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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Em razão da implantação de sua primeira Agenda Regulatória (AR), desde de 2017, 

a ARSAE-MG vem desenvolvendo um conjunto de atividades visando ao 

aprimoramento das resoluções normativas vigentes na Agência, dentre as quais 

podemos destacar:  

I. Elaboração de resolução específica para disciplinar a prestação do 

serviço de abastecimento de água;  

II. Elaboração de resolução específica para disciplinar a prestação do 

serviço de esgotamento sanitário; 

III. Revisão da Resolução nº 40, que estabelece as condições gerais 

para prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário regulados pela Agência.  

Nesse contexto, para cada uma das resoluções mencionadas, foram desenvolvidas 

as etapas previstas para a elaboração das minutas de resolução, incluindo as etapas 

internas de validação, tais como consulta interna, avaliação das contribuições 

internas, avaliação jurídica pela Procuradoria da ARSAE-MG e aprovação pela 

Diretoria Colegiada.   

Além disso, foram realizadas as etapas de consulta externa, no intuito de promover o 

aprimoramento das minutas de resolução propostas por meio da participação social. 

Desse modo, para cada uma das três minutas de resolução em discussão, foram 

promovidos os eventos de consulta e audiências públicas. Após o término dos 

períodos de contribuição, as sugestões recebidas pela ARSAE-MG foram analisadas 

e consideradas acatadas, integralmente ou parcialmente, gerando alterações nas 

minutas de resoluções, ou não acatadas.  

Para a fase final deste expediente, que antecede a publicação das novas resoluções 

normativas, as três minutas de resoluções foram apresentadas ao Conselho 

Consultivo de Regulação da ARSAE-MG para apreciação final.  

 

 

 



 
 

 

 
 

CONSELHO CONSULTIVO DE REGULAÇÃO 

O Decreto Estadual 45.871, de 30 de dezembro de 2011, que contém o Regulamento 

da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG e dá outras providências, 

estabelece em seu artigo 10 as competências do Conselho Consultivo de Regulação 

(CCR) da ARSAE-MG:  

Art. 10. Compete ao Conselho Consultivo de Regulação da ARSAE-MG: 

I – acompanhar as atividades da Agência, verificando o adequado 

cumprimento de suas competências legais; 

II – opinar sobre matérias apresentadas pela Diretoria Colegiada pertinentes 

à regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário; 

III – eleger, dentre seus membros, o Presidente do Conselho, que não poderá 

ser Diretor da ARSAE-MG. 

IV – apresentar propostas relacionadas a matérias de competência da 

ARSAE-MG; 

V – opinar sobre os relatórios periódicos de atividades da ARSAE-MG 

elaborados pela Diretoria Colegiada; 

VI – opinar sobre a estrutura organizacional da ARSAE-MG proposta pela 

Diretoria Colegiada, a ser submetida ao Governador; 

VII – opinar sobre o programa plurianual e a proposta orçamentária da 

ARSAE-MG; e 

VIII – opinar sobre a prestação de contas da ARSAE-MG, após adequada 

auditoria. 

Considerando a importância do CCR para a efetivação do controle social das 

atividades de regulação realizadas pelas ARSAE-MG, no dia 13 de dezembro de 

2018, nove Conselheiros foram empossados:  

1. Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso, Diretor Geral Arsae-MG 

2. Robson Dutra Ferreira, representante de empresa prestadora de serviços 

públicos, Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora (CESAMA)  

3. Nelson Cunha Guimarães, representante de empresa prestadora de serviços 

públicos, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) 



 
 

 

 
 

4. Amauri Artimos da Matta, representante de órgão de defesa do consumidor, 

Promotor de Justiça e Coordenador do Procon-MG; 

5. Ricardo Miranda Aroeira, representante de município, Prefeitura de Belo 

Horizonte; 

6. Claudio Junior Araujo, representante de município, da Prefeitura de Andradas; 

7. Vanessa Cristina Araujo, representante de município, da Prefeitura de Pirajuba; 

8. Leo Heller Fiocruz, membro de livre escolha do governador, da Fundação 

Oswaldo Cruz, relator especial da ONU do Direito Humano à Água e ao 

Esgotamento Sanitário, das Nações Unidas; 

9. Carlos Moura Murta, membro de livre escolha do governador, Secretário de 

Estado de Cidades e de Integração Regional. 

Na reunião do CCR realizada em 12 de março de 2019, foi decidido que todas as 

novas resoluções serão submetidas ao CCR para a apresentação de sugestões, 

sempre que possível, antes de sua aprovação final pela Diretoria e após a análise das 

contribuições recebidas nas consultas e audiências públicas. 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DE REGULAÇÃO 

Tendo em vista a atuação do CCR, as três minutas de resolução em desenvolvimento 

(água, esgoto e condições gerais) foram apresentadas aos conselheiros para 

apreciação, em reunião extraordinária do CCR, realizada no dia 9 de outubro de 2019.  

Todas as contribuições discutidas nessa reunião foram incluídas na nova versão da 

minuta de resolução, que será destinada à publicação.  

CONTRIBUIÇÕES DO CONSELHO CONSULTIVO DE REGULAÇÃO 

Além das contribuições discutidas em reunião, as três minutas foram encaminhadas 

aos conselheiros, que posteriormente encaminharam suas contribuições por escrito. 

O prazo limite para envio de contribuições foi dado até o dia 14 de outubro de 2019. 

As contribuições enviadas pelos conselheiros foram compiladas nas tabelas dos 

Anexos I, II e III deste relatório, nos quais foram apresentadas conjuntamente com o 

acatamento ou não por parte da ARSAE-MG e sua respectiva justificativa.  

 
As contribuições acatadas ensejaram em alterações das minutas.   

 



 
 

 

 
 

EQUIPE RESPONSÁVEL 
 
 
 
 

Izabela Abreu 
Analista Fiscal e de Regulação 

Gerência de Regulação Operacional 
Masp: 1.371.712-9 

 
 
 
 

Vanessa Miranda Barbosa 
Assessora  

Coordenadoria Econômico-Financeira 
Masp: 1.371.788-9 

 
 
 
 

Lívia Gamboge 
Gerente de Regulação Operacional 

Masp: 1.168.683-9 
 
 
 
 

Rodrigo Polizzi 
Coordenador Operacional 

Masp: 1.130.651-1 

Raphael Brandão 
Coordenador Econômico-Financeira     

          Masp: 1.288.895-4                                                                                             
 

 
 
 

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso 
Diretor Geral 

Masp: 1.386.934-2 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Anexo I – Análise das contribuições para Resolução de Água 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Leo Heller   Em relação à Resolução sobre água, 
eu incluiria um preâmbulo, 
estabelecendo que, nas condições 
técnicas para a prestação dos serviços 
de abastecimento de água, 
necessariamente devem ser 
observadas as normas pertinentes da 
ABNT, a Portaria relativa à qualidade 
da água para consumo humano 
publicada pelo Ministério da Saúde e 
a lei federal que estabelece as 
diretrizes nacionais para o 
saneamento básico.  

  Não acatado Em consonância com as boas práticas 
regulatórias e a fundamentação disposta na 
Nota Técnica GRO nº13/2017, a ARSAE-MG não 
fará referências diretas às Normas ABNT em 
suas resoluções técnicas. As normas ABNT são 
utilizadas como referência teórica pela ARSAE-
MG para a redação se suas próprias normas, 
sendo essas adequadas à realidade da regulação 
desempenhada. Exigir o cumprimento das 
normas da ABNT não necessariamente conduz a 
boa prestação dos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário e ainda pode 
implicar em aumento de custos.  

Leo Heller 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. 

Art. 7º No caso de paralisação do 
serviço de abastecimento de água 
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, assegurado o 
atendimento dos padrões de 
potabilidade estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde e quantidade de 
água compatível com as necessidades 
da população abastecida. 

  Não acatado O artigo 7º refere-se especificamente às 
paralisações. A complementação sugerida já 
consta na seção que se refere especificamente 
às condições do veículo transportador de água, 
no artigo 111.  
 
Art. 111 A água utilizada para abastecer o 
veículo transportador deve cumprir os 
requisitos estabelecidos pelo Anexo XX da 
Portaria de Consolidação nº 05/2017 ou 
outro instrumento legal que venha a substituí-la.  



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Leo Heller Art. 10º O prestador de serviços 
deve prover abastecimento 
alternativo aos usuários de áreas 
acometidas por intermitência do 
sistema de abastecimento de 
água. 
Parágrafo único. O abastecimento 
dos usuários que prestam 
serviços essenciais à população 
em áreas de intermitência deverá 
ser priorizado.  

Art. 10. Inserir o mesmo 
complemento do artigo 7º. 

  Não acatado O artigo 10 refere-se especificamente às 
situações de intermitência. A complementação 
sugerida já consta na seção que se refere 
especificamente às condições do veículo 
transportador de água, no artigo 111.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Anexo II – Análise das contribuições para Resolução de Esgoto 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Leo Heller   Em relação à Resolução sobre esgotos, 
inclusão de preâmbulo semelhante:  ... 
nas condições técnicas para a 
prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário, 
necessariamente devem ser 
observadas as normas pertinentes da 
ABNT, a legislação ambiental e a lei 
federal que estabelece as diretrizes 
nacionais para o saneamento básico. 

  Não acatado Em consonância com as boas práticas 
regulatórias e a fundamentação disposta na Nota 
Técnica GRO nº13/2017, a ARSAE-MG não fará 
referências diretas às Normas ABNT em suas 
resoluções técnicas. As normas ABNT são 
utilizadas como referência teórica pela ARSAE-
MG para a redação se suas próprias normas, 
sendo essas adequadas à realidade da regulação 
desempenhada. Exigir o cumprimento das 
normas da ABNT não necessariamente conduz a 
boa prestação dos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário e ainda pode 
implicar em aumento de custos.  

Procon MG Art. 5º O prestador de serviços 
pode realizar paralisação das 
atividades operacionais, 
mediante a necessidade de 
efetuar reparos, modificações ou 
melhorias no sistema de 
esgotamento sanitário, ou por 
determinações legais. 

Sugestão de inclusão de parágrafo:  
§ 1º O prestador de serviço deve 
providenciar as medidas cabíveis para 
que o reparo, modificação ou 
melhoria no sistema de esgotamento 
sanitário não gere lançamento de 
efluentes no ambiente. 

Redução dos potenciais impactos de 
sistemas estáticos de esgotamento 
sanitário no ambiente. 

Acatado   

Procon MG   Sugestão de inclusão de parágrafo:  
§ 2º Os reparos, modificações ou 
melhorias devem ser comunicados à 
Arsae-MG para fins de registro e 
controle. 

Aprimoramento do sistema e de 
processos de fiscalização 

Não acatado O envio de informações operacionais pelos 
prestadores para a ARSAE-MG foi disciplinado na 
Resolução ARSAE-MG nº 114/2018.  



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Procon MG Art. 7º O prestador de serviços, 
ao operar sistema de 
esgotamento dinâmico, deve 
disponibilizar serviços de 
esgotamento estático quando 
esses se fizerem necessários em 
sua área de concessão. 

Art. 7º O prestador de serviços, ao 
operar o sistema de esgotamento 
dinâmico, deve disponibilizar serviços 
de esgotamento estático quando 
esses se fizerem necessários em sua 
área de concessão, inclusive se 
responsabilizando pela operação e 
manutenção. 

Redução dos potenciais impactos de 
sistemas estáticos de esgotamento 
sanitário para o Proteção do meio 
ambiente e garantia e segurança dos 
usuários. 

Não acatado As disposições referentes ao esgotamento 
estático serão objeto de novos estudos pela 
ARSAE-MG, que avalia a possibilidade da 
publicação de uma resolução específica para este 
tema.  

Procon MG Art. 17 O prestador de serviços 
deve dispor de croqui atualizado 
do sistema de esgotamento 
sanitário, o qual deve 
contemplar, no mínimo: 

Art. 17 O prestador de serviços deve 
disponibilizar, em página na internet, 
“croqui” atualizado do sistema de 
esgotamento sanitário, o qual deve 
contemplar, no mínimo: 

Aprimoramento do sistema e de 
processos de fiscalização 

Não acatado O croqui do sistema de esgotamento sanitário é 
utilizado pelos técnicos como instrumento para o 
planejamento das fiscalizações desempenhadas 
pela ARSAE-MG. Tendo em vista seu caráter 
técnico, não seria razoável exigir dos prestadores 
de serviços que os croquis de todos os sistemas 
sejam disponibilizados obrigatoriamente na 
internet.  

Procon MG IV. identificação das estações de 
tratamento contendo nome, 
capacidade nominal; e 

IV. identificação das estações de 
tratamento contendo nome, 
capacidade nominal, modalidade de 
tratamento; 

Aprimoramento do sistema e de 
processos de fiscalização 

Não acatado Caso o prestador queira incluir a informação 
sobre tipologia de tratamento no croqui poderá 
fazê-lo, mas não será obrigatório. A ARSAE-MG 
tem acesso a essas informações por meio de 
outras bases de dados.  

Procon MG V. identificação dos corpos 
receptores contendo nome e 
vazão média de lançamento do 
efluente da ETE 

V. identificação dos corpos receptores 
contendo nome, enquadramento e 
vazão média de lançamento. 

Aprimoramento do sistema e de 
processos de fiscalização 

Não acatado Caso o prestador queira incluir a informação 
sobre enquadramento do corpo receptor no 
croqui poderá fazê-lo, mas não será obrigatório, 
tendo em vista que a informação já deverá ser 
disponibilizada conforme art. 55.  



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Ricardo 
Aroeira 

Art. 30 O usuário deve adequar 
as instalações sob sua 
responsabilidade, definidas no 
Art. 7º desta Resolução, ao 
padrão de ligação definido pelo 
prestador de serviços. 
 
§1º Nos casos em que as 
edificações estejam situadas 
abaixo do nível da rede coletora 
ou, no caso de outro motivo 
técnico que inviabilize a ligação 
de esgoto, o prestador de 
serviços deverá apresentar ao 
usuário proposta(s) 
alternativa(s), a fim de ofertar o 
serviço de esgotamento 
sanitário. 

Art. 30 O usuário deve adequar as 
instalações sob sua responsabilidade, 
definidas no Art. 7º desta Resolução, 
ao padrão de ligação definido pelo 
prestador de serviços. 
 
§1º Nos casos em que as edificações 
estejam situadas abaixo do nível da 
rede coletora ou, no caso de outro 
motivo técnico que inviabilize a 
ligação de esgoto, o prestador de 
serviços deverá apresentar ao usuário 
proposta(s) alternativa(s), a fim de 
ofertar o serviço de esgotamento 
sanitário, sendo que uma das 
alternativas apresentadas pelo 
prestador de serviços deverá ser, 
obrigatoriamente, o sistema 
condominial. 

O que está sendo proposto por essa 
Minuta de Resolução é o que já está 
previsto do Código Sanitário do 
Município de Belo Horizonte (Lei 
Municipal Nº 7031/1996) e que não tem 
resolvido as situações que a presente 
Resolução pretende resolver.  
 
O que está sendo proposto aqui pela 
Prefeitura de Belo Horizonte é um 
caminho alternativo como resposta a 
essas questões. 

Acatado   

Ricardo 
Aroeira 

Art. 30 O usuário deve adequar 
as instalações sob sua 
responsabilidade, definidas no 
Art. 7º desta Resolução, ao 
padrão de ligação definido pelo 
prestador de serviços. 
 
§3º O usuário arcará com os 
custos referentes à instalação, 
operação e manutenção da 
alternativa para viabilização do 
esgotamento sanitário, podendo 
haver negociação das condições 
de pagamento. 

Art. 30 O usuário deve adequar as 
instalações sob sua responsabilidade, 
definidas no Art. 7º desta Resolução, 
ao padrão de ligação definido pelo 
prestador de serviços. 
 
§3º O usuário arcará com os custos 
referentes à instalação, operação e 
manutenção da alternativa para 
viabilização do esgotamento sanitário, 
podendo haver negociação das 
condições de pagamento, excetuando-
se a alternativa de sistema 
condominial. 

  

Acatado 
parcialmente 

Acatado com ajuste textual.  



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Ricardo 
Aroeira 

Art. 35 A implantação de sistema 
condominial de esgotamento 
sanitário pode contar com 
ramais, constituindo faixas de 
servidão, sendo: 
 
I – de fundo de lotes;  
II – de jardins; ou  
III – de passeios. 

Art. 35 A implantação de sistema 
condominial de esgotamento sanitário 
pode contar com ramais, constituindo 
faixas de servidão, sendo: 
 
I – de fundo de lotes;  
II – de jardins;   
III – de passeios; 
IV – outras opções mais adequadas 
tecnicamente. 

  

Acatado   

Ricardo 
Aroeira 

Art. 36 A operação e 
manutenção das redes internas 
de esgoto de condomínio ou 
conjunto habitacional devem ser 
de responsabilidade do usuário. 
 
Parágrafo único. O prestador de 
serviços pode firmar contrato 
para a operação e 
manutenção das redes internas 
de esgoto de condomínio ou 
conjunto habitacional, 
assumindo as responsabilidades 
originalmente do usuário. 

Art. 36 A operação e manutenção das 
redes internas de esgoto de 
condomínio ou 
conjunto habitacional devem ser de 
responsabilidade do prestador dos 
serviços. 
 
Parágrafo único. Caso os condôminos 
optem por assumir essa 
responsabilidade, deverá ser firmado 
um Termo de Compromisso com o 
prestador de serviços, a quem caberá a 
responsabilidade de enviar cópias do 
mesmo ao Município e à ARSAE. Nessa 
situação, a tarifa a ser cobrada dos 
usuários será a Tarifa Social. 

  

Não acatado A operação e manutenção de rede condominial 
ou conjunto habitacional será de 
responsabilidade do prestador de serviços 
quando instalada por ele. A ARSAE-MG não 
considera adequado imputar aos prestadores a 
manutenção e operação das redes condominiais 
instaladas pelos usuários.  



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Procon MG Art. 36 A ligação de esgoto é de 
responsabilidade do prestador 
de serviços. 

§ 1º. É vedado o lançamento de 
esgoto em sistema de drenagem de 
águas pluviais, bem com destas no 
sistema de esgotamento. 

Aprimoramento do sistema 

Não acatado Tendo em vista que a ligação às redes públicas 
de água e de esgoto é obrigatória, de acordo 
com a Lei 11.445/2011, o imóvel que porventura 
venha a fazer lançamentos em rede pluvial 
descumpre a lei. 

Procon MG   § 2º. O prestador de serviço deve 
manter programa de identificação de 
formas de lançamentos vedadas pelo 
parágrafo anterior e de regularização 
do sistema de esgotamento ou de 
drenagem de águas pluviais.  

Aprimoramento do sistema 

Não acatado O assunto do parágrafo proposto não submete-
se ao caput do artigo ao qual se refere. Os 
assuntos referentes à obrigatoriedade de 
conexão às redes de água e esgoto foram 
dispostas na Resolução de Condições Gerais. As 
condutas irregulares do usuários poderão ser 
disciplinadas futuramente em Resolução 
Específica. 

Procon MG Art. 55 O prestador de serviços 
deve possuir e manter disponível 
para consulta nas ETEs: 
I –livro de ocorrências da ETE; 

I –livro de ocorrências da ETE, que 
deverá seguir padrão para constar os 
registros diários.  

Aprimoramento do sistema e processos 
de fiscalização 

Não acatado Cada prestador de serviços deve gerenciar suas 
próprias atividades, não cabendo à ARSAE-MG 
determinar a padronização de registros. A 
regulação deve controlar  prioritariamente os 
fins e não os meios para execução dos serviços.  

Procon MG Art. 64 O prestador de serviços 
deve promover a destinação final 
adequada de todos os 
subprodutos gerados no 
tratamento de esgotos, quando 
viável técnica e 
economicamente, incluindo: 

Art. 64 O prestador de serviços deve 
promover a destinação final adequada 
de todos os subprodutos gerados no 
tratamento de esgotos, incluindo: Eficiência e segurança do sistema 

Não acatado A modificação proposta já foi acatada e 
incorporada à minuta. As sugestões do PROCON 
foram feitas para versão desatualizada da 
minuta.  



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Procon MG Art. 67 A ETE deve possuir 
unidade de desaguamento do 
lodo 

Art. 67 A ETE deve possuir unidade de 
desaguamento do lodo e o efluente 
desse processo deverá ser submetido 
a tratamento antes de ser lançado no 
ambiente. 

Redução dos potenciais impactos de 
sistemas estáticos de esgotamento 
sanitário no ambiente. 

Não acatado   

Procon MG Art. 68 O prestador de serviços 
deve manter o sistema de coleta 
e transporte de biogás livre de 
vazamentos ou entupimentos 

O prestador de serviço deverá 
disponibilizar permanente canal de 
comunicação exclusivo para a 
comunidade situada no entorno da 
estação de tratamento para fins de 
identificação acerca da percepção de 
odor, bem como realizar 
periodicamente reuniões com a 
comunidade para esclarecimentos 
quanto às ações operacionais no 
sentido de minimizar/eliminar os 
odores desagradáveis. 

Segurança dos usuários 

Não acatado A questão foi suficientemente normatizada no 
artigo 23.  
 Art. 23 O prestador de serviços deve adotar 
alternativas que diminuam a formação, emissão 
ou a dispersão de gases que provoquem maus 
odores provenientes do sistema de esgotamento 
sanitário. 
§1º O prestador de serviços deve implementar 
medidas, quando couber, que mitiguem a 
emanação excessiva de gases formados nas 
unidades do sistema de esgotamento sanitário 
que possam incomodar a vizinhança. 
§2º O prestador de serviços deve manter registro 
específico das reclamações sobre maus odores. 

Procon MG Art. 89 Amostras coletadas para 
análises laboratoriais na ETE 
devem possuir identificação 
contendo data, hora e local da 
coleta. 

Art. 89 Amostras coletadas para 
análises laboratoriais na ETE devem 
possuir identificação contendo data, 
hora e local georreferenciado da 
coleta. 

Aprimoramento do sistema e processos 
de fiscalização 

Não acatado Não é necessário georreferenciar amostras 
coletadas na ETE, tendo em vista que a ETE é 
uma estrutura estática e, portanto, os pontos em 
que ocorrem coletas não sofrem grandes 
variações.  

Procon MG Art. 92 No caso de 
descumprimento dos dispositivos 
desta resolução, o prestador de 
serviços fica sujeito a sanções, 
nos termos de resolução 
específica estabelecida pela 
ARSAE-MG. 

Parágrafo único. O prestador de 
serviço deve elaborar programa de 
metas e qualidade da prestação de 
serviço e manter sistema de 
monitoramento dos resultados 
obtidos. 

Aprimoramento do sistema 

Não acatado Os requisitos a serem cumpridos pelos 
prestadores de serviços foram estabelecidos 
nesta resolução e o cumprimento de metas deve 
ser analisado para cada sistema, na ocasião de 
fiscalização. 



 
 

 

 
 

Anexo III – Análise das contribuições para Resolução de Condições Gerais 
Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Leo Heller Art. 25.  O serviço de ligação 
pode ser cobrado do solicitante, 
exceto no caso de ligação 
definitiva de esgoto de unidades 
usuárias exclusivamente das 
categorias tarifárias residencial 
ou social. 

Art. 25.  O serviço de ligação pode ser 
cobrado do solicitante, sendo 
necessariamente isentas de 
pagamento da ligação de água e de 
esgoto as unidades usuárias 
exclusivamente da categoria tarifária 
social. 

Não parece haver sentido isentar de 
cobrança o usuário residencial que 
não se enquadre na tarifa social. Por 
outro lado, se é prevista isenção de 
pagamento da tarifa de esgotos para o 
usuário social, faz sentido estender a 
isenção também para a ligação de 
água. 

Não acatado Hoje não há isenção da tarifa de esgoto nem do 
serviço de ligação de esgoto especificamente para 
a categoria social. A isenção da cobrança pelo 
serviço de ligação de esgoto é para todos os 
usuários residenciais, com o objetivo principal de 
incentivar as conexões de esgoto. Em relação à 
categoria social, há também o desconto no valor 
da ligação de água, igual ao desconto existente nas 
tarifas da categoria social em relação à residencial 
normal. Hoje esse desconto é de cerca de 50% e 
poderá ser aumentado consideravelmente para a 
faixa de renda mais baixa, após publicação de nova 
resolução da Tarifa Social que está em 
desenvolvimento pela Agência. Assim, é possível 
que os usuários de mais baixa renda passem a 
pagar apenas 10% do preço da ligação de água. 
Cabe esclarecer que, independentemente disso, os 
preços dos serviços não tarifados, que incluem as 
ligações de água e esgoto, são homologados em 
resolução específica e podem ser reavaliados, de 
modo que é possível a redução ou eliminação da 
cobrança pela ligação de esgoto em outro 
momento a depender de estudos que ainda serão 
realizados. 

Leo Heller § 2º Para usuários beneficiários 
potenciais ou efetivamente 
cadastrados na categoria social, 
o prestador de serviços deve 
conceder redução no preço da 
ligação de água pelo menos 
proporcional à redução da tarifa 
fixa da categoria social em 
relação à da categoria 
residencial. 

exclusão do parágrafo para guardar coerência com o novo 
caput. 

Não acatado Ver resposta à contribuição sobre o art. 25. 



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Leo Heller Art. 28.   A execução da ligação 
de água condiciona-se à conexão 
à rede de esgoto quando esta 
estiver disponível, exceto: 
 I - quando o usuário dispuser de 
solução de esgotamento 
sanitário própria funcionando em 
condições adequadas, de acordo 
com as normas operacionais e 
legislações específicas e com a 
devida comprovação por 
documento do órgão ambiental 
competente 

Art. 28.   A execução da ligação de 
água condiciona-se à conexão à rede 
de esgoto quando esta estiver 
disponível, exceto: 
I - quando o usuário dispuser de 
solução de esgotamento sanitário 
própria funcionando em condições 
adequadas, de acordo com as normas 
operacionais e legislações específicas 

parece exagerado exigir das unidades 
domiciliares documento do órgão 
ambiental. Não tenho claro se o órgão 
ambiental emite tal tipo de 
documento. Os prestadores deveriam 
ter um acordo com a vigilância 
sanitária para realizar a inspeção e não 
descarregar nas costas do usuário. 

Não acatado A exceção mencionada no inciso I se refere a 
situações de empreendimentos licenciados, que 
dispõem de sua própria infraestrutura de 
esgotamento sanitário. No caso de usuários 
individuais, todos são obrigados a se conectar às 
redes de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, quando disponíveis, em 
conformidade com o Art. 45 da Lei 11.445/2011:  
Art. 45.  Ressalvadas as disposições em contrário 
das normas do titular, da entidade de regulação e 
de meio ambiente, toda edificação permanente 
urbana será conectada às redes públicas de 
abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das 
tarifas e de outros preços públicos decorrentes da 
conexão e do uso desses serviços. 

Leo Heller Art. 106: XI - inadimplemento do 
usuário acerca do pagamento da 
fatura relativa à prestação de 
serviço público de abastecimento 
de água e/ou de esgotamento 
sanitário ou de serviço não 
tarifado, observadas as 
condições do art. 111. 

Art. 106: XI - inadimplemento do 
usuário não residencial acerca do 
pagamento da fatura relativa à 
prestação de serviço público de 
abastecimento de água e/ou de 
esgotamento sanitário ou de serviço 
não tarifado. 

ver sugestão Art. 111 Não acatado Ver resposta à contribuição sobre o art. 111. 

Leo Heller   Art. 106 - novo inciso - 
inadimplemento do usuário 
residencial, na hipótese em que tal 
inadimplento não se dê por 
incapacidade financeira de pagamento 
da fatura relativa à prestação de 
serviço público de abastecimento de 
água e/ou de esgotamento sanitário 
ou de serviço não tarifado. 

  Não acatado Ver resposta à contribuição sobre o art. 111. 



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Leo Heller Art. 109. § 1º O prestador de 
serviços deve alertar o usuário 
que o não pagamento das 
faturas relativas ao acordo de 
pagamento de dívida pode 
ocasionar a suspensão do 
abastecimento de água, nos 
termos do art. 111 desta 
Resolução. 

Art. 109. § 1º O prestador de serviços 
deve alertar o usuário que o não 
pagamento das faturas relativas ao 
acordo de pagamento de dívida pode 
ocasionar a limitação do volume de 
água fornecido, nos termos do art. 
111 desta Resolução. 

ver sugestão Art. 111 Não acatado Ver resposta à contribuição sobre o art. 111. 

Leo Heller Art. 110 - I- ligação ou alteração 
do usuário no cadastro 
comercial, solicitada por quem 
tenha débitos no mesmo ou em 
outro local da área de prestação 
dos serviços. 

Art. 110 - I- ligação ou alteração do 
usuário no cadastro comercial, 
solicitada por quem tenha débitos no 
local da área de prestação dos 
serviços. 

parece exagerado o "outro local". Acatado 
parcialmente 

Redação alterada buscando atrelar o débito 
apenas ao usuário e não ao imóvel: 
Art. 110.  Quando o usuário tiver débitos para com 
o prestador, decorrentes da prestação dos serviços 
públicos de abastecimento de água e/ou de 
esgotamento sanitário, o prestador pode restringir 
os seguintes serviços, até que seja quitado o 
débito: 
I - ligação ou religação; 
II - alteração contratual ou alteração do usuário no 
cadastro comercial; e 
III - aumento de vazão, contratação de serviços 
não tarifados ou abastecimento alternativo. 

Leo Heller Art. 111.  A prestação do serviço 
de abastecimento de água pode 
ser suspensa mediante o 
inadimplemento do usuário. § 1º 
A suspensão dos serviços de 
abastecimento de água não deve 
ser feita de sexta-feira a 
domingo, na véspera e em 
feriado nacional, estadual ou 
municipal. § 2º O aviso de 
suspensão do abastecimento de 
água deve ser feito de forma 
destacada na fatura seguinte ao 

Art. 111.  A prestação do serviço de 
abastecimento de água pode ser 
restringida mediante o 
inadimplemento do usuário. § 1º Essa 
restrição pode ser efetuada com o 
emprego de dispositivo limitador de 
vazão de água, instalado junto ao 
hidrômetro ou em substituição ao 
hidrômetro convencional. § 2º Norma 
específica da Arsae disciplinará a 
forma de restrição de fornecimento 
de água, incluindo os volumes 
mínimos fornecidos aceitáveis, a 

  Não acatado A utilização do dispositivo de restrição de vazão 
ainda está em fase de avaliação e poderá ser 
regulamentada em outro momento. Porém, antes 
disso, não é viável proibir o corte, pois o prestador 
não teria o que fazer em caso de inadimplência, e 
todos os outros usuários acabam pagando por esse 
custo. Por enquanto, para garantir o direito à água, 
o que a Arsae está buscando é ampliar o benefício 
da tarifa social para quem realmente precisa. 



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

débito ou em forma de carta ou 
anexo à fatura, garantido o sigilo 
do usuário. § 3º O prestador de 
serviços pode executar a 
suspensão do abastecimento de 
água somente a partir de 30 
(trinta) dias corridos a contar do 
aviso disposto no § 2º deste 
artigo, sendo necessário novo 
aviso se a suspensão não for 
executada em até 90 (noventa) 
dias corridos dessa mesma data. 

forma de aferição da população 
residente no domicílio, e possíveis 
dispositivos a serem empregados. § 3º 
A restrição dos serviços de 
abastecimento de água não deve ser 
feita de sexta-feira a domingo, na 
véspera e em feriado nacional, 
estadual ou municipal. § 4º O aviso de 
restrição do abastecimento de água 
deve ser feito de forma destacada na 
fatura seguinte ao débito ou em forma 
de carta ou anexo à fatura, garantido 
o sigilo do usuário. § 5º O prestador 
de serviços pode executar a restrição 
do abastecimento de água somente a 
partir de 30 (trinta) dias corridos a 
contar do aviso disposto no § 4º deste 
artigo, sendo necessário novo aviso se 
a restrição não for executada em até 
90 (noventa) dias corridos dessa 
mesma data. 

Leo Heller Novo Artigo O prestador de serviço, em articulação 
com as autoridades municipais, deve 
assegurar o fornecimento, incluindo 
sua manutenção, de serviços de água 
e esgotos nos espaços públicos em 
que há moradores em situação de rua 
e frequência significativa de 
trabalhadores que dependem de 
instalações nesses espaços, como 
motoristas, trabalhadores na coleta e 
varrição de resíduos sólidos e 
vendedores. 

  Não acatado Tendo em vista a complexidade do tema, será 
necessario melhor avaliação por parte da ARSAE-
MG para a criação de novas determinações.  



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Leo Heller Anexo I consumos per capita iguais ou 
superiores a 200 L/hab.dia parecem 
irrealistas e exagerados. 

  Não acatado A metodologia de cálculo do uso presumido, a ser 
utilizada apenas nas situações excepcionais 
previstas na resolução, foi definida em 2014 após 
realização de consulta pública. Para a determinação 
das variáveis e dos parâmetros de consumo de cada 
ramo de atividade, a Arsae considerou informações 
apresentadas pela Copasa e outras fontes. A partir 
dessas informações foi construído um quadro 
comparativo pelas equipes operacional e 
econômica da Arsae e, em seguida, selecionados os 
parâmetros e variáveis mais apropriados para cada 
ramo de atividade. Os atuais parâmetros de 
consumo acima de 200 L/hab/dia são para casas e 
apartamento residenciais acima de 200 m² de área 
construída, que provavelmente são construções 
mais luxuosas, contando com piscinas, por 
exemplo. É claro que essa presunção não é 
verdadeira para todos os casos, mas para melhorar 
esses parâmetros é necessário um levantamento de 
informações de que não dispomos no momento. 
Portanto, uma reavaliação dos parâmetros será 
realizada em um segundo momento. 
Ressalta-se que o uso presumido só será utilizado 
em situações excepcionais e por prazo limitado, e 
que nesses 5 anos de vigência da norma não houve 
reclamações de usuários à Arsae sobre essa 
questão. 



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Procon MG Art. 8º O prestador de serviços 
deve fornecer anualmente as 
informações solicitadas pelo 
Governo Federal no âmbito do 
Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS) ou seu 
sucessor Sistema Nacional de 
Informações em Saneamento 
Básico (SINISA), para elaboração 
do Diagnóstico dos Serviços de 
Água e Esgotos. 

Parágrafo único - O prestador de 
serviços deve apresentar 
mensalmente em seu website: 
I.  informações acerca do 
cumprimento da Lei Estadual 
12.503/1997 (Lei Piau), especificando 
o percentual de investimento 
realizado na proteção e preservação 
ambiental da bacia hidrográfica em 
que ocorreu a exploração, com 
indicação (mapeada) dos locais onde 
ocorreu o investimento, bem como 
especificação das medidas adotadas. 

Princípio da Transparência e Dever de 
informação 

Acatado 
parcialmente 

A obrigatoriedade contida na Lei estadual nº 
12.503/1997 (Lei Piau) não se aplica a todos os 
prestadores, mas apenas às empresas 
concessionárias e, por isso, não pode haver esta 
exigência de informações relativas ao 
cumprimento da Lei Piau. Não obstante, a ARSAE-
MG garante a alocação de recursos (no mesmo 
percentual exigido pela Lei Piau) nas tarifas de 
todos os prestadores regulados, para destinação à 
proteção e preservação de mananciais, e 
acompanha a utilização desses recursos, 
devolvendo aos usuários a parcela que não é 
destinada às ações previstas. As exigências 
relativas à transparência estão nas resoluções de 
revisão tarifária e reajustes de cada prestador. 
Para a Copasa, por exemplo, a Resolução Arsae-
MG nº 96/2017 exige a publicação de relatório 
consolidado de resultados do Pró-mananciais; 
notas explicativas sobre sua execução; resumo dos 
recursos utilizados e intervenções realizadas; 
comparativo planejamento versus execução e 
contribuições dos Colmeias. Desse modo, a 
sugestão será parcialmente acatada para 
padronizar as exigências de transparência pelos 
diferentes prestadores e garantir uma divulgação 
mínima. 



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Procon MG II.                apresentar os custos de 
implantação e de operação mensal de 
cada sistema de abastecimento de 
água, especificando a população 
atendida por cada um, indicando a 
denominação e a modalidade de 
tratamento adotada em cada sistema. 

  Não acatado O Decreto Estadual nº 45.969/2012, que 
regulamenta o acesso a informações públicas no 
Estado de Minas Gerais, coloca exceção à 
divulgação de informações no caso das entidades 
controladas pelo Estado que atuem em regime de 
concorrência ou no domínio econômico, sendo 
essas submetidas às normas da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), a fim de assegurar sua 
competitividade, governança corporativa e, 
quando houver, os interesses de acionistas 
minoritários. Por sua vez, a Instrução nº 358 da 
CVM dispõe, dentre outras questões, sobre a 
divulgação e uso de informações sobre ato ou fato 
relevante referente às companhias abertas.Com 
base nas referidas normativas, a COPASA MG 
classifica determinadas informações como 
restritas, especialmente a contabilidade 
individualizada por municípios/sistemas. Portanto, 
até o momento, a ARSAE-MG não pode definir 
norma que obrigue os prestadores regulados a 
publicarem as informações sugeridas. 



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Procon MG III.             apresentar os custos de 
implantação e de operação mensal de 
cada sistema de esgotamento 
sanitário (coleta e tratamento), 
especificando a população atendida 
por cada um, indicando a 
denominação e a modalidade de 
tratamento adotada em cada sistema. 

  Não acatado O Decreto Estadual nº 45.969/2012, que 
regulamenta o acesso a informações públicas no 
Estado de Minas Gerais, coloca exceção à 
divulgação de informações no caso das entidades 
controladas pelo Estado que atuem em 
regime de concorrência ou no domínio econômico, 
sendo essas submetidas às normas da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), a fim de assegurar sua 
competitividade, governança corporativa e, 
quando houver, os interesses de acionistas 
minoritários. Por sua vez, a Instrução nº 358 da 
CVM dispõe, dentre outras questões, sobre a 
divulgação e uso de informações sobre ato ou fato 
relevante referente às companhias abertas.Com 
base nas referidas normativas, a COPASA MG 
classifica determinadas informações como 
restritas, especialmente a contabilidade 
individualizada por municípios/sistemas. Portanto, 
até o momento, a ARSAE-MG não pode definir 
norma que obrigue os prestadores regulados a 
publicarem as informações sugeridas. 

Procon MG Art. 12, § 3º. O prestador de 
serviços deve realizar vistoria 
para verificar a ocorrência dos 
danos mencionados no caput no 
prazo de 7 (sete) dias úteis 
contados a partir da solicitação 
do usuário. 

Art. 12, § 3º. O prestador de serviços 
deve realizar vistoria para verificar a 
ocorrência dos danos mencionados no 
caput no prazo de 7 (sete) dias úteis 
contados a partir da solicitação do 
usuário, sem prejuízo de observar a 
urgência que o caso requer. 

  Acatado 
parcialmente 

  



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Procon MG Art. 13, § 3º. Na execução da 
recomposição mencionada no 
caput, devem ser utilizados os 
mesmos materiais das estruturas 
originais, desde que disponíveis, 
ou similares. 

Art. 13, § 3º. Na execução da 
recomposição mencionada no caput, 
devem ser utilizados os mesmos 
materiais das estruturas originais, 
desde que disponíveis, ou similares, 
salvo em se tratando de cidade 
histórica, quando, então, a estrutura 
deve ser a original. 

Necessidade de proteção do 
patrimônio histórico e cultural 

Acatado 
parcialmente 

A alteração proposta será incluída com ajuste 
textual, em novo parágrafo. 

Procon MG Art. 16, § 3º. A reclassificação de 
categoria da unidade usuária por 
iniciativa do prestador de 
serviços deve ter efeito para fins 
de faturamento 30 (trinta) dias 
corridos após a comunicação ao 
usuário, cabendo contestação. 

Art. 16, § 3º. A reclassificação de 
categoria da unidade usuária por 
iniciativa do prestador de serviços 
deve ser realizada após a notificação 
do consumidor para se manifestar, no 
prazo de 30 dias, e terá efeito, para 
fins de faturamento ter efeito para 
fins de faturamento 30 (trinta) dias 
corridos após a sua comunicação, 
cabendo recurso, no mesmo prazo. 

Princípio da Ampla Defesa e do 
Contraditório. 

Acatado 
parcialmente 

A proposta de redação não altera, na prática, o 
que está previsto na redação original, mas foi 
acrescentada a definição do prazo de 30 dias para 
contestação. 

Procon MG Art. 41, § 1º O prestador de 
serviços deve informar ao 
usuário sobre qualquer 
intervenção a ser realizada no 
hidrômetro. 

Art. 41, § 1º O prestador de serviços 
deve informar ao usuário sobre 
qualquer intervenção a ser realizada 
no hidrômetro, com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias úteis. 

Princípio da Segurança Jurídica. Não acatado Os prestadores pediram que fosse retirada a 
exigência de comunicação com antecedência 
tendo em vista que isso dificulta o flagrante de 
fraudes nos hidrômetros.  

Procon MG Art. 41, § 2º No caso de retirada 
do hidrômetro, a data de 
retirada deve ser informada ao 
usuário. 

Art. 41, § 2º No caso de retirada do 
hidrômetro, a data de retirada deve 
ser informada ao usuário, com 
antecedência mínima de 7 (sete) dias 
úteis. 

  Não acatado Os prestadores pediram que fosse retirada a 
exigência de comunicação com antecedência 
tendo em vista que isso dificulta o flagrante de 
fraudes nos hidrômetros. Além disso, essa retirada 
geralmente é para verificação ou substituição e, 
muitas vezes, solicitada pelo próprio usuário, 
podendo ser realizada até em prazo menor do que 
o sugerido para comunicação. 



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Procon MG Art. 42, § 3º Quando for 
comprovado uso de artifício para 
redução do volume utilizado ou 
outra conduta que tenha 
danificado o hidrômetro, o ônus 
decorrente da substituição do 
aparelho deve ser atribuído ao 
usuário, cabendo ainda a 
aplicação de sanção ao usuário, 
conforme Resolução específica 
da ARSAE-MG. 

Art. 42, § 3º Quando for comprovado 
uso de artifício para redução do 
volume utilizado ou outra conduta que 
tenha danificado o hidrômetro, o ônus 
decorrente da substituição do 
aparelho deve ser atribuído ao 
usuário, cabendo ainda a aplicação de 
sanção ao usuário, conforme 
Resolução específica da ARSAE-MG, 
desde que observado os princípios do 
contraditório e ampla defesa. 

Princípio da Ampla Defesa e do 
Contraditório. 

Acatado 
parcialmente 

Acatado com ajuste textual.  

Procon MG Art. 43, § 5º A verificação 
executada pelo prestador de 
serviços pode ser acompanhada 
pelo usuário, que deve ser 
informado da data e local fixados 
para a realização do 
procedimento. 

Art. 43, § 5º A verificação executada 
pelo prestador de serviços pode ser 
acompanhada pelo usuário, que deve 
ser informado da data e local fixados 
para a realização do procedimento, 
com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias úteis. 

  Não acatado Tendo em vista que a solicitação de verificação foi 
realizada pelo usuário, já é prevista a realização do 
procedimento.  

Procon MG Art. 44, § 3º. Afasta-se a hipótese 
de engano justificável quando o 
prestador descumprir o intervalo 
de verificações periódicas 
estabelecido pelo Inmetro. 

Art. 44, § 3º. Afasta-se a hipótese de 
engano justificável quando o 
prestador descumprir o intervalo de 
verificações periódicas, em intervalo 
não superior a 7 (sete) anos, contados 
a partir do ano de sua instalação, 
conforme estabelecido pelo Inmetro, 
nos termos do REGULAMENTO 
TÉCNICO METROLÓGICO A QUE SE 
REFERE A PORTARIA INMETRO Nº 295, 
DE 29 DE JUNHO DE 2018, item 7.5.2. 

 “Os medidores em uso devem ser 
submetidos à verificação subsequente, 
de acordo com o item 7.4.2, em 
intervalo não superior a 7 (sete) anos, 
contados a partir do ano de sua 
instalação.” (REGULAMENTO TÉCNICO 
METROLÓGICO A QUE SE REFERE A 
PORTARIA INMETRO 
Nº 295, DE 29 DE JUNHO DE 2018, 
item 7.5.2). 

Não acatado O tempo de verificação padronizado pelo 
INMETRO pode sofrer alterações conforme as 
tecnologias disponíveis no mercado. Desse modo, 
fica mais adequado fazer a referência ao INMETRO 
e não estabelecer diretamente a regra.  



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Procon MG Art. 61, Parágrafo único. Deve 
ser considerado, para fins de 
faturamento, o número total de 
unidades usuárias, 
independentemente de 
ocupação. 

Art. 61, Parágrafo único. Deve ser 
considerado, para fins de divisão do 
valor da leitura do hidrômetro, o 
número total das unidades usuárias. 

O faturamento se relaciona com a 
leitura do hidrômetro. 

Não acatado O número total de unidades usuárias, 
independentemente de ocupação, é considerado 
para fins de faturamento (conceito um pouco mais 
amplo), e não apenas para fins de divisão do 
volume lido no hidrômetro principal. Após a 
divisão do volume, é calculado o faturamento para 
cada economia e depois o resultado é multiplicado 
novamente pelo número total de economias para 
resultar no faturamento do condomínio. 

Procon MG Art. 65.  Quando não for possível 
a realização da leitura ou em 
caso de sua inconsistência, o 
volume utilizado de água deve 
ser estimado por um dos 
seguintes métodos, nesta ordem: 

Art. 65. Quando não for possível a 
leitura ou em caso de sua 
inconsistência, o volume utilizado de 
água deve ser estimado por um dos 
seguintes métodos, escolhido o que 
for mais favorável ao usuário” - cálculo 
do valor deve se dar de acordo com o 
disposto neste artigo e art. 73 (volume 
atípico) 
Parágrafo único: O prestador de 
serviços deve disponibilizar em seu 
website a descrição do cálculo 
realizado para a determinação dos 
valores das tarifas de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário, 
de modo a permitir que o usuário 
tenha acesso às informações do que 
está sendo cobrado. 

Princípio da Modicidade da Tarifa. Acatado 
parcialmente 

O melhor método de estimação do volume 
utilizado é o volume médio, e por isso ele é 
estabelecido como preferencial. A utilização dos 
outros métodos é para casos específicos em que 
não há histórico de leitura, quando não há 
hidrômetro ainda, por exemplo. O uso presumido 
é a última opção pois pode não ter relação alguma 
com o consumo daquele usuário específico, mas é 
uma forma de estimar o volume quando não há 
outra alternativa. E o disposto nesse artigo não se 
aplica ao caso de erro de medição do hidrômetro , 
situação em que o volume médio poderia 
prejudicar o usuário. 
Quanto à informação sobre o cálculo realizado (do 
volume utilizado), a exigência já estava no artigo 
seguinte, parágrafo 2º, que será trazido para este 
artigo para melhor leitura. Sobre a descrição do 
cálculo das tarifas, ver resposta à contribuição ao 
art. 78. 



 
 

 

 
 

Contribuinte Texto atual Proposta de alteração Justificativa Acatamento Justificativa 

Procon MG Art. 78.  A tabela tarifária 
aplicada ao volume faturado dos 
usuários é definida em Resolução 
específica para cada prestador 
de serviços. 

Art. 78. A tabela tarifária aplicada ao 
volume faturado dos usuários é 
definida em Resolução específica para 
cada prestador de serviços. 
Parágrafo único: O prestador de 
serviços deve disponibilizar em seu 
website a descrição do cálculo 
realizado para a determinação dos 
valores das tarifas de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário, 
de modo a permitir que o usuário 
tenha acesso às informações do que 
está sendo cobrado. 

  Acatado 
parcialmente 

O cálculo realizado para a determinação das tarifas 
é  complexo e sua descrição é feita pela Arsae-MG 
em notas técnicas específicas publicadas em seu 
sítio eletrônico. A Arsae reconhece que é 
importante buscar traduzir essas informações de 
forma didática para o usuário e se compromete a 
buscar formas de fazê-lo. A sugestão será 
parcialmente acatada, exigindo do prestador a 
publicação no site de informações básicas sobre a 
composição das tarifas e a indicação do site da 
Arsae para informações detalhadas. 

 
 


