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CONSULTA PÚBLICA nº 12/2018: MINUTA DE RESOLUÇÃO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES 
 

REGULAMENTO 
 
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 e, tendo em vista a realização da consulta pública nº 12/2018, comunica: 
 
1 OBJETO 
 
A consulta pública visa apresentar a minuta de resolução que estabelece diretrizes para o envio de 
informações pelos prestadores de serviços regulados para a ARSAE-MG. 
 
2 DOCUMENTOS 
 
O material estará disponível para apreciação no site www.arsae.mg.gov.br, no menu “Cidadão”, na 
opção “Consultas Públicas”. Merecem destaque os seguintes documentos: 

 Minuta de resolução; 

 Anexo I: Modelo de requerimento de informações; 

 Anexo II: Periodicidades e prazos máximos para envio de informações rotineiras 

 Anexo III: Estrutura padrão de organização das informações rotineiras; 

 Anexo IV: Glossário de informações; 

 Nota Técnica GIO n° 01/2018: Fundamentação técnica para a resolução de envio de informações. 
 
3 PÚBLICO CONVOCADO 
 
Usuários, prestadores de serviços, órgãos de defesa do consumidor, representantes do titular e demais 
interessados. 
 
4 FORMA DE PARTICIPAÇÃO 
 
Poderão participar por meio de intercâmbio documental, enviando contribuições para o endereço 
eletrônico consultapublica12@arsae.mg.gov.br, no período de 02 a 31 de julho de 2018, sendo que a 
Arsae-MG apreciará apenas as contribuições identificadas (nome completo e endereço de e-mail) e 
devidamente justificadas. 
 
5 RESPOSTAS ÀS CONTRIBUIÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 
 
A ARSAE-MG divulgará, em até 60 (sessenta) dias após a finalização da consulta pública, as 
contribuições recebidas, bem como as respostas fundamentadas sobre o acatamento ou recusa das 
contribuições, no site www.arsae.mg.gov.br, nos termos do art. 76 da Resolução Arsae-MG nº 
39/2013, que dispõe sobre o regimento interno da agência. 
 
 

Belo Horizonte, 21 de junho de 2018. 
 
 

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso 
Diretor-Geral da ARSAE-MG 
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