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I. OBJETO 
 

1. A presente nota técnica encaminha à Diretoria Colegiada da Agência Reguladora dos Serviços de 
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) minuta 
da resolução que estabelece diretrizes para o envio de informações pelos prestadores de serviços 
regulados para esta agência. 

 

II. OBJETIVO 
 

2. O objetivo desta nota técnica é fundamentar, justificar e detalhar aspectos da referida resolução, 
no que se refere ao conteúdo, tipologia, periodicidade, prazos, padrões e condições de envio de 
informações operacionais e econômicas pelos prestadores de serviços regulados para esta agência. 

 

III. FATOS 
 

3. Diversos trabalhos conduzidos na Arsae-MG são subsidiados por informações operacionais e 
econômicas fornecidas pelos prestadores de serviços, como os processos de revisão tarifária, 
fiscalizações operacionais e econômicas e respostas a demandas externas. 

 
4. Atualmente estão conveniados à Arsae-MG 638 municípios, sendo 586 atendidos pela Companhia 

de Saneamento de Minas Gerais (Copasa MG), 49 atendidos pela Copasa Serviços de Saneamento 
Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S. A. (Copanor) e outros 3 por empresa pública ou 
serviço autônomo municipal (Cesama, SAAE-Itabira e SAAE-Passos). 

 
5. Diante desse cenário e com o intuito de subsidiar a elaboração da resolução, as gerências de 

Informações Operacionais (GIO) e de Informações Econômicas (GIE) da Arsae-MG realizaram 
(i) uma pesquisa interna para caracterização das informações recebidas e requisitadas aos 
prestadores regulados e (ii) um levantamento de resoluções de outras agências reguladoras sobre 
a temática. 

 
6. A pesquisa interna (etapa i) foi constituída de um questionário direcionado a 12 setores da 

Arsae-MG a fim de identificar e caracterizar grupos de informações utilizados e aspectos dos 
processos.  

 
7. A partir da pesquisa interna verificou-se que são recebidas pela Arsae-MG, rotineiramente, 35 

grupos de informações dos prestadores de serviço regulados. Eventualmente, outros 58 grupos de 
informações de diferentes tipologias são requisitadas aos prestadores.  

 
8. Os grupos de informações rotineiras (35) são, em sua maioria, recebidos pela Arsae-MG 

mensalmente (13), trimestralmente (08) e anualmente (06). Após o fim do período de coleta das 
informações pelos prestadores, é desejável que a maioria das informações rotineiras sejam 
enviadas à Arsae-MG em até 10 ou 15 dias úteis, conforme análise dos resultados provenientes da 
pesquisa interna.  

 
9. As informações eventuais (58) são majoritariamente recebidas e requisitadas via correio eletrônico. 

Os prazos para atendimento às requisições desse tipo de informações variam de 05 a 25 dias úteis, 
com exceção de um único prazo de 105 dias. A maioria dos prazos estão entre 05 e 10 dias úteis.  

 
10. No levantamento de resoluções de agências reguladoras que tratam sobre a temática de 

informações (etapa ii), foram pesquisadas 27 agências e 37 resoluções. Dentre as resoluções 
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pesquisadas, 28 regulamentam ao menos um item sobre envio de informações, 22 estabelecem 
sanções para seu descumprimento, 21 tratam sobre prazos, 13 sobre formas de envio de 
informações e 22 de assuntos correlatos. A seguir são discriminadas as interfaces entre as 
resoluções de outras agências e a minuta de resolução proposta, assim como os aspectos 
normatizados emanados da pesquisa interna.  

 

IV. ANÁLISE 
 
11. Além das informações presentes na resolução, outras informações poderão ser solicitadas aos 

prestadores. Para isso, o conteúdo mínimo e o modelo padrão de requisição de informações não 
previstas na resolução foram definidos pelo corpo técnico das gerências de informações, conforme 
dispõem o art. 3° e o Anexo I. Essa padronização aumenta a efetividade e a segurança na 
comunicação das requisições entre a agência e o prestador. 

 
12. A definição de conteúdo mínimo é importante para evitar a ausência de itens considerados 

essenciais nas requisições de informações, como prazo e meio de comunicação para resposta. O 
modelo de ficha de requisição apresentado no Anexo I visa dar forma e organizar os itens essenciais 
para facilitar o acompanhamento das requisições, pela Arsae-MG e pelos prestadores de serviços 
regulados, e evitar falhas nos pedidos de informação. 

 
13. Previamente à resolução, os prestadores já apresentam demandas de informações específicas. Por 

isso, essas demandas serão regulamentadas por meio do envio do Anexo I pela Arsae-MG. 
 
14. Os grupos de informações foram divididos em dois tipos: rotineiras e eventuais. Tal divisão foi 

necessária em decorrência de cada tipo demandar tratamento diferenciado para a definição do 
conteúdo, periodicidade, prazos e outros aspectos. Com isso, a periodicidade, os prazos e as 
condições das informações foram definidas separadamente para informações rotineiras e 
eventuais, conforme disposto do art. 4° ao art. 6°. 

 
15. Para as informações rotineiras, conforme o art. 4°, definiu-se a periodicidade e os prazos no 

anexo II, a estrutura padrão de organização das informações no anexo III e o glossário de 
informações no anexo IV. Os anexos foram elaborados conforme pesquisa interna realizada com a 
Coordenadoria Técnica de Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços (CRO) e 
Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE). A definição prévia 
do cronograma de requisição e envio de informações é necessária para que os prestadores e a 
própria agência possam planejar as atividades internas que geram e utilizam informações, 
respectivamente. 

 
16. Quatro grupos de informações estão regulamentados na Resolução Arsae-MG n° 88/2016, a saber 

informações resumidas de controle da qualidade da água, informações cadastrais de sistemas e 
soluções alternativas coletivas de abastecimento de água, informações cadastrais de mananciais de 
abastecimento e informações cadastrais de unidades de tratamento de água. A transcrição dessas 
estruturas tem o intuito de consolidar em uma única resolução as informações rotineiras a serem 
enviadas à Arsae-MG. 

 
17. A prerrogativa de alteração, por parte da Arsae-MG, dos prazos dispostos no Anexo II, citado no § 

1º do art. 4°, é abordada em resoluções de outras agências reguladoras, podendo-se citar o art. 6º 
da Resolução Arsi n° 034/2014 e o art. 7º da Resolução Arsi n° 033/2014. 
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18.  No § 2º do art. 4° da resolução da Arsae-MG prevê-se um primeiro envio de todas as informações 
referentes aos contratos, uma única vez, nos moldes do Anexo III. Quando das atualizações, o 
prestador deverá enviar à Arsae-MG apenas as linhas referentes às localidades abrangidas por 
novos contratos, aditivos, renovações, convênios, instrumentos congêneres ou início de operação, 
com base no cabeçalho disposto no Anexo III. O prestador deve enviar também os respectivos 
documentos referentes às atualizações realizadas, como contratos e aditivos. O intuito é de 
otimizar o fornecimento dessas informações. 

 
19. O Glossário de Informações, citado no § 4º do art. 4° e apresentado como anexo IV, apresenta a 

descrição de cada variável dos grupos de informações rotineiras dispostas no Anexo III. Com a 
definição mais precisa e clara das variáveis espera-se estabelecer um vocabulário único que facilite 
o trâmite de informações entre prestadores e agência reguladora, auxiliar o estabelecimento de 
procedimentos padronizados para a coleta de dados e permitir o intercâmbio com outras bases de 
dados. 

 
20. As informações eventuais poderão ser requisitadas de acordo com cinco categorias de prazos, 

conforme art. 6°. Essas categorias foram determinadas pela pesquisa interna, por meio da análise 
dos prazos comumente utilizados. O objetivo dessas categorias é garantir uma padronização 
mínima dos prazos de requisições de informações que, caso não possuam nem conteúdo nem 
prazos pré-definidos, dificultariam a sua regulamentação. 

 
21. Na Figura 1 está disposta a distribuição dos 58 grupos de informações eventuais de acordo com o 

prazo de resposta desejável pelos setores da Arsae-MG. 
 

 
Figura 1. Distribuição dos 58 grupos de informações eventuais de acordo com o prazo de resposta 
desejável e categorias pré-definidas na minuta de resolução. 

 
22. No art. 7º exige-se o envio dos dados tabulados por meio digital para garantir a celeridade da 

análise, reduzir a ocorrência de erros durante a conversão para o meio digital e facilitar o 
armazenamento. 

 
23. A fim de que a Arsae-MG tenha conhecimento da confidencialidade das informações, no art. 9º é 

estabelecido que o prestador de serviços deverá informar, quando da resposta à requisição, a 
condição de sigilo, com o respectivo respaldo legal e o prazo de restrição da divulgação. 

 
24. Por meio da pesquisa interna e fundamentando-se no art. 37 da Resolução Adasa n° 08/2016 e no 

art. 7º da Resolução Arsi n° 33/2014, o art. 10 dispõe sobre os meios de comunicação pelos quais 
as informações poderão ser enviadas. Com a implementação do Sistema Eletrônico de 
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Informações (SEI) na Arsae-MG, o referido artigo apresenta sua utilização como meio preferencial 
para envio e recebimento de informações. 

 
25. A partir do recebimento das informações, a Arsae-MG enviará ao prestador um comunicado caso o 

prazo, conteúdo e/ou estrutura padrão de organização das informações não sejam cumpridos, 
conforme dispõe o art. 13. 

 
26. O art. 15 ressalta que as sanções relacionadas a informações serão tratadas em resolução 

específica. No parágrafo único é estabelecido que o não atendimento à estrutura padrão de 
organização das informações e à extensão do arquivo serão consideradas como informações não 
enviadas, para fins de sanção. 

 
27. Por fim, o último artigo da resolução estipula o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a resolução 

entrar em vigor, a partir da data da sua publicação. Esse prazo foi definido junto aos coordenadores, 
considerando o tempo necessário para que os prestadores se adaptem à nova rotina de envio de 
informações. Vale destacar que esse prazo não se aplica às informações rotineiras requeridas na 
Resolução Arsae-MG n° 88/2016, visto que já estão em vigor desde 1º de janeiro de 2017.  

 

V. FUNDAMENTOS LEGAIS 
 
28. Além de todas as resoluções supracitadas, esta nota técnica é fundamentada nas diretrizes 

decorrentes da Lei Federal n° 11.445/2007 (BRASIL, 2017). Conforme o art. 23 da referida lei, é 
dever das entidades reguladoras o provimento de normas técnicas que abarquem, dentre diversos 
aspectos, a avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados e indicadores de qualidade da 
prestação dos serviços. Além disso, no art. 25 fica estabelecido que os prestadores de serviços 
deverão fornecer ao ente regulador todos os dados e informações necessários para o desempenho 
de suas atividades. Adicionalmente, a Lei Estadual n° 18.309/2009, em seu art. 7°, estabelece que 
o prestador deve atender aos pedidos de informações e de esclarecimentos, formulados pela 
Arsae-MG, sobre aspectos relacionados com a prestação dos serviços.  

 

VI. CONCLUSÃO 
 
29. Por meio dos argumentos apresentados, acredita-se que a regulamentação do trâmite de 

informações entre os prestadores de serviços regulados e a Arsae-MG proporcionará a melhoria da 
qualidade e do conteúdo das informações. 

 
30. Por consequência, a melhoria das informações permitirá maior efetividade nos processos 

fiscalizatórios e de revisão tarifária, assim como na resposta de demandas externas, como as do 
Ministério Público, dentre outras atividades inerentes à agência. 

 
31. A resolução proposta contribuirá para que a Arsae-MG realize o monitoramento da qualidade da 

prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
 

VII. RECOMENDAÇÃO 
 
32. Recomenda-se à Diretoria Colegiada da Arsae-MG a avaliação desta minuta de resolução, a qual 

estabelece diretrizes para o envio de informações pelos prestadores de serviços regulados para a 
Arsae-MG. 

 
Belo Horizonte, 21 de junho de 2018.   
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