solicitação do abastecimento alternativo ao prestador de 

serviços.  

Art. 8º O prestador de serviços deve enviar o registro das paralisações realizadas à ARSAE-

MG, conforme determinado em resolução específica.  

Art. 9º A paralisação que não respeite as condições previstas nesta Resolução pode 

sujeitar o prestador de serviços à suspensão de cobrança da tarifa ou a sanções. 

Art. 10º O prestador de serviços deve prover abastecimento alternativo aos usuários de 

áreas acometidas por intermitência devido a insuficiência do sistema de abastecimento 

de água. 

Art. 11 O prestador de serviços deve garantir a conservação da infraestrutura predial e a 

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem as unidades 

operacionais e unidades de apoio. 



 
 

 

 
 

Parágrafo único. O prestador de serviços deve manter registro de todas as manutenções 

realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro) meses.  

Art. 12 O prestador de serviços deve garantir que as unidades operacionais não 

apresentem vazamentos ou falhas estruturais que comprometam a operação, a 

qualidade da prestação dos serviços ou o meio ambiente. 

Art. 13 O acesso às unidades operacionais deve ser restrito aos funcionários do prestador 

de serviços e aos visitantes autorizados, devidamente identificados. 

Art. 14 O prestador de serviços deve instalar estruturas físicas para delimitar e proteger 

o perímetro e a área das unidades operacionais e de apoio, incluindo cercas ou muros. 

Art. 15 As edificações do sistema de abastecimento de água devem conter iluminação 

interna para permitir a operação e manutenção em períodos sem iluminação natural. 

Art. 16 Os acessos e saídas das edificações do sistema de abastecimento de água devem 

ser identificados com sinalização clara e conter luzes de emergência.  

Art. 17 A segurança dos funcionários e visitantes deve ser garantida em todas as unidades 

operacionais, observando-se as características e necessidades dos locais.  

§1º Em áreas com risco de queda, deve haver corrimãos ou guarda-corpos instalados. 

§2º Os funcionários e visitantes devem usar identificação e EPI nas unidades 

operacionais, condizentes com as atividades que desempenham.  

Art. 18 As vias de acesso às unidades operacionais devem permitir o fácil acesso de 

veículos e pessoas para o transporte de funcionários, insumos e equipamentos, em 

qualquer época do ano. 

Art. 19 As unidades operacionais devem dispor de identificação padronizada na fachada, 

contendo o nome do prestador de serviços, o nome da unidade e avisos de advertência 

de acordo com as características do local.  

Art. 20 O prestador de serviços deve impedir que haja acúmulo de água que propicie a 

proliferação de vetores de doenças em suas unidades operacionais. 

Art. 21 O prestador de serviços deve realizar a capacitação e atualização técnica periódica 

dos funcionários envolvidos na prestação dos serviços de abastecimento de água. 

§1º O prestador de serviços deve promover treinamento específico em procedimentos 

operacionais, manipulação de produtos químicos, procedimentos de laboratório e leitura 

de hidrômetro, pertinentes às atribuições técnicas de seus funcionários. 



 
 

 

 
 

§2º Os registros ou certificados de treinamento devem estar disponíveis para consulta na 

unidade operacional em que o profissional estiver alocado. 

Art. 22 Os funcionários envolvidos na operação do sistema de abastecimento de água ou 

solução alternativa coletiva devem estar aptos a realizar os procedimentos operacionais 

das áreas em que atuam.  

§ 1º A ARSAE-MG pode solicitar a realização dos procedimentos para testar os 

conhecimentos e habilidades dos funcionários durante a fiscalização. 

§ 2º O funcionário responsável pelo procedimento operacional, em caso de afastamento, 

deve ser substituído por outro igualmente capacitado e qualificado.  

Seção IV – Medições 

Art. 23 O prestador de serviços deve realizar a manutenção e calibração dos 

equipamentos e instrumentos de medição conforme recomendação do fabricante, 

condições de utilização, tipo de equipamento, exatidão e precisão requeridas.  

§1º A unidade operacional deve dispor de cronograma impresso contendo datas para 

teste, calibração e manutenção periódica dos equipamentos e instrumentos de medição 

disponíveis, conforme disposto no caput.  

§2º As manutenções e calibrações dos equipamentos e instrumentos de medição devem 

ser registradas e mantidas pelo tempo de vida útil dos equipamentos. 

Art. 24 Em caso de utilização de Calha Parshall, o prestador de serviços deve manter o 

dispositivo sem deformações ou acúmulo de sólidos que possam interferir na precisão e 

exatidão da medição. 

Art. 25 A interrupção do funcionamento de um instrumento de medição deve ser 

registrada em livro de ocorrência, incluindo data de início e término da interrupção, 

motivo e outras informações pertinentes. 

Art. 26 Na captação de água bruta, o prestador de serviços deve medir e registrar, 

diariamente, o volume e a vazão da água bruta captada, bem como o tempo de operação 

do equipamento de adução. 

Parágrafo único. O prestador de serviços deve manter os registros por, no mínimo, 24 

(vinte e quatro) meses. 

Art. 27 Na saída do tratamento, o prestador de serviços deve medir e registrar, 

diariamente, o volume da água distribuída.  



 
 

 

 
 

Parágrafo único. O prestador de serviços deve manter os registros por, no mínimo, 24 

(vinte e quatro) meses. 

Art. 28 O prestador de serviços deve realizar a medição do volume de água consumido 

pelos usuários em todas as ligações.  

Parágrafo único. O prestador de serviços deve manter os registros por, no mínimo, 10 

(dez) anos. 

Art. 29 Excepcionalmente, quando utilizar meios estimativos para determinar volumes ou 

vazões, o prestador de serviços deve registrar o método, os parâmetros e o intervalo de 

tempo entre medições. 

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS 

Seção I - Captações 

Art. 30 Captações superficiais com adução por recalque e subterrâneas devem contar 

com conjunto moto-bomba reserva igual ou equivalente àquele em operação, pronto 

para uso. 

Art. 31 Captações localizadas em áreas com risco de alagamento devem possuir proteção 

contra avarias, a fim de garantir seu funcionamento contínuo. 

Art. 32 O prestador de serviços deve possuir Outorga de Direito de Uso de Recursos 

Hídricos com vazão compatível com a demanda e captar de acordo com a vazão 

outorgada.  

§1º Nos casos enquadrados como uso insignificante, o prestador de serviços deve 

apresentar a comprovação de Cadastro de Uso Insignificante ou documento equivalente. 

§2º A constatação de captação em desacordo com a Outorga de Direito de Uso de 

Recursos Hídricos ou com o Cadastro de Uso Insignificante será levada pela ARSAE-MG 

ao conhecimento do órgão gestor de recursos hídricos.  

Subseção I - Captação superficial 

Art. 33 O ponto de captação de água bruta e os equipamentos de adução devem ser 

totalmente protegidos, não sendo permitido o acesso de animais ou pessoas não 

autorizadas.  

Art. 34 O prestador de serviços deve realizar inspeção sanitária da área do entorno do 

manancial, no mínimo a cada 90 (noventa) dias, e registrar as inspeções, incluindo as 

eventuais fontes de riscos à saúde que possam comprometer a qualidade da água do 

manancial.  



 
 

 

 
 

Parágrafo único. Os registros das inspeções sanitárias das áreas dos mananciais devem 

ser mantidos por um período de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.  

Subseção II - Captação subterrânea 

Art. 35 A captação subterrânea deve contar com laje de concreto para proteção sanitária, 

com área não inferior a 1,0 m2, envolvendo o tubo de revestimento, com declividade que 

impeça acumulação e infiltração de água. 

Art. 36 A captação subterrânea deve ser dotada de dispositivo que permita a coleta de 

água bruta para controle da qualidade da água. 

Art. 37 O tubo de revestimento da captação subterrânea deve possuir tampa de proteção 

que impeça a entrada de água, animais, corpos estranhos e contaminantes. 

Art. 38 Em caso de desativação, o poço deve ser lacrado para evitar contaminação ou 

poluição do manancial subterrâneo. 

Seção II - ETA 

Subseção I – Disposições gerais para Estação de Tratamento de Água  

Art. 39 A ETA deve dispor de documentos com descrição detalhada de suas unidades de 

tratamento e parâmetros de projeto. 

Art. 40 A ETA deve operar com vazão e tempo de operação compatíveis com sua 

capacidade nominal.  

Parágrafo único. A operação em desacordo com o disposto no caput será aceita mediante 

justificativa técnica e comprovação de que não compromete o abastecimento e a 

qualidade da água distribuída.  

Art. 41 A ETA deve dispor de Licença de Operação ou Autorização Ambiental de 

Funcionamento. 

Parágrafo único. A constatação de operação em desacordo com a licença ou Autorização 

Ambiental de Funcionamento será levada pela ARSAE-MG ao conhecimento do órgão 

ambiental competente.   

Art. 42 A ETA deve dispor de POP de suas atividades operacionais. 

Art. 43 O prestador de serviços deve quantificar e registrar o volume de água consumido 

nos processos operacionais da ETA. 

Parágrafo único. O prestador de serviços deve manter os registros por, no mínimo, 24 

(vinte quatro) meses. 



 
 

 

 
 

Art. 44 O prestador de serviços deve dispor de livro de ocorrências operacionais da ETA.  

Art. 45 O prestador de serviços deve fazer registro diário do horário de início e término 

do tratamento de água.  

Parágrafo único. O prestador de serviços deve manter o registro dos horários de 

operação por 24 (vinte e quatro) meses. 

Art. 46 A operação da ETA deve ser feita de modo a otimizar a dosagem dos produtos 

químicos utilizados no tratamento.  

Art. 47 A área da ETA deve permitir a circulação de pessoas e equipamentos.   

Art. 48 Laboratório, casa de química, escritório e unidades de apoio devem ser utilizadas 

especificamente para as finalidades para que foram construídas.  

Art. 49 O prestador de serviços deve garantir a destinação final adequada dos resíduos 

gerados na operação da ETA, conforme legislação pertinente. 

Parágrafo único. A constatação de destinação dos resíduos em desacordo com a lei será 

levada pela ARSAE-MG ao conhecimento do órgão ambiental competente.  

Subseção II - Produtos químicos e casa de química 

Art. 50 O armazenamento dos produtos químicos deve ser feito de modo que a qualidade 

dos produtos seja mantida inalterada. 

§ 1º Os produtos químicos devem estar protegidos contra intempéries, em local livre de 

umidade e com temperatura e ventilação adequadas às recomendações dos fabricantes 

para o armazenamento. 

§ 2º Os produtos fornecidos em sacos devem ser acondicionados sobre estrados, 

afastados de pisos e paredes. 

§ 3º Em caso de produtos fornecidos a granel, o armazenamento deve ser feito em 

depósitos de material resistente à corrosão ou conforme orientações do fabricante. 

Art. 51 A área de armazenamento de produtos em estado líquido deve ser dotada de 

bacia para contenção de vazamentos.  

Art. 52 Os produtos químicos e insumos utilizados para tratamento da água e ensaios de 

controle de qualidade da água devem: 

I - estar dentro do prazo de validade estipulado pelo fabricante; 



 
 

 

 
 

II - conter identificação legível que inclua procedência, lote de produção e validade; 

e 

III - ter suas embalagens e resíduos descartados conforme orientações do 

fabricante. 

Art. 53 As Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) 

correspondentes aos produtos químicos e insumos utilizados para tratamento da água e 

ensaios de controle de qualidade da água devem estar disponíveis na casa de química e 

nos laboratórios.  

Art. 54 A casa de química deve dispor de POP das atividades que realiza, incluindo 

manuseio e dosagem de produtos químicos.  

Art. 55 A área de armazenamento e dosagem do cloro gasoso deve obedecer aos 

seguintes requisitos: 

I -  ser fechada, coberta e específica para este fim; 

II - ser protegida da incidência direta de luz solar; 

III - ser livre de umidade; 

IV - dispor de ventilação natural por meio de aberturas até a altura do piso; 

V - dispor de ventilação forçada produzida por exaustor ou insuflador instalados 

rentes ao piso; 

VI - conter porta com abertura para a área externa, que permita a visualização da 

área interna quando fechada, através de janela de vidro;  

VII - conter chaves de energia e interruptores externos ao recinto; e 

VIII - ser livre de materiais inflamáveis e fontes de ignição. 

Parágrafo único. As saídas de ventilação devem ser dispostas de modo a dissipar 

eventuais vazamentos de cloro para o lado externo da Casa de Química.  

Art. 56 O armazenamento de cloro gasoso deve observar os seguintes requisitos: 

I – utilização de garras e suportes para segurança dos cilindros; e  

II – manutenção da cápsula protetora de válvulas em cilindros fora de uso. 



 
 

 

 
 

Art. 57 Nos locais onde ocorre armazenamento ou manipulação de produtos químicos, 

deve estar disponível EPI para todos os funcionários, conforme especificações da Ficha 

de Informações de Segurança de Produtos químicos (FISPQs). 

Subseção III - Laboratórios 

Art. 58 O Laboratório da ETA deve realizar, pelo menos, as seguintes análises: 

 I - temperatura; 

II - pH; 

III - turbidez; 

IV - cor; 

V - cloro residual livre; 

VI - flúor; 

VII - coliformes totais;  

VIII - Escherichia coli; e 

IX - bactérias heterotróficas. 

Art. 59 O laboratório deve conter os insumos e equipamentos suficientes para as análises 

que realiza, inclusive as solicitadas durante processo de fiscalização. 

Art. 60 A estrutura do laboratório deve contar com disponibilidade de água, pontos de 

energia elétrica suficientes para todos os equipamentos e iluminação artificial.  

Art. 61 O laboratório deve ser mantido em temperatura ambiente que não comprometa 

a utilização dos equipamentos, a conservação dos produtos químicos e a realização das 

análises, principalmente as microbiológicas.  

Parágrafo único. O laboratório deve dispor de termômetro para monitoramento da 

temperatura ambiente. 

Art. 62 O laboratório deve conter bancada com dimensões suficientes para a acomodação 

dos equipamentos e manipulação do material utilizado nas análises.  

Art. 63 As áreas do laboratório com diferentes finalidades devem ser separadas e 

identificadas.  



 
 

 

 
 

Art. 64 A área do laboratório deve conter local específico para descarte de materiais e 

reagentes.  

Art. 65 Práticas de organização, manutenção, conservação, higiene e assepsia devem ser 

mantidas no laboratório. 

Art. 66 As operações de manutenção e reparo realizadas na área do laboratório não 

devem representar risco à qualidade das análises. 

Art. 67 O laboratório deve dispor de POP das análises que realiza, incluindo detalhamento 

dos procedimentos para coleta, manuseio, acondicionamento, transporte, preparação, 

análise e descarte das amostras, bem como para o registro dos resultados obtidos.  

Parágrafo único. O POP a que se refere o caput deve ser apropriado para o tipo de 

método e equipamento utilizado em cada laboratório.  

Art. 68 Amostras coletadas para análises laboratoriais na ETA devem possuir identificação 

contendo as seguintes informações: 

I - data e hora da coleta; e 

II - local da coleta.  

Art. 69 Amostras coletadas para análises em laboratórios externos à ETA devem possuir 

identificação contendo as seguintes informações: 

I - data e hora da coleta; 

II - local da coleta; 

III - nome do(s) parâmetro(s) sujeito(s) à análise; 

IV - nome do funcionário que realiza a coleta; e 

V - local de destinação do material coletado. 

Art. 70 O transporte e armazenamento das amostras coletadas deve ser realizado de 

forma a mantê-las inalteradas. 

Art. 71 Os registros dos resultados do controle de qualidade da água obtidos devem estar 

disponíveis nos laboratórios em que as análises foram realizadas.  

§1º Devem estar disponíveis, no mínimo, os resultados referentes aos últimos 90 

(noventa) dias de operação.  



 
 

 

 
 

§2º Os resultados podem estar disponíveis nos laboratórios em forma de tabelas ou 

planilhas, físicas ou digitais, ou em formato de laudos.  

§3º Registros rasurados e sem a assinatura de um responsável técnico são considerados 

inválidos. 

Art. 72 O Plano de Amostragem estabelecido por meio da Portaria M.S. nº 2.914/2011 ou 

outro instrumento legal que venha a substituí-la, deve estar disponível em formato 

impresso e afixado em local de fácil visualização no laboratório.  

Parágrafo único. O Plano de Amostragem deve ser atualizado sempre que houver 

alteração na qualidade da água, nas condições de operação ou na população abastecida. 

Art. 73 O laboratório deve manter um quadro atualizado da escala de trabalho dos 

funcionários que desempenham as atividades, afixado em área de fácil visualização. 

Art. 74 O laboratório deve dispor dos manuais de operação dos equipamentos 

disponíveis.  

Art. 75 Os equipamentos utilizados no laboratório devem estar identificados conforme as 

análises às quais se destinam. 

Art. 76 Os equipamentos do laboratório devem respeitar as mesmas condições de 

manutenção e calibração enunciadas no art. 23 desta Resolução.  

Parágrafo único. Os equipamentos que exijam calibração devem conter etiqueta com 

data e nome do responsável pela última calibração e data estipulada para a próxima 

calibração.  

Art. 77 As estufas para incubação das amostras para análises microbiológicas em 

funcionamento devem ser mantidas em temperatura coerente com o método de análise 

adotado pelo laboratório. 

Art. 78 A temperatura das estufas deve ser monitorada com uso de termômetro, mesmo 

para aquelas que dispõem de termostato. 

Parágrafo único. As medições periódicas de temperatura da estufa devem ser registradas 

em tabela disponível próximo ao equipamento. 

Subseção IV - Unidades de tratamento 

Art. 79 A saída de água dos decantadores deve ocorrer através de tubos perfurados 

submersos ou de vertedores não-afogados dispostos de modo a garantir vazão uniforme 

ao longo deles. 



 
 

 

 
 

Art. 80 A operação e lavagem do filtro devem ser otimizadas, de forma a reduzir o 

consumo de água. 

Art. 81 Os filtros ascendentes devem ter cobertura que evite a entrada de qualquer 

agente prejudicial à qualidade da água.  

Art. 82 Cada filtro deve dispor de torneira para avaliação da turbidez remanescente da 

água pós-filtração.  

Parágrafo único. Caso o prestador de serviços não realize o controle de turbidez pós-

filtração, a turbidez na saída da ETA deve respeitar o Valor Máximo Permitido para a saída 

dos filtros estabelecido na Portaria M.S. nº 2.914/2011 ou outro instrumento legal que 

venha a substituí-la. 

Seção III - Unidades de bombeamento 

Art. 83 As unidades de bombeamento devem contar com conjunto moto-bomba reserva 

igual ou equivalente àquele em operação, pronto para uso. 

Art. 84 As instalações elétricas das unidades de bombeamento devem estar protegidas.  

§1º Os quadros de distribuição de energia elétrica devem ser fechados.   

§2º Os quadros terminais de energia devem possuir indicações claras das funções dos 

dispositivos elétricos, bem como das posições aberta e fechada das chaves. 

Art. 85 As unidades de bombeamento localizadas próximo a residências devem conter 

meios de mitigar o ruído. 

Parágrafo único: Caso sejam utilizadas espumas para abafar os ruídos, essas devem ser à 

prova de fogo.  

Seção IV - Reservatórios de distribuição 

Art. 86 A cobertura do reservatório deve proporcionar escoamento das águas pluviais e 

impedir a entrada de contaminantes.  

Art. 87 Cada câmara de reservação deve ter, pelo menos, uma abertura de inspeção 

contendo tampa que não acumule água, confira vedação e possua dispositivo de tranca.  

 Art. 88 O reservatório deve possuir entrada de ventilação que impeça a entrada de 

contaminantes.  

Art. 89 O reservatório deve ser dotado de descarga de fundo que permita o escoamento 

completo do volume de água contido em seu interior. 



 
 

 

 
 

Art. 90 O prestador de serviços deve inspecionar os reservatórios de distribuição a cada 

3 (três) meses e realizar as análises de controle da qualidade da água armazenada, de 

acordo com a Portaria MS nº 2.914/2011 ou outro instrumento legal que venha a 

substituí-la.  

§1º Quando os resultados de análise estiverem em desacordo com os padrões físico-

químicos e microbiológicos exigidos pela Portaria MS nº 2.914/2011 ou outro 

instrumento legal que venha a substituí-la, o prestador de serviços deve realizar a limpeza 

e desinfecção do reservatório.  

§2º O prestador de serviços deve registrar a inspeção, limpeza e desinfecção dos 

reservatórios e manter os registros por, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.  

Art. 91 O prestador de serviços deve possuir mecanismos e adotar procedimentos que 

impeçam o extravasamento do reservatório. 

Art. 92 O volume de água do reservatório deve ser controlado por meio dos seguintes 

dispositivos: 

I - indicador do nível de água; 

II - tubo extravasor vertical que descarregue livremente em uma caixa, ambos com 

capacidade para a vazão máxima capaz de alimentar o reservatório; e 

III - dispositivo limitador ou controlador do nível máximo. 

Seção V - Adutoras e rede 

Art. 93 Os condutos de água tratada devem ser dispostos de modo a impedir a entrada 

de qualquer agente prejudicial à qualidade da água transportada. 

Art. 94 As adutoras devem ser protegidas em locais onde é alto o risco de avarias por 

agentes externos.  

Art. 95 Nos pontos de cotas altimétricas elevadas das redes adutoras e distribuidoras 

devem ser instaladas ventosas. 

Parágrafo único. As ventosas devem ser protegidas de forma a impedir a entrada de 

contaminantes. 

Art. 96 Nos pontos de cotas altimétricas baixas da adutora e da rede devem ser instalados 

dispositivos para descarga de água.  

Parágrafo único. O dispositivo de descarga deve propiciar a remoção de todo o material 

sedimentado, ter saída livre e evitar contaminação na rede.  



 
 

 

 
 

Art. 97 Nas adutoras ramificadas devem ser instaladas válvulas de fechamento que 

permitam o isolamento e manutenção de trechos sem paralisar totalmente o 

abastecimento. 

Art. 98 O prestador de serviços deve desenvolver programas de setorização da rede de 

distribuição de acordo com a necessidade do sistema, porte populacional e zonas de 

pressão. 

Art. 99 O fornecimento de água deve ser contínuo, conforme art. 3º, mantendo disponível 

uma pressão dinâmica mínima de 10 m.c.a (dez metros de coluna de água), medida no 

cavalete. 

Parágrafo único. As pressões inferiores a 10 m.c.a (dez metros de coluna de água) serão 

aceitas mediante a comprovação de que não comprometem o abastecimento.  

Art. 100 A pressão estática máxima na rede não deve ultrapassar 50 m.c.a. (cinquenta 

metros de coluna de água) medida no cavalete.  

Parágrafo único. As pressões superiores a 50 m.c.a. (cinquenta metros de coluna de água) 

serão aceitas mediante a comprovação de que não comprometem a infraestrutura do 

sistema de abastecimento de água e as instalações internas dos usuários. 

Art. 101 O prestador de serviços deve reparar os vazamentos dentro do prazo estipulado 

nos incisos deste artigo, contado a partir da abertura da solicitação do serviço.  

I - 85% dos vazamentos em até 24 (vinte e quatro) horas;  

II - 100% dos vazamentos em até 48 (quarenta e oito) horas. 

Parágrafo único. Caso não seja possível o reparo dentro do prazo estipulado nos incisos I 

e II, o prestador de serviços deve registrar o fato e o motivo da impossibilidade, bem 

como as providências adotadas e o prazo para solução.  

Art. 102 O prestador de serviços deve agir de forma permanente no controle de perdas 

de água bruta e tratada. 

§1º O prestador de serviços deve manter ações de combate a vazamentos não visíveis.  

§2º O prestador de serviços deve manter ações de combate a fraudes. 

§3º As ações de combate a vazamentos e fraudes devem ser registradas e os registros 

mantidos por, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.  

Art. 103 O prestador de serviços deve dispor de croqui atualizado do sistema de 

abastecimento de água. 



 
 

 

 
 

§ 1º O croqui deve conter a representação gráfica do fluxo de água bruta e tratada entre 

as unidades de captação, adução, recalque, tratamento, reservação de água tratada e 

regiões consumidoras. 

§ 2º O croqui deve contemplar: 

I - identificação das captações contendo nome e indicação se a captação é 

superficial ou subterrânea; 

II - identificação das unidades de bombeamento contendo nome, número de 

bombas operadas, indicação se transporta água bruta ou tratada, cota altimétrica 

e vazão média operada; 

III - identificação das adutoras contendo nome, indicação se de gravidade, recalque 

ou mista, tipo de material, extensão, diâmetro e vazão média operada; 

IV - identificação das unidades de tratamento contendo nome, cota altimétrica e 

vazão média operada; 

V - identificação dos reservatórios de água tratada contendo nome, cota altimétrica 

e capacidade de armazenamento; e 

VI - identificação das regiões consumidoras contendo nome da(s) localidade(s), 

bairro(s), zona(s) de pressão ou outra denominação. 

Art. 104 O prestador de serviços deve dispor de cadastro técnico atualizado do sistema 

de abastecimento de água. 

Parágrafo único. O cadastro técnico deve conter: 

I - posicionamento das tubulações com indicação do diâmetro, profundidade, extensão 

e tipo de material; 

II - nomenclatura dos logradouros; 

III - identificação dos dispositivos acessórios e peças especiais, com indicação do tipo de 

dispositivo, profundidade (quando for o caso), dimensão nominal e tipo de material; e 

IV - localização dos instrumentos de medição de vazão; 

V - localização das unidades de captação, recalque, tratamento e reservação de água; 

VI - Identificação das zonas de pressão. 



 
 

 

 
 

CAPÍTULO III - QUALIDADE DE ÁGUA 

Art. 105 O prestador de serviços deve controlar a qualidade da água por ele distribuída 

para consumo humano com a finalidade de mantê-la nos padrões de potabilidade 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

§1º O controle de qualidade da água deve obedecer à Portaria M.S. nº 2.914/2011 ou 

outro instrumento legal que venha a substituí-la, considerando: 

I – realização das análises de todos os parâmetros de qualidade exigidos pela 

Portaria mencionada no §1º; 

II – cumprimento da frequência de amostragem determinada para cada parâmetro 

e para os pontos de amostragem estabelecidos;  

III – cumprimento dos valores de referência estipulados para cada parâmetro 

analisado; 

IV - metodologias analíticas estabelecidas no art. 22 da Portaria mencionada no 

§1º.  

 

§2º A alteração da frequência mínima de amostragem dos parâmetros, prevista no art. 

45 da Portaria M.S. nº 2.914/2011, caso venha a ser pleiteada pelo prestador de serviços, 

deve ser submetida à aprovação da autoridade de saúde pública competente. 

§3º No caso da contratação do serviço de terceiros para desempenhar as análises 

laboratoriais da água, o prestador de serviços deve exigir que as empresas contratadas 

se submetam às mesmas condições estabelecidas nesta Resolução. 

Art. 106 O prestador de serviços deve fornecer à agência os dados referentes ao controle 

da qualidade da água em conformidade com a Resolução ARSAE-MG nº 88/2016 ou outra 

que venha a substituí-la. 

Art. 107 O descumprimento do plano de amostragem ou do padrão de potabilidade 

estabelecidos pela Portaria M.S. nº 2.914/2011 ou outro instrumento legal que venha a 

substituí-la pode ensejar a aplicação de sanções ou de medidas compensatórias de 

natureza tarifária pela ARSAE-MG. 

CAPÍTULO IV -  ABASTECIMENTO ALTERNATIVO POR VEÍCULO TRANSPORTADOR DE ÁGUA 

Art. 108 O abastecimento alternativo de água por meio de veículo transportador de água 

pode ocorrer em situações de emergência e de contingência.  



 
 

 

 
 

§1º Nas situações previstas no caput, o prestador de serviços é responsável pelo 

abastecimento de água potável realizado pelo veículo transportador. 

§ 2º Caso contrate serviços de terceiros para realizar abastecimento por meio de veículo 

transportador, o prestador de serviços deve exigir que as empresas contratadas se 

submetam às mesmas condições estabelecidas nesta Resolução. 

Art. 109 O veículo transportador utilizado no abastecimento de água potável deve 

cumprir os seguintes requisitos:  

I – o tanque não deve conter perfurações, amassados, ferrugem, vazamentos ou 

aberturas que permitam a contaminação da água;  

II – o tanque deve conter torneira que permita o total escoamento da água contida 

em seu interior;  

III – o tanque deve conter indicador de nível de água armazenada; 

IV – o tanque deve conter abertura que permita a entrada de uma pessoa em seu 

compartimento interior para manutenção, limpeza e desinfecção; 

V – a abertura do tanque deve ser dotada de tampa que confira vedação e possua 

dispositivo de tranca; 

VI – a parte interna do tanque deve ser lisa e impermeável, construída ou revestida 

de material que não altere a qualidade da água; 

VII – o veículo deve apresentar em seu exterior a inscrição “ÁGUA POTÁVEL”, de 

forma visível e destacada; e 

VIII – o veículo deve apresentar em seu exterior a identificação da empresa 

transportadora e da capacidade de armazenamento do tanque. 

Art. 110 O prestador de serviços deve garantir que tanque, válvulas e equipamentos 

utilizados para a distribuição de água potável por meio de veículo transportador sejam 

de uso exclusivo para esse fim. 

Art. 111 As mangueiras usadas para a distribuição da água potável pelo veículo 

transportador devem ficar suspensas e protegidas, tendo suas extremidades vedadas 

enquanto a distribuição não estiver ocorrendo. 

Art. 112 A água utilizada para abastecer o veículo transportador deve cumprir os 

requisitos estabelecidos pela Portaria M.S. nº 2.914/2011 ou outro instrumento legal que 

venha a substituí-la.   



 
 

 

 
 

Art. 113 O teor mínimo de cloro residual livre de 0,5mg/L deve ser mantido durante todo 

o período de transporte e distribuição da água contida no tanque do veículo 

transportador. 

§1º O veículo transportador de água deve dispor de material suficiente para a análise do 

cloro residual livre. 

§2º Os profissionais responsáveis pelo abastecimento por meio de veículo transportador 

devem estar aptos à realização da análise de cloro residual livre. 

Art. 114 O tanque do veículo transportador de água potável que estiver em uso deve ser 

desinfetado sempre que houver indício de contaminação ou a cada mês. 

Parágrafo único. Caso o veículo fique fora de operação, seu tanque deve ser desinfetado 

antes do retorno ao uso.   

Art. 115 O veículo transportador deve portar planilha de registro das viagens realizadas 

para abastecimento de água potável, contendo as seguintes informações:  

I - origem da água contida no tanque de abastecimento; 

II - data e horário do abastecimento do tanque do veículo; 

III - resultado das análises de cloro residual livre; 

IV - usuários abastecidos; e 

V - registro da última desinfecção do tanque. 

Art. 116 No que concerne ao abastecimento realizado por meio de veículo transportador, 

o prestador de serviços é responsável por manter e, quando solicitado, disponibilizar à 

ARSAE-MG e às autoridades de saúde os seguintes registros: 

I- cadastro das empresas contratadas para a prestação dos serviços, quando 

couber, contendo: nome, endereço, CNPJ, telefone e funcionário responsável; 

II- cadastro dos veículos transportadores utilizados, contendo: placa, capacidade de 

armazenamento, registro das desinfecções; 

III- registro das análises de qualidade da água utilizada para abastecimento do 

veículo transportador, conforme Portaria M.S. nº 2.914/2011 ou outro instrumento 

legal que venha a substituí-la; 

IV- cadastro das fontes de água potável utilizadas para abastecimento dos veículos 

transportadores;  



 
 

 

 
 

V – cópias das planilhas de registro das viagens realizadas pelos veículos 

transportadores sob sua responsabilidade, conforme disposto no Art. 115 desta 

Resolução; e 

VI - registro das desinfecções realizadas nos veículos transportadores de água nos 

últimos 24 (vinte e quatro) meses.  

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 117 Os prestadores de serviços regulados devem se adequar ao disposto nesta 

Resolução.  

Art. 118 Ficam revogadas: 

I – A Resolução ARSAE-MG nº40, de 3 de outubro de 2013 

II – A Resolução ARSAE-MG nº44, de 17 de fevereiro de 2014. 

Art. 119 Esta Resolução entra em vigor x dias após a data de sua publicação. 

Belo Horizonte, XX de XXXXX de XXXX. 

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso 

Diretor-Geral 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 


