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I. OBJETO 

 

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

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

Gerais (ARSAE-MG) minuta de resolução que estabelece as condições a serem 

observadas pelos prestadores de serviços de abastecimento de água. 

 

II. OBJETIVO 

 

2. O objetivo desta Nota Técnica é apresentar os fundamentos para o texto da 

minuta, bem como as motivações para edição desta resolução normativa pela ARSAE-

MG.   

 

III. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

3. 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:  

3.1. 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. Após quatro anos da publicação da Resolução nº 

40/2013, sua revisão faz-se necessária no intuito de garantir a atualização e eficácia 

do normativo em referência para a promoção da melhoria dos serviços supracitados. 

3.2. Elaboração de resolução específica para disciplinar a prestação do serviço 

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

de esgotamento sanitário. 

 

4. Nesse contexto, as novas resoluções mencionadas nos tópicos 3.2 e 3.3 tratarão do 

conteúdo técnico da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, com mais riqueza de detalhes do que versa a Resolução ARSAE-MG nº 

40/2013.  

 

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

revogada e as novas resoluções que estabelecem as condições específicas para a 

prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão 

editadas, simultaneamente. A nova resolução de condições gerais abordará 

principalmente os aspectos econômicos da prestação dos serviços, como também 

conterá algumas disposições técnicas.  

 

6. A minuta de resolução para disciplinar os serviços de abastecimento de água possui 

como objetivos:  

 

6.1. 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;  

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

6.3. Contribuir para a promoção da saúde pública; e 

6.4. Contribuir para a preservação do meio ambiente. 

 

IV. FATOS 

 

7. A prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário foi 

normatizada pela ARSAE-MG inicialmente por meio da Resolução nº 3, de 7 de outubro 

de 2010. Posteriormente, em 3 de outubro de 2013, essa Resolução foi revogada e 

passou a vigorar a Resolução ARSAE-MG nº40, vigente até a presente data. 
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8. No período entre 2011 e 2016, foram fiscalizados 462 Sistemas de Abastecimento 

de Água (SAAs), incluindo sedes e distritos municipais. Por meio das experiências 

vivenciadas, a equipe técnica da ARSAE-MG evoluiu em termos de conhecimento técnico 

e maturidade regulatória. Como consequência, foram observadas oportunidades de 

melhoria na resolução vigente. Para tanto, o texto da minuta objetivou enunciar aquilo 

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

serviços satisfatória.  

 

9. Foram utilizadas como base para elaboração da minuta as informações obtidas nos 

relatórios de fiscalização emitidos desde 2011, bem como o relato dos agentes de 

fiscalização. Igualmente, foram consideradas as experiências dos demais servidores que 

atuam na Coordenadoria de Regulação Operacional (não somente os agentes de 

fiscalização) e na Ouvidoria da Agência. As disposições da minuta foram então 

elaboradas para tratar os problemas técnicos que mais prejudicam a prestação do serviço 

de abastecimento de água e que frequentemente são alvos das reclamações 

apresentadas tanto na Ouvidoria da ARSAE-MG pelos usuários como também nas 

demandas encaminhadas por Prefeitos, Vereadores e representantes do Ministério 

Público. 

 

10. Complementarmente, também por meio da análise dos relatórios de fiscalização 

operacional, foi constatado um significativo número de recomendações feitas aos 

prestadores de serviços. As citadas recomendações referem-se às necessidades de 

aprimoramento dos serviços que foram observadas pelos fiscais lotados na Gerência de 

Fiscalização Operacional, mas que não puderam ser enquadradas como não-

conformidades em virtude de não haver enunciado específico que as contemplassem na 

resolução normativa ora vigente, a Resolução ARSAE-MG nº 40/2013. Desse modo, a 

avaliação das recomendações mais comuns nas fiscalizações permitiu a identificação de 

lacunas na Resolução ARSAE-MG nº 40/2013 que poderão ser sanadas com a edição 

da nova resolução.  
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11. Entre os temas a serem disciplinados pela resolução, destacamos aqueles que se 

referem às perdas dos SAAs. Um dos principais desafios das operadoras de água em 

países em desenvolvimento é reduzir as perdas de água em todas as etapas do processo 

de seu fornecimento (ABES, 2013). O nível de perdas de um sistema traduz sua eficiência 

operacional, sendo indicador essencial de como as atividades de manutenção e operação 

são conduzidas. (BASTOS et al., 2017) 

 

12. No que concerne às perdas nos municípios regulados pela ARSAE-MG, foram 

observados altos índices, conforme apresentado na Tabela 1.  

 

 
Tabela 1. Evolução do percentual de perdas de água na distribuição 

Ano 
Prestador 

Copasa Copanor Cesama SAAE-Passos SAAE-Itabira 

2006 34,62  28,48 28,86 26,84 
2007 34,01  28,8 31,87 33,71 
2008 33,45  28,28 25,75 29,3 
2009 33,56 36,5 31,4 25,72 23,57 
2010 32,97 12,74 25,42 24,87 37,64 
2011 32,52 30,5 25,49 29,58 39,55 
2012 33,18 23,91 29,37 28,78 39,52 
2013 33,75 23,36 34,04 25,57 38,66 
2014 33,64 34,83 34,53 26,5 38,07 
2015 35,18 29,72 32,1 30,65 8,36* 

* Valor pendente de confirmação. 

Fonte: Brasil (2017). 

 

13. Face às constatações apresentadas, o Grupo de Trabalho de Perdas que atua na 

ARSAE-MG recomendou a inclusão de dispositivos que obriguem os prestadores de 

serviços a adotarem providências, visando à diminuição de perdas, principalmente as 

perdas físicas. A perda de água física ocorre quando o volume de água disponibilizado 

no sistema de distribuição pelas operadoras de água não é utilizado pelos clientes, sendo 

desperdiçado antes de chegar às unidades de consumo (ABES, 2013). Os trabalhos 

devem ser desenvolvidos, portanto, no sentido de antever problemas para que o controle 

das perdas se torne um processo contínuo, conforme recomendado por Bastos et al. 

(2017).  
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14. Com relação à percepção dos usuários sobre a qualidade dos serviços, a falta d’água 

está entre os principais motivos das reclamações recebidas pela COPASA MG e 

COPANOR, conforme Figura 1. Já na Ouvidoria da ARSAE-MG, que recebe reclamações 

não solucionadas provenientes das Ouvidorias dos prestadores, no período de novembro 

de 2016 a outubro de 2017 foram acolhidas 856 reclamações, sendo 53% por falta d’água 

ou baixa pressão. Tal situação corrobora com a necessidade de aprimoramento das 

definições de continuidade e paralisações, igualmente das ações a serem adotadas pelos 

prestadores nas circunstâncias em que elas acontecerem.  

 

Figura 1. Evolução do número de reclamações de falta d’água recebidas pela COPASA 

MG e COPANOR 

 

 

 

15. No que concerne ao controle da qualidade de água de abastecimento público, a 

atuação da ARSAE-MG é feita de forma complementar, visto tratar-se de uma obrigação 

dos órgãos de saúde pública, responsáveis por fazer cumprir o que estabelece a Portaria 

nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde.  

 

Portanto, a supervisão da vigilância da água para consumo humano é um dos 

instrumentos de verificação da potabilidade. Cabe ao prestador do sistema elaborar e 

manter de acordo com o disciplinado na referida Portaria um Plano de Amostragem 
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(quantitativo mínimo de amostras definido na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem 

de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, a serem analisadas em 

termos dos parâmetros básicos de rotina, por município) que contemple: execução 

completa do Plano proposto; informações sobre a qualidade da água no manancial (Água 

Bruta); informações sobre a qualidade da água na saída do tratamento (Água Potável); 

informações sobre a qualidade da água na rede de distribuição (Água Potável); definição 

dos pontos de coleta, frequência e quantidade de amostras.  

 

Os Relatórios de fiscalização emitidos pela Agência expuseram que em determinados 

sistemas de abastecimento de água os prestadores de serviços não vêm cumprindo 

integralmente os Planos de Amostragem, conforme estabelece a mencionada Portaria, 

do Ministério da Saúde. A fim de se obter dados preliminares sobre a questão, foram 

analisados 37 Relatórios de Fiscalização expedidos em 2017. Dentre esses Relatórios 

examinados, 54% apontaram o descumprimento do número de análises previstas pelo 

mencionado Plano de Amostragem do Ministério da Saúde.  

 

Convém ressaltar que a partir da constatação realizada pelos Fiscais, os prestadores de 

serviço encaminham à ARSAE-MG um Plano de Ação no qual são apresentados prazos 

para enquadramento dos parâmetros e da amostragem aos dispositivos legais, e assim, 

esta Agência Reguladora realiza o devido monitoramento e acompanhamento das 

correções realizadas nos períodos estabelecidos.  

 

Por essa razão, foram elaborados ditames na Minuta de Resolução em referência, a fim 

de reforçar junto aos prestadores de serviço a importância do cumprimento absoluto para 

a realização do Plano de Amostragem determinado pelo Ministério da Saúde. 

 

16. É importante destacar também que o Estado de Minas Gerais vem enfrentando 

nos últimos anos pronunciada crise hídrica, que leva à necessidade da adoção de 

medidas de racionamento de água. Desde a publicação da Resolução ARSAE-MG nº 

68/2015, que estabelece as diretrizes gerais para a adoção de medidas de racionamento 

do abastecimento público de água potável e o conteúdo mínimo do Plano de 
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Racionamento, vários municípios já registraram a adoção de Racionamento junto à 

Agência, conforme Figura 2. Nesse contexto, a utilização dos veículos transportadores 

de água vem se tornando cada vez mais necessária para promover o abastecimento de 

usuários que prestam serviços de caráter essencial, usuários localizados nas pontas de 

rede e outros que porventura se encontrem desabastecidos por longos períodos. Diante 

do aumento da utilização dos veículos transportadores, foi observado que muitos desses 

veículos se encontram em condições sanitárias inadequadas, o que pode oferecer risco 

à saúde da população. Desse modo, no intuito de garantir que o abastecimento por meio 

de veículo transportador leve aos usuários água nas condições exigidas pelo Ministério 

da Saúde, faz-se necessário disciplinar a questão. Assim, a minuta de resolução cria 

disposições normativas para o abastecimento alternativo por meio de veículo 

transportador de água.  

 

Figura 2. Número de localidades em racionamento ao longo do tempo 

 

 

V. ANÁLISE 

 

17. O Capítulo I da minuta trata das disposições gerais que deverão ser aplicadas em 

todas as unidades do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) ou Soluções Alternativas 

Coletivas (SAC). Já o Capítulo II, trata das disposições específicas para cada unidade do 

SAA ou SAC, conforme suas particularidades técnicas.  
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18. Foi apresentada no inciso VIII do artigo 2º a definição de “continuidade”, segundo a 

qual a água deve ser disponibilizada aos usuários durante 24 horas por dia. A 

obrigatoriedade de que a prestação de serviço respeite o princípio da continuidade foi 

enunciada no artigo 3º. Em seguida, nos arts. 4º e 5º foram apresentadas as situações 

excepcionais nas quais a continuidade poderá ser ferida, denominadas paralisações.  

 

19. De acordo com as definições dispostas no art. 2º, PARALISAÇÃO é a situação na 

qual o serviço de abastecimento de água é interrompido temporariamente. As 

paralisações foram divididas em dois grupos: PROGRAMADAS (disciplinadas no art. 4º), 

que podem ser previstas e devem ser divulgadas com antecedência, e EMERGENCIAIS 

(disciplinadas no art. 5º), que podem ocorrer em virtude de fatos imprevisíveis e por essa 

razão, devem ser divulgadas tão logo o prestador tenha ciência dos fatos. Ainda no art. 

4º, destaca-se a inclusão do inciso II, com o objetivo de que as paralisações em virtude 

de racionamento sejam disciplinadas da mesma forma que as demais paralisações 

programadas, uma vez que são previsíveis. 

 

20. O art. 6º estabelece as condições para registro e divulgação que o prestador de 

serviços deverá cumprir no caso de realizar paralisação que exceda 12 horas de duração. 

Ressalta-se que por meio dos registros de paralisação enviados à ARSAE-MG pelo 

prestador de serviços, conforme dispõe o art. 8º, as causas das paralisações poderão ser 

apuradas, a fim de identificar aquelas que ferem o princípio da continuidade e o direito 

dos usuários. 

 

21. Foram constatadas pelos fiscais da ARSAE-MG situações em que as divulgações 

não foram suficientes e, por essa razão, os usuários desconheciam sua ocorrência. Para 

sanar o problema, o §1º do art. 6º determina que a divulgação deve acontecer sistemática 

e repetidamente ao longo do período que antecede a paralisação. No §3º do mesmo 

artigo, foi estipulado o conteúdo mínimo das divulgações de paralisação, que visam ao 

aumento da transparência das ações adotadas pelos prestadores, uma vez essas ações 

afetam diretamente a rotina e a qualidade de vida dos usuários.  

 



Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água  

e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

 

 

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

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

www.arsae.mg.gov.br 

22. Os usuários que prestam serviços essenciais à população foram definidos no inciso 

XXV do art. 2º e englobam: creches e escolas de ensino infantil e fundamental; hospitais 

e unidades de atendimento destinadas à preservação da saúde; estabelecimentos de 

internação coletiva. Esses serviços merecem atenção especial por parte dos prestadores 

no caso de paralisação no SAA, a fim de evitar interrupção de suas atividades por falta 

de água. As disposições referentes a abastecimento dos serviços essenciais em caso de 

paralisação já foram objeto das Resoluções ARSAE-MG nº 40/2013 e 68/2015. No 

entanto, foram trazidos ao conhecimento desta Agência Reguladora episódios em que 

houve suspensão dos serviços essenciais prestados à população por falta de 

abastecimento de água. Muitas vezes, o fato ocorreu em virtude de os responsáveis pelos 

serviços essenciais desconhecerem que se enquadram em tal condição ou 

desconhecerem a forma para fazer a solicitação do veículo transportador de água ao qual 

têm direito. Por essa razão, o art. 7º dispõe em seu caput sobre a obrigatoriedade de 

prover o abastecimento nesses casos e detalha ainda:  

 

Art. 7º (...)  
§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 - o direito ao abastecimento alternativo previsto no caput; e 
II - o procedimento para solicitação do abastecimento alternativo ao 
prestador de serviços.  

 

23. Desse modo, de acordo com o §1º do art. 7º, o prestador de serviços de 

abastecimento será o responsável por manter o cadastro dos usuários que prestam 

serviços essenciais à população. Complementarmente, de acordo com o § 2º, o prestador 

de serviços de abastecimento será o responsável por informar aos usuários que prestam 

serviços essenciais que eles se enquadram em tal categoria e que, portanto, têm direito 

de solicitar abastecimento alternativo, além de esclarecer o procedimento para a 

solicitação. Ao criar tal responsabilidade para os prestadores de serviços, a ARSAE-MG 

espera que diminuam as ocorrências em que as paralisações no SAA acarretem na 

suspensão de serviços essenciais à população.  
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24. Conforme disposto no item 14, a ARSAE-MG frequentemente recebe, por meio de 

sua Ouvidoria, manifestações de usuários que reportam baixa pressão / falta d’água. 

Nessas situações, nem sempre se observa que existe relação direta entre a 

descontinuidade do serviço e alguma paralisação realizada no SAA. A repetição dos 

episódios de DESCONTINUIDADE em certo período de tempo caracteriza a 

INTERMITÊNCIA. Em algumas situações nas quais houve constatação de intermitência, 

foi reportado à ARSAE-MG pelos prestadores de serviço que a solução para o problema 

dependeria da realização de obras cuja conclusão foi prevista para longo prazo. Desse 

modo, com o objetivo de que os usuários não tenham que aguardar pelo término das 

obras para que recebam o abastecimento contínuo, sendo assim penalizados pela 

insuficiência do SAA, foi determinado no art. 10 que o prestador promova abastecimento 

alternativo até que a situação de abastecimento pela rede pública seja normalizada. 

 

25. O artigo 20 cria para o prestador de serviços de abastecimento de água a 

obrigatoriedade de zelar pelo combate aos vetores de doenças em suas unidades 

operacionais. Tal medida é desejável tendo em vista que nas unidades operacionais em 

que ocorre o tratamento da água existe grande potencial para a formação de locais com 

acúmulo de água, onde pode haver proliferação do Aedes aegypti, visto que são 

mosquitos transmissores de chikungunya, dengue e zika, moléstias com elevado número 

de casos em Minas Gerais nos últimos anos.  

 

26. Os arts. 21 e 22 criam disposições referentes à capacitação técnica dos funcionários 

envolvidos na prestação de serviço. No caput do artigo 21, foi enunciada a obrigação do 

prestador de garantir a capacitação técnica e atualização dos seus funcionários. No §1º 

do mesmo artigo, foram estabelecidos os procedimentos para os quais há necessidade 

de treinamento específico (“...procedimentos operacionais, manipulação de produtos 

químicos, procedimentos de laboratório e leitura de hidrômetro, pertinentes às atribuições 

técnicas de seus funcionários. ”), tendo em vista as limitações técnicas mais observadas 

pelos fiscais da ARSAE-MG nas fiscalizações já realizadas. Ressalta-se que o objetivo 

do §1º é destacar as necessidades já observadas, o que não exclui a obrigatoriedade de 
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realização de outros treinamentos que se fizerem necessários para o cumprimento do 

disposto no caput.  

 

27. Conforme constatado pelos fiscais da ARSAE-MG, não necessariamente um 

funcionário do prestador de serviço de abastecimento de água que recebeu o treinamento 

está apto a realizar os procedimentos operacionais para os quais foi capacitado, cabendo 

ao prestador testar suas habilidades para garantir que a prestação de serviço ocorra da 

maneira adequada. Desse modo, o artigo 22 enuncia a obrigatoriedade de que os 

funcionários sejam capazes de realizar as atividades operacionais, podendo os fiscais da 

ARSAE-MG, de acordo com o §1º desse artigo, solicitar a realização dos procedimentos 

para comprovar os conhecimentos e habilidades dos funcionários envolvidos. Tal 

disposição visa a esclarecer aos prestadores de serviço que a verificação desses 

procedimentos será doravante exigida pela ARSAE-MG na ocasião da fiscalização. O 

fiscal poderá solicitar a execução dos métodos gerais da operação, como por exemplo: 

medição de vazão, dosagem de produtos químicos, análises de qualidade de água no 

laboratório, descarga de rede, leitura de hidrômetro, entre outros.  

 

28. Conforme mencionado no item 11 desta Nota Técnica, os índices de perdas 

observados nos sistemas de abastecimento de água são altos. Com o intuito de aumentar 

a eficiência dos SAA, o combate às perdas é imprescindível. Desse modo, a minuta de 

resolução criou as seguintes obrigações para os prestadores de serviços no que se refere 

ao controle de perdas:  

I - combater vazamentos e falhas estruturais (art.12); 

II - realizar manutenção da calha Parshall para garantir precisão e exatidão na 

medição (art. 24); 

III - registrar interrupção de funcionamento dos instrumentos de medição, a fim de 

identificar valores imprecisos que possam dificultar o controle (art. 25); 

IV - realizar medição na captação de água bruta (art. 26); 

V - realizar medição de volume de água distribuída na saída do tratamento (art. 27);  

VI - realizar medição do volume de água consumida pelos usuários em todas as 

ligações (art. 28); 
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VII - registrar volume de água consumido nos processos operacionais da ETA (art. 

43); 

VIII - realizar controle do volume de água nos reservatórios por meio dos seguintes 

dispositivos (art. 92): indicador de nível de água (inciso I); tubo extravasor (inciso 

II); limitador ou controlador de nível máximo (inciso III); 

IX - conter 85% dos vazamentos em até 24 horas e conter 100% dos vazamentos 

em até 48 horas (art. 101); 

X - agir ativamente no controle de perdas (art. 102), mantendo ações de combate a 

vazamentos não visíveis (§1º) e de combate a fraudes (§2º); e 

XI- manter cadastro atualizado dos instrumentos de medição de vazão (art. 104, 

inciso IV). 

 

29. O Capítulo II trata das disposições específicas para cada unidade do SAA ou SAC, 

conforme suas particularidades técnicas. Desse modo, ele foi subdividido em seções, 

correspondentes às unidades do SAA, a saber: Seção I: Captações; Seção II: Estações 

de Tratamento de Água; Seção III: Unidades de bombeamento; Seção IV: Reservatórios 

de distribuição; Seção V: Adutoras e rede.  

 

30. Na Seção II, que trata das Estações de Tratamento de Água, além da subseção 

destina às disposições gerais a serem cumpridas nas ETAs (Subseção I), há subseções 

específicas para produtos químicos e casa de química (Subseção II), laboratórios 

(Subseção III) e unidades de tratamento (Subseção IV).  

 

31. Cumpre salientar que a Resolução ARSAE-MG nº 44/2014, que estabelece as 

condições gerais para as atividades desempenhadas pelos laboratórios dos prestadores 

de serviços que realizam análises do controle da qualidade da água, será revogada na 

ocasião da publicação da nova resolução, uma vez que o conteúdo da referida resolução 

passará a fazer parte deste normativo. No entanto, nem todos os artigos da resolução 

ARSAE-MG nº 44/2014 encontrarão correspondentes exatos na subseção referente a 

laboratórios (subseção III, seção II, capítulo II), pois diversas disposições outrora exigidas 

para os laboratórios passarão a ser exigidas em todo o SAA ou SAC. Incluem-se os 
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seguintes: itens referentes a qualificação dos funcionários, Procedimentos Operacionais 

Padrão (POPs), organização e armazenamento de produtos químicos, identificação de 

equipamentos e reagentes, entre outros.  

 

32. Outro ponto de destaque na minuta proposta é o Capítulo IV, que se refere ao 

abastecimento alternativo por veículos transportadores. Conforme apresentado no item 

16, medidas de racionamento de água foram adotadas por muitos municípios de Minas 

Gerais e, nesse contexto, os veículos transportadores de água têm importante papel para 

complementação do abastecimento. No entanto, durante as fiscalizações foram 

encontrados diversos veículos em más condições de conservação. Por essa razão, o 

artigo 109 enuncia as condições que os veículos transportadores devem atender, 

considerando as especificações para o tanque que armazena água potável (incisos I a 

VI), bem como as identificações necessárias ao veículo (incisos VII e VIII). 

Adicionalmente, o artigo 110 se refere à obrigatoriedade de que os equipamentos 

utilizados no abastecimento, tais como tanque, válvulas e mangueiras sejam de uso 

exclusivo para água potável, a fim de evitar contaminação da água usada para 

abastecimento. Do mesmo modo, o artigo 111 dispõe que as mangueiras utilizadas para 

o abastecimento de água fiquem suspensas e protegidas, tendo suas extremidades 

vedadas. Ainda no que concerne à prevenção de contaminação, o artigo 113 enuncia a 

obrigatoriedade de que o teor de cloro residual livre da água contida no tanque do veículo 

transportador seja mantido acima de 0,5mg/L. Também, foi enunciada no artigo 114 a 

necessidade de que sejam realizadas desinfecções periódicas no tanque do veículo 

transportador. 

 

33. Cumpre esclarecer que cada disposição redigida foi proposta com o intuito de 

solucionar algum problema já observado na prestação de serviço de abastecimento de 

água. Desse modo, a ARSAE-MG se propõe a realizar uma regulação eficiente e 

baseada em evidências, evitando assim, um impacto regulatório não justificado aos 

prestadores de serviços.  
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VI. FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

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

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

básico, na Lei nº 18.309/2009 (MINAS GERAIS, 2009), que estabelece normas relativas 

aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e cria a ARSAE-MG, 

e na Portaria n° 2.914/2011 (BRASIL, 2011), que dispõe sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. 

 

35. A Lei nº 11.445/2007, no inciso I do art. 22, estabelece que é objetivo da regulação 

estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 

satisfação dos usuários. Para tanto, a minuta de resolução proposta foi elaborada.  

 

36.  Conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 18.309/2009, em seu artigo 5º, a 

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

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como editar normas técnicas, 

econômicas e sociais para a sua regulação. 

 

37.  A resolução proposta está respaldada pela Portaria nº 2.914/2011, que dispõe sobre 

os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade. A referida Portaria estabelece, nos artigos 13 a 

16, as competências e responsabilidades Do Responsável pelo SAA ou SAC. Ademais, 

a referida Portaria, em seu Capitulo V, detalha as condições que deverão ser atendidas 

para que a água fornecida para consumo humano seja considerada potável.  

 

 

VII. CONCLUSÃO 
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38. A presente Nota Técnica tratou, em linhas gerais, da estrutura geral da minuta e das 

motivações para que a ARSAE-MG discipline os temas em questão. As disposições 

redigidas foram elaboradas de forma objetiva, com o intuito de promover ademais a 

melhoria da prestação dos serviços de abastecimento de água.  

 

39. Esta Nota Técnica não tem como objetivo esgotar as questões técnicas pertinentes 

aos artigos propostos para a minuta de resolução. Oportunamente, a ARSAE-MG 

divulgará conteúdo complementar concernente à resolução em processo de edição.  

 

 

VIII. RECOMENDAÇÃO 

 

40. A equipe técnica responsável pela elaboração da minuta de resolução recomenda 

à Diretoria Colegiada da ARSAE-MG a aprovação do texto da minuta e seu 

encaminhamento para as etapas seguintes de edição, conforme procedimento previsto 

pelo Manual da Agenda Regulatória, quais sejam, Parecer da Procuradoria da ARSAE-

MG e realização de Consulta Pública.  

 

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2017. 
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