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NOTA TÉCNICA 

Nota Técnica nº 20, de 24 de setembro de 2019. 

 

 

 

Detalha os procedimentos, as infrações e a metodologia 

do cálculo de sanções aos prestadores regulados. 
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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 dispõe sobre o procedimento de 

fiscalização e a aplicação de sanções aos prestadores de serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário regulados. 

 

Referida Minuta de Resolução encontra-se em consonância com o disposto no 

parágrafo único do art. 6º, da Lei Estadual nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, 

atualizado pelo art. 34 da Lei Estadual nº 20.822, de 30 de julho de 2013, que prevê a 

observância de penalidades ao prestador de serviços, pelo descumprimento 

injustificado das diretrizes técnicas e econômicas expedidas por esta Agência 

Reguladora, bem como em conformidade aos termos do inciso XI do art. 3º do Decreto 

Estadual nº 45.871, de 30 de dezembro de 2011, que contém o regulamento da 

ARSAE-MG e, igualmente, o art. 129 da Resolução ARSAE-MG nº 40, de 3 de outubro 

de 2013, que estabelece as condições gerais para prestação e utilização dos serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário regulados pela 

ARSAE-MG.  

 

II. OBJETIVO 

 

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

de Resolução, bem como as motivações para edição deste normativo pela ARSAE-MG.   

 

III. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

3. A ARSAE-MG, como autarquia especial criada pela Lei Estadual nº 18.309, de 3 de 

agosto de 2009, tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação dos serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, como também editar 
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normas para a regulação dos alusivos serviços oferecidos especificamente nos 

municípios sob a concessão da COPASA MG e da COPANOR e, igualmente, nas três 

seguintes cidades que são operadas por órgãos de saneamento municipais, tais como, 

Juiz de Fora (Cesama), Passos (SAAE Passos) e Itabira (SAAE Itabira).  

 

4. Desse modo, a dita Lei Estadual define que, para cumprimento de suas atribuições, 

compete à esta Agência aplicar sanções e penalidades ao prestador do serviço, 

quando, sem motivo justificado, houver descumprimento das diretrizes técnicas e 

econômicas expedidas pela ARSAE-MG: 

 
Art. 6º Para o cumprimento das finalidades a que se refere o art. 5º, 
compete à ARSAE-MG: 
 
(...) 
 
III - expedir regulamentos de ordem técnica e econômica, visando ao 
estabelecimento de padrões de qualidade para: 
 
(...) 
 
X - aplicar sanções e penalidades ao prestador do serviço, quando, sem 
motivo justificado, houver descumprimento das diretrizes técnicas e 
econômicas expedidas pela ARSAE-MG; 

 

 

 

5. Ademais, o Decreto Estadual nº 45.871, de 2011, que contém o regulamento da 

ARSAE-MG, ressalta em seu inciso XI do art. 3º: 

 

Art. 3º Para o cumprimento das finalidades a que se refere o caput do 
art. 2º, compete à ARSAE-MG: 
 

                                     (...) 
 

XI - aplicar sanções e penalidades ao prestador do serviço, quando sem 
motivo justificado, houver descumprimento das diretrizes técnicas e 
econômicas expedidas pela ARSAE-MG 

 

 

6. Em 3 de outubro de 2013, a ARSAE-MG publicou a Resolução nº 40, que estabelece 

as condições gerais para prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento 
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de água e de esgotamento sanitário regulados pela referida Agência. O supracitado 

normativo nº 40, de 2013, prevê em seu artigo 129, implícita e expressamente, a 

necessidade de edição de uma Resolução específica para regulamentar as penalidades 

a serem aplicadas ao prestador de serviço público: 

 

Art. 129 As sanções e penalidades ao prestador pelo descumprimento 
desta Resolução, observados os princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa, serão objeto de Resolução específica. 

 

 

7. Ainda nesse contexto, no ano de 2017, a ARSAE-MG implantou a Agenda 

Regulatória (AR), tendo como finalidade dar conhecimento e promover a participação 

social para a discussão dos temas prioritários do setor em questão no Estado de Minas 

Gerais. Tal instrumento regulatório foi pioneiro na esfera da regulação do saneamento 

no Brasil. Naquela oportunidade, a criação de Resolução específica sobre o processo 

fiscalizatório e aplicação de sanções aos prestadores foi inserida na pauta da 

mencionada Agenda. 

 

8. Importa realçar que foi criado um Grupo de Trabalho, denominado GT Sanções, para 

a concepção da Minuta de Resolução em foco. A elaboração dessa Minuta contou com 

a atuação dos servidores Evandro Brazil (representante da Ouvidoria), João Gabriel 

Veiga (representante da Procuradoria), Lívia Gamboge (representante da 

Coordenadoria Operacional), Matheus Valle (representante da Coordenadoria 

Econômica, em princípio e posteriormente representante do Gabinete) e Taiana Coelho 

(representante do Gabinete) que integraram como membros esse GT Sanções.  

 

9. Também é importante destacar que o Anexo V da Minuta de Resolução (Tabela II – 

Infrações) foi formulado pelas Unidades da ARSAE-MG, quais sejam: Coordenadoria 

Econômica (Gerência de Regulação Tarifária), Coordenadoria Operacional (Gerência 

de Fiscalização Operacional e Gerência de Planejamento e Controle). Para tanto, as 

equipes técnicas em menção responsabilizaram-se pela elaboração do rol de infrações 

passíveis de aplicação de penalidades e por classificá-las em grupos ante função da 

intensidade e do impacto da infração cometida. 
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10. Além de a legislação estadual deixar expressamente consignado a possibilidade de 

a ARSAE-MG aplicar sanções ao prestador de serviço regulado, há que se destacar 

que a imposição de penalidade ao serviço prestado de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário de forma inadequada constitui decorrência lógica do poder de 

polícia (fiscalização) conferido às agências reguladoras.  

 

Neste sentido tem entendido a jurisprudência:  

 

“As agências reguladoras [ANP], no entanto, podem expedir norma 

fixando multa, por se tratar de ato decorrente do seu poder regulador 

previsto nas leis de regência. [...] Isso porque elas atuam por 

determinação do próprio Estado e têm por objetivo ordenar a atividade 

econômica, como previsto no art. 174 da Constituição. Daí a 

possibilidade de a penalidade vir estipulada em norma secundária, 

se existente, na lei de sua criação, o dever de regular e fiscalizar a 

atividade econômica. ” (TRF1, Quinta Turma, AC 27169, Rel. Des. 

João Batista Moreira, j. em 13.07.2011) (grifamos)  

 

“[...] a ANATEL, constituída na forma de Autarquia de Regime Especial, 

tem a prerrogativa de se valer do Poder de Polícia, e estabelecer as 

regras que devam ser cumpridas pelos concessionários de 

serviços de telecomunicações, coibindo as infrações cometidas 

com a aplicação de sanções, conforme disposto no artigo 173, da 

Lei nº 9.472/92, não tendo, desta forma, a Resolução nº 344/2003, que 

regulamenta a aplicação de sanções administrativas, ultrapassado os 

limites legais para regulamentar a matéria - artigo 22, IV, da mencionada 

lei;” (TRF2, Oitava Turma Especializada, AC 531802, Rel. Des. Poul Erik 

Dyrlund, j. em 11.04.2012) (grifamos).  
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IV. FATOS 

 

11. A Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, reforçou o papel das entidades reguladoras dos 

serviços de saneamento básico, conferindo-lhes competências para exercer a 

regulação e a fiscalização da prestação dos serviços, sobretudo sob os aspectos 

técnico, econômico e social.  

 

12. Em consonância com a Lei Federal nº 11.445/2007, a Lei nº 18.309/2009, 

anteriormente já referenciada, conferiu a ARSAE-MG a atribuição de editar normas 

relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário no âmbito do Estado de Minas 

Gerais. 

 

Segundo Teixeira (2014), o poder sancionador da Administração Pública funda-se no 

poder dever de punir do Estado (TEIXEIRA, 2014). Malta Valada (2015) ainda 

considera que as agências reguladoras têm também o poder de aplicar sanções 

administrativas que, como qualquer sanção dessa natureza, devem estar revestidas de 

legalidade, além de serem motivadas e proporcionais à infração cometida, e 

respeitarem o devido processo, a ampla defesa e o contraditório (VALADA, 2015). 

 

13. Portanto, a Resolução Normativa de uma Agência Reguladora deve se delimitar a 

estabelecer critérios técnicos da prestação de serviço. Neste contexto, citamos acerca 

da atribuição da ARSAE-MG que é investida de poder regulamentar, ou seja, cabe a 

essa Autarquia, mediante a expedição de Resoluções, o estabelecimento de ditames a 

serem cumpridos pelos envolvidos na prestação dos serviços por ela fiscalizados. 

 

Ao assumir seu viés normativo, o órgão regulador não pretende elaborar normas 

preceptivas de condutas, mas sim de resultados a serem alcançados com eficiência; as 

normas reguladoras derivam de opções administrativas, com maior densidade técnica, 
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e não de opções políticas, pois não objetivam atingir um interesse público específico 

(MOREIRA NETO, 2003). 

 

Convém salientar que a jurisprudência brasileira reconhece a possibilidade de que 

sejam expedidas normas que estipulem sanções, como a aplicação de multas a 

infrações de suas normas regulatórias.  

 

Assim entendeu, o Superior Tribunal de Justiça:  

 

“As agências reguladoras foram criadas no intuito de regular, em sentido 

amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária 

delegando à agência reguladora competência para a edição de normas 

e regulamentos no seu âmbito de atuação. Destarte, não há ilegalidade 

configurada na espécie na aplicação da penalidade pela ANTT, que agiu 

no exercício do seu poder regulamentar/disciplinar, amparado na Lei 

10.233/2001. Precedentes”. (In: STJ, REsp 1546448 RN 2015/0188133-

4, Ministra Assusete Magalhães, DJ 03/05/2017).  

 

Também em sentido semelhante, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região manifestou:  

 

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS (DNC). ILEGALIDADE. 1. Em regra, 

apenas a lei em sentido formal e material pode descrever infrações e 

impor penalidades, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 2. 

As agências reguladoras, no entanto, podem expedir norma fixando 

multa, por se tratar de ato decorrente do seu poder regulador previsto 

nas leis de regência. 3. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) pode 

estipular infração em norma regulamentadora, mas não o extinto 

Departamento Nacional de Combustíveis (DNC). 4. Apelação e remessa 

oficial a que se nega provimento. (In: TRF1. AC 0271166420014013400. 

Relator: Juiz Federal Gláucio Maciel Gonçalves. DJ 26/07/2011). 
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A seguir, passam a ser analisados os tópicos discorridos no texto da Minuta de 

Resolução em evidência. 

 

V. ANÁLISE 

 

14. As funções de fiscalização e de regulação são indissociáveis e, desse modo, a 

ARSAE-MG entende que a atividade fiscalizatória não se restringe somente em evitar 

condutas contrárias ao interesse público, mas também promover ativamente a 

qualidade dos serviços ofertados de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, bem como garantir a sua adequada prestação e o eficaz atendimento aos 

usuários. 

 

15. A Minuta de Resolução possui 49 artigos divididos em 4 capítulos para melhor 

organização e compreensão dos dispositivos ali relacionados, sendo que alguns temas 

foram organizados também em Seções, conforme descritos na sequência:  

 

Capítulo I - Definições 

 

Capítulo II - Dos Procedimentos 

 Seção I - Procedimento Fiscalizatório 

 Subseção Única - Correção das Não Conformidades 

 Seção II - Procedimento Sancionatório 

 Seção III - Termo de Ajustamento de Conduta 

 

Capítulo III - Das Infrações e Sanções 

 Seção I - Disposições Gerais 

 Seção II - Das Sanções de Advertência e Multa 

 

Capítulo IV - Das Disposições Finais 
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16. O Capítulo I da Minuta de Resolução trata as definições dos termos adotados no 

texto, cujo conhecimento se faz necessário para a boa interpretação da norma. 

 

Além do mais, nesse Capítulo, são encontradas as acepções dos instrumentos 

documentais utilizados nos procedimentos de fiscalização e a aplicação de sanções aos 

prestadores de serviços, a saber: 

 

 Auto de Constatação (AC); 

 Auto de Fiscalização (AF); 

 Auto de Infração (AI); 

 Relatório de Ações Corretivas (RAC); 

 Relatório de Fiscalização (RF); 

 Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); e 

 Termo de Notificação (TN). 

  

17. O Capítulo II, intitulado “Dos Procedimentos”, foi dividido em 3 Seções, sendo que a 

Seção I possui também uma Subseção Única. 

 

18. A Seção I foi nomeada “Procedimento Fiscalizatório”, com o objetivo de instituir as 

etapas para a verificação das condições da prestação de serviços, podendo ser 

realizada in loco nas dependências do prestador ou mediante exame documental nas 

instalações da ARSAE-MG. É esclarecido sobre o RF, estabelecendo o seu conteúdo 

mínimo e prazo para sua conclusão.  

 

Cuida também acerca do AF, sendo aplicável quando constatadas não conformidades 

durante a fiscalização, como também do TN, documento pelo qual a ARSAE-MG dá 

conhecimento ao prestador de serviços sobre o teor do Relatório de Fiscalização, não 

conformidades apuradas, recomendações e determinações elencadas.  
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Os modelos de AF e TN são previstos nos Anexos II e III da Minuta de Resolução, 

respectivamente.  

 

Para as situações de emergência observadas durante as fiscalizações, foi previsto o 

AC, que comunica ao prestador evidências mínimas de não conformidades e da 

necessidade de adoção de providências imediatas para o restabelecimento da 

normalidade. O modelo do AC é apresentado no Anexo I da Minuta de Resolução. 

 

19. A Subseção Única definida como “Correção das Não Conformidades”, estabelece 

notoriamente sobre essa correção de não conformidades identificadas no processo 

fiscalizatório, que deverá contar com a emissão do RAC pelo prestador, dispondo da 

documentação comprobatória das correções. 

 

20. A Seção II chamada de “Procedimento Sancionatório”, versa das ações que serão 

adotadas naquele procedimento, descrevendo todo o seu rito nos artigos 19 a 29 da 

Minuta de Resolução, elucidando que a sua instauração se dará com a lavratura do 

Auto de Infração, conforme modelo previsto no Anexo IV, quando constatado na 

operação fiscalizatória: 

 

 O descumprimento das determinações ou decisões proferidas pela ARSAE-MG 

no TN. 

 Na hipótese de ausência de comprovação de correção das não conformidades 

no RAC, dentro dos prazos determinados. 

 

A seguir, descrevemos o conteúdo obrigatório do AI, de acordo ao exposto no Anexo 

IV: 

 

 o local e a data da lavratura; 

 o nome e o endereço do prestador de serviços autuado; 

 o objeto da autuação, com breve listagem das não conformidades; 
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 as penalidades aplicáveis, com a identificação, quando for o caso, do valor da 

multa que incide sobre cada infração, de acordo com as tabelas constantes do 

Anexo V da Resolução de Sanções ao Prestador; 

 a indicação das normas infringidas; 

 a indicação dos prazos para interposição de recursos e de recolhimento de 

multa, conforme definido, respectivamente, nos artigos 22 e 43 da Resolução em 

análise; 

 as instruções para o recolhimento da multa; e 

 a identificação e a assinatura dos responsáveis pela autuação. 

 

Compete salientar, conforme preconiza o § 1º do artigo 19, que o AI será lavrado pelo 

coordenador técnico competente. Os demais conteúdos relativos ao AI estão 

relacionados nos § 1º, 2º e 3º do art. 21.  

 

Os artigos seguintes, a partir do 22, tratam dos procedimentos relativos à interposição 

de recurso e de como será feita a sua apreciação, assim como todo o seu trâmite. 

 

Especificamente no art. 22, é disciplinado quanto ao prazo para interposição do 

recurso, em face do AI, que deverá ser de 15 (quinze) dias corridos, a partir do 

recebimento deste documento, devendo indicar em suas razões: 

 

 os fatos e fundamentos que o embasam; e 

 as provas documentais necessárias. 

 

O recurso será dirigido à Diretoria Colegiada para decisão administrativa. Importante 

ressaltar que a interposição de recurso interrompe os prazos para pagamento de multa 

e registro de advertência daquelas condutas que foram objeto de contestação 

específica, sendo prosseguido os prazos para os objetos não contestados pelo 

prestador. 
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A decisão da Diretoria Colegiada esgota a instância administrativa recursal, conforme 

descrito no parágrafo único do art. 25, e após a notificação deste ato, esse será 

publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), por meio de um extrato, fato que enseja o 

encerramento do processo sancionatório. Vale salientar que a ARSAE-MG avaliará a 

eficácia e a eficiência das instâncias decisórias nos processos administrativos. A 

depender do resultado dessa avaliação, poderão ser realizados ajustes que favoreçam 

a condução dos processos. 

 

21. A Seção III discorre sobre o “Termo de Ajuste de Conduta (TAC)”, explanando que 

este instrumento pode ser firmado entre a ARSAE-MG e o prestador, mediante 

requerimento deste ou a critério do regulador, alternativamente à imposição de 

penalidade ou como medida preventiva de não conformidade ou dano futuro, visando a 

adequações às disposições regulamentares e ou contratuais aplicáveis.  

 

São denotados também o conteúdo mínimo do TAC (incluindo compromissos para 

correção das não conformidades, prazos pactuados e mecanismos de monitoramento 

do cumprimento das metas, sendo compatíveis com as obrigações previstas nos 

regulamentos e contratos descumpridos pelo prestador de serviços) e as situações em 

que o requerimento do TAC não será admitido (abrangendo casos de descumprimento 

de TAC anterior e não identificação de interesse público). A assinatura do TAC 

suspenderá, temporariamente, o curso do processo administrativo sancionatório, 

quando já instaurado.  

 

Assim, os procedimentos a serem adotados, esclarecimentos quanto à sua 

aplicabilidade, providências para o caso de descumprimento dos prazos e 

compromissos acordados se encontram inseridos nesta Seção. 

 

Interessante trazer à tona uma análise mais detalhada sobre o TAC, com o objetivo de 

aclarar o assunto ilustrado na presente Nota Técnica, tendo em que vista que este 

instrumento está previsto no § 6º do art. 5º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 

1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao 
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meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico e dá outras providências: “Os órgãos públicos legitimados 

poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às 

exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 

extrajudicial.” 

 

Trata-se o ajustamento de conduta na forma de conciliação, em que as partes aceitam 

o rol de compromissos especificados, por parte daquele que infringiu direitos 

transindividuais, no caso em tela o prestador. Caberá ao prestador corrigir não 

conformidades eventualmente cometidas perante a prestação dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, reparar os prejuízos e danos 

causados, da mesma maneira que cumprir outros encargos elencados no termo de 

ajuste, tudo estipulado com prazo certo para a sua execução.  

 

A sua celebração, além de ser hábil instrumento para prevenir litígios, cessa o processo 

sancionatório em curso, ou suspende-se sua tramitação, a depender do preceito 

adotado pela entidade celebrante do TAC, no caso em exposição da ARSAE-MG em 

face do prestador regulado. 

 

Segundo Hugo Nigro Mazzilli, o título de ajustamento tem as seguintes características, 

verbis:  

[...] a) dispensa testemunhas instrumentárias; b) o título gerado é 
extrajudicial; c) mesmo que verse apenas ajustamento de conduta, 
passa a ensejar execução por obrigação de fazer ou não fazer; d) na 
parte em que comine sanção pecuniária, permite a execução por quantia 
líquida em caso de descumprimento da obrigação de fazer; e) mesmo 
que verse apenas obrigação de fazer, pode ser executado 
independentemente de prévia ação de conhecimento.  

 

O instrumento celebrado, além de ser uma alternativa à propositura de ação judicial, 

como já dito acima, constitui-se também em título executivo extrajudicial. Assim, o 

descumprimento do TAC permitirá à Administração sua execução direta, sem a 

necessidade de prévia ação de conhecimento (SUNDFELD, CÂMARA. 2008). 
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Embora haja autores que se refiram ao compromisso de ajustamento como via de 

transação, o entendimento que parece ser mais adequado a esse instituto é o de que 

se trata de ato administrativo bilateral, sem caráter contratual, em que o órgão público 

legitimado concede ao causador do dano a oportunidade de ajustar sua conduta 

irregular às exigências legais. Portanto, não pode ser atribuída ao TAC a natureza 

jurídica de transação, visto que o órgão público celebrante não tem legitimidade para 

fazer concessões a respeito de deveres legais a que estão sujeitos os administrados.  

 

A pactuação de termo de ajuste visa o aprimoramento da qualidade dos serviços 

prestados aos usuários, além de tentar satisfazer as finalidades do setor mais 

eficientemente do que com somente a imposição de sanções administrativas.  

 

Nesse sentido, confira-se o magistério de Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda 

Câmara, verbis:  

O objetivo da lei é evidente. Trata-se de dotar o órgão público de 
instrumento consensual que viabilize a pronta adoção, pelo particular, de 
comportamentos desejados. Privilegiou-se o resultado à busca incerta e 
demorada de sanções na via judicial. A celebração do termo de 
ajustamento de conduta também é um modo mais rápido para assegurar 
a aplicação efetiva da norma em discussão. Não se trata de instrumento 
de punição, mas de indução de comportamentos concretos. O termo 
constitui uma ferramenta para transformar em realidade abstratas 
prescrições legais. Quando firma o compromisso, o interessado se 
vincula a um dado plexo de obrigações, passando o pacto a constituir, 
por si só, um título executivo, independentemente de ação judicial de 
caráter constitutivo. 

Impende salientar que, consoante o art. 30 da Minuta de Resolução em análise, a 

ARSAE-MG poderá celebrar o mencionado Termo, mediante solicitação do prestador, 

alternativamente à imposição imediata de penalidade ou como medida preventiva de 

não conformidade ou dano futuro, visando à adequação às disposições regulamentares 

aplicáveis. 
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Demais procedimentos a serem adotados e esclarecimentos quanto à sua 

aplicabilidade se encontram inseridos nos artigos seguintes, bem como as providências 

para o caso de descumprimento dos prazos, o que ensejará a aplicação de multa.  

 

Por derradeiro, verificado o integral cumprimento das obrigações assumidas pelo 

prestador de serviços no TAC, a ARSAE-MG encerrará o processo administrativo à 

essa correlata. 

 

22. O Capítulo III “Das Sanções de Advertência e Multa” encontra-se dividido em 2 

Seções, quais sejam, a Seção I sobre as “Disposições Gerais” e a Seção II que arrazoa 

no que tange a “Sanções de Advertência e Multa”. 

 

23. A Seção I do citado Capítulo trata das “Disposições Gerais”, onde são dadas as 

diretrizes acerca das violações e sanções, como o grau de infração (leve, média, grave 

e gravíssima) e os casos considerados como reincidências. 

 

Aborda as infrações, relatadas no Anexo V e sujeitam o prestador infrator às sanções 

de advertência e multa, nos limites constantes do artigo 6º, parágrafo único, da Lei nº 

18.309/2009. 

 

Conforme já pontuado, o Anexo V da Minuta de Resolução de Sanções (Tabela II – 

Infrações) foi elaborado pela Coordenadoria Econômica, por meio da Gerência de 

Regulação Tarifária, bem como pela Coordenadoria Operacional por intermédio da 

Gerência de Fiscalização Operacional e Gerência de Planejamento e Controle. Desse 

modo, tais equipes foram responsáveis pela concepção do rol de infrações passíveis de 

aplicação de penalidades e por categorizá-las frente o impacto da violação a ser 

eventualmente cometida pelo prestador regulado. 

 

Ambas as sanções serão registradas e consideradas para efeito de reincidência. É 

salientado no § 3º, do artigo 38, que a reincidência apenas poderá ser caracterizada no 
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período de 4 (quatro) anos, contados a partir da data da publicação da decisão 

administrativa da qual não caiba mais recurso.  

 

O § 4º do supramencionado artigo, dispõe que nos casos de reincidência em faltas 

puníveis com advertência será aplicada a multa correspondente às infrações leves e, 

nos demais casos, aplicar-se-á a multa do grau subsequente. 

 

Finalmente, o § 5º do mesmo artigo 38, informa que a reincidência não se aplica a 

processo administrativo sancionatório em curso, na data da publicação da decisão a 

que se refere o § 3º, acima citado. 

 

24. A Seção II dispõe sobre as “Sanções de Advertência e Multa”, sendo definidos os 

critérios para cálculo dos valores das multas e questões sobre pagamento, o não 

recolhimento daqueles e a aplicação dos valores colhidos.  

 

Para cálculo do valor da multa, será considerado a interseção de informações como 

classificações da região da infração e da gravidade da infração, além da sua 

abrangência, conforme consta no Anexo V da Minuta de Resolução. 

 

As sanções devem ser aplicadas em consonância com a gravidade do fato e da 

repercussão da conduta faltosa, de forma que seja necessária, compatível e suficiente 

para reprimir a continuidade das não conformidades constatadas. 

 

As infrações tipificadas como leves na Minuta de Resolução em debate podem também 

sujeitar o prestador à penalidade de advertência por serem na sua maioria relacionadas 

à falta de comunicação ou de apresentação de documentos, de menor repercussão na 

prestação dos serviços e na segurança de pessoas, das instalações e do meio 

ambiente.  

 

 

 



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 

 

A sanção de advertência possui um caráter mais educativo, devendo produzir um efeito 

pedagógico junto ao penalizado, cujo objetivo é promover um efeito positivo na 

qualidade da prestação dos serviços (SILVEIRA, 2015).  

 

Por outro lado, a pena de multa possui natureza pecuniária e caráter indenizatório, cujo 

intento é compensar prejuízos causados à Administração ou aos usuários dos serviços. 

As multas estão previamente dispostas em formas de percentuais, os quais incidirão 

como parâmetros mínimos e máximos, que serão aplicados de acordo com a 

abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para 

os usuários e a vantagem auferida pelo infrator, a depender de cada caso em concreto 

(SILVEIRA, 2015). Assim, foram definidos 4 grupos de multa de acordo com a 

gravidade da infração. 

 

A Minuta de Resolução também dispõe sobre os casos em que for constatada a 

ocorrência concomitante de mais de uma infração. Nesses casos, cada infração terá 

tratamento individualizado, não haverá qualquer benesse decorrente do fato de terem 

sido cometidas em concurso. Para tanto, o parágrafo único do art. 39 estabelece que, 

na hipótese da ocorrência de mais de uma infração, serão aplicadas cumulativamente 

as penalidades correspondentes a cada uma delas. 

 

25. No Capítulo IV que alude as “Disposições Finais”, são ressaltados os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse 

público e motivação dos atos administrativos, assegurando em todas as fases dos 

procedimentos fiscalizatório ou sancionatório, salvo a ampla defesa e o contraditório. 

 

É dilucidado que a ARSAE-MG poderá tipificar outras infrações relacionadas às 

atividades integrantes dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário em complemento ao que já está disposto nesta Minuta de 

Resolução.  
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São dadas ainda diretrizes para a aplicação efetiva da norma, não comentadas nos 

capítulos anteriores.  

 

E cabe destacar que o prazo para entrada em vigor da Resolução em referência, é 

definido em 4 (quatro) meses após a sua publicação, não sendo aplicáveis aos 

prestadores as penalidades oriundas de procedimentos fiscalizatórios autuados 

anteriormente à vigência da Minuta de regulamento tratado nesta Nota Técnica.  

 

26. Por último, há a descrição e os ditames dos Anexos constantes na referida Minuta 

de Resolução, a considerar: 

 

a) Anexo I – Auto de Constatação; 

b) Anexo II – Auto de Fiscalização; 

c) Anexo III – Termo de Notificação; 

d) Anexo IV – Auto de Infração; e 

e) Anexo V  

     - Tabela IA: classificação da Região – Serviço de Água; 

- Tabela IB: Classificação da Região – Serviço de Esgoto; 

- Tabela IC: Classificação da Região – Serviço de Água e Esgoto; 

- Tabela II: Infrações; 

- Tabela III: Identificação e Abrangência da Infração; 

- Tabela IV: Valor da Infração em Ufemgs. 

 

 

VI. FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

27. 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 e na Lei nº 18.309/2009 (MINAS GERAIS, 2009), que disciplina 

normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 
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28. A Lei nº 11.445/2007, no inciso I do art. 22, estipula 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.  

 

29.  Conforme indica a 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. 

 

30. O Decreto Estadual nº 45.871, de 2011, disciplina no inciso XI do art. 3º, que 

compete à ARSAE-MG aplicar sanções e penalidades ao prestador do serviço, quando 

sem motivo justificado, houver descumprimento das diretrizes técnicas e econômicas 

expedidas por este órgão regulador. 

 

31. A Minuta de Resolução proposta também está respaldada na Lei Federal nº 13.460, 

de 25 de junho de 2017, a qual dispõe a participação, proteção e defesa dos direitos do 

usuário dos serviços públicos, como também na Lei Estadual nº 14.184, de 31 de 

janeiro de 2002, que ordena sobre o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Estadual de Minas Gerais e na Lei Federal nº 7.347, de 24 de 

julho de 1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico. 

 

 

VII. CONCLUSÃO 

 

32. A presente Nota Técnica tratou, em linhas gerais, da estrutura geral da Minuta de 

Resolução e das motivações para que a ARSAE-MG discipline o tema em questão, 

relativo ao procedimento de fiscalização e a aplicação de sanções aos prestadores de 

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário regulados. 
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33. Salienta-se, porém, que o propósito máximo desta Agência é assegurar a 

qualidade, a continuidade, a universalização e a modicidade de tarifas dos serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e não a mera 

imposição de penalidades decorrentes da inobservância de compromissos e obrigações 

normativas 

 

 

34. Outrossim, a Minuta de Resolução em proposição estabelece que é de 

responsabilidade do próprio prestador de serviços a prova dos fatos que este tenha 

alegado na sua manifestação em resposta ao Relatório e Auto de Fiscalização emitido 

por esta Agência Reguladora. 

 

35. Para tanto, a Minuta de Resolução estabelece que na fixação do valor das multas 

serão consideradas a abrangência, a gravidade da infração, os danos dela resultantes 

para a prestação do serviço (abastecimento de água e / ou esgotamento sanitário) aos 

usuários e a reincidência cometida pelo prestador. Neste diapasão, a Coordenadoria 

Econômica elaborou o detalhamento do cálculo dos parâmetros utilizados para 

definição das multas por infrações referentes aos citados serviços (Anexo I). 

 

Sendo assim, a Minuta em tela possui instrumentos que possibilitarão o efetivo 

exercício do poder de polícia administrativa por parte da ARSAE-MG.  

 

 

VIII. RECOMENDAÇÃO 

 

36. Integrantes da equipe técnica responsável pela elaboração da Minuta de 

Resolução em proposição, os quais na presente data compõem o corpo funcional desta 

Agência, como também o Coordenador Econômico e Coordenador Operacional 

recomendam à Diretoria Colegiada da ARSAE-MG a aprovação do texto ora 

apresentado e o seu encaminhamento para as etapas seguintes de edição, conforme 

previsto no Manual da Agenda Regulatória, quais sejam, emissão de Nota Jurídica pela 
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Procuradoria da ARSAE-MG e realização dos processos de participação social, 

Consulta e Audiência Públicas. 

 

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2019. 
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ANEXO I  

Detalhamento do cálculo dos parâmetros utilizados para definição das multas por 

infrações referentes aos serviços de água e esgotamento sanitário 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei Estadual n° 18.309/2009 prevê a aplicação de sanções e penalidades ao 

prestador do serviço, quando, sem motivo justificado, houver descumprimento das 

diretrizes técnicas e econômicas expedidas pela Arsae1. As sanções variam entre 

advertência e multa no valor de 1.000 Ufemg’s (mil Unidades Fiscais do Estado de 

Minas Gerais) a 200.000 (duzentas mil) Ufemg’s. 

 

Esta nota técnica apresenta a metodologia do cálculo das sanções que será adotada 

pela Arsae-MG para a realização dos seus trabalhos. Salienta-se que a finalidade deste 

documento é deixar clara a parametrização dos valores das multas para instruir o 

procedimento de consulta interna a ser realizada dentro do processo de aprovação da 

norma.  

 

2. SANÇÕES 

 

2.1. Metodologia 

 

A metodologia de definição dos valores de multas a serem aplicadas pela Arsae-MG 

apresenta 3 dimensões a serem observadas pelo fiscal: 1) Receita de Referência; 2) 

Gravidade da Infração e 3) Abrangência da Infração. 

 

2.1.1.  Receita de Referência 

                                            
1 Artigo 6° da Lei 18.309 de 2009. 
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A Receita de Referência é a receita direta de água e/ou esgoto média mensal da região 

de ocorrência da infração no último exercício financeiro anterior à data de aplicação de 

determinada infração. Para obtenção da Receita de Referência é necessário definir a 

região e o serviço objetos da infração. 

 

A região objeto da infração deverá referir-se a um dos seguintes grupos:  

Localidade: a Receita de Referência será atribuída à localidade quando a infração se 

relacionar diretamente a ela; 

Município: a Receita de Referência será atribuída ao município quando a infração se 

relacionar diretamente a ele; 

Sistema Compartilhado: quando a infração englobar um sistema compartilhado, a 

Receita de Referência será referente a esse compartilhado; 

Prestador: nos casos que a infração possuir um caráter mais geral, sendo inviável fazer 

a associação por município, será considerado a Receita de Referência do prestador. 

Após fixação da região (localidade, município, sistema compartilhado, prestador) objeto 

da infração, é necessário a definição do tipo de serviço associado à infração (água, 

esgoto, ambos). Quando a infração se relacionar diretamente aos serviços de água ou 

esgoto, será definida como Receita de Referência da região a receita auferida com o 

serviço objeto da infração. Nos casos em que a infração apresentar um caráter mais 

geral, sendo indissociável o tipo de serviço, será computada a Receita de Referência 

como o faturamento de ambos os serviços (água + esgoto). 

 

Para simplificar a aplicação dessa metodologia, as regiões foram agrupadas em 

“Categorias de Receita de Referência” por tipo de Serviço (água, esgoto, ambos). As 

tabelas por tipo de serviço, apresentando as Categorias de Receita de Referência para 

cada região (localidade, município, sistema compartilhado, prestador), serão 

disponibilizadas anualmente pela Arsae por meio de resolução normativa, conforme 

modelo abaixo2. As Receitas de Referência de cada região serão obtidas por meio dos 

dados contábeis de cada prestador regulado, que são regularmente enviados à 

                                            
2 As tabelas com as listas de região por categoria de Receita de Referência (Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3) são 
exemplificativas. As listas completas (incluindo todos os municípios regulados) e atualizadas (baseadas na última 
Receita de Referência disponível) serão disponibilizadas anualmente pela Arsae por meio de resolução normativa. 
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agência. Caso a região de ocorrência da Não Conformidade não conste na tabela 

anexa à resolução normativa, a Arsae procederá o cálculo e classificação desta por 

categoria de receita de referência. 

 

Tabela 1: Exemplo da Lista de Regiões (Município, Sistema Compartilhado, Prestador) 

por Categoria de Receita de Referência dos Serviços de Água (Valores em UFEMG) 

A   B  C  D  E  F  G  H  I  

Ervália Muzambinho Santa Rita do Sapucaí Cataguases Pouso Alegre Montes Claros Betim Contagem Belo Horizonte

Itatiaiuçu Cláudio Ouro Branco Paracatu Patos de Minas Divinópolis Juíz de Fora/Cesama RMBH

Divino Espinosa Diamantina Pedro Leopoldo Varginha Ribeirão das Neves Copasa

Felixlândia Taiobeiras Andradas Três Corações Nova Lima Ipatinga

Piraúba Santa Vitória Visconde do Rio Branco São Sebastião do Paraíso Sabará Santa Luzia

Rio Paranaíba Luz Januária Caratinga Ibirité

Rio Pardo de Minas Corinto Santos Dumont Curvelo Pará De Minas

Botelhos São Gonçalo do Sapucaí Almenara Nova Serrana Itajubá Legenda

Coração de Jesus Barroso Nanuque Janaúba Conselheiro Lafaiete

São João Evangelista Cássia Matozinhos Guaxupé Araxá Cesama

Andrelândia Itaú de Minas Juatuba São Joaquim de Bicas Teófilo Otoni

Berilo Guaranésia Barão De Cocais Leopoldina Ubá Copasa

Botumirim Perdões Brumadinho Bom Despacho Lavras

Caraí Itaobim João Pinheiro Além Paraíba Alfenas Copanor

Catuji Monte Santo de Minas Sarzedo Congonhas Lagoa Santa

Chapada do Norte Rio Pomba Iturama Arcos Coronel Fabriciano Saae Itabira

Crisólita Carandaí São Francisco Extrema Timóteo

Felisburgo Campos Gerais Salinas Frutal Vespasiano Saae Passos

Francisco Badaró Resplendor São Gotardo Igarapé Copanor

Frei Gaspar Carmo do Rio Claro Mateus Leme Esmeraldas

Jenipapo de Minas Jaíba Passos/ SAAE Passos Itabira/ SAAE Itabira

LISTA DE MUNICÍPIOS SEGUNDO RECEITA MÉDIA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA

 

 

 

Tabela 2: Exemplo da Lista de Regiões (Município, Sistema Compartilhado, Prestador) 

por Categoria de Receita de Referência dos Serviços de Esgoto (Valores em UFEMG) 

 

A   B  C  D  E  F G  H  I 

Sabará Janaúba Nova Lima Patos de Minas Divinópolis Betim Contagem Belo Horizonte

Ubá Congonhas Lagoa Santa Ibirité Ribeirão das Neves Montes Claros Juíz de Fora/ Cesama RMBH

Timóteo Extrema Cataguases Pará De Minas Santa Luzia Ipatinga Copasa

Guaxupé Igarapé Pedro Leopoldo Conselheiro Lafaiete Pouso Alegre

São Joaquim de Bicas Santa Rita do Sapucaí Três Corações Teófilo Otoni Varginha Legenda

Leopoldina Diamantina São Sebastião do Paraíso Alfenas Itajubá

Além Paraíba Santos Dumont Caratinga Coronel Fabriciano Araxá Cesama

Jacinto Brumadinho Nova Serrana Vespasiano Lavras

Joaíma Sarzedo Bom Despacho Paracatu Copasa

José Gonçalves de Minas Salinas Ouro Branco Curvelo

Malacacheta São Gotardo Almenara Frutal Copanor

Medina Santo Antônio Do Monte Matozinhos Itabira/ SAAE Itabira

Novo Cruzeiro Barbacena João Pinheiro Saae Itabira

Padre Carvalho Santana do Paraíso Iturama

Poté Copanor Passos/ SAAE Passos Saae Passos

LISTA DE MUNICÍPIOS SEGUNDO RECEITA MÉDIA MENSAL DE SERVIÇOS DE ESGOTO

 

 

 



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 

 

Tabela 3: Exemplo da Lista de Regiões (Localidade, Município, Sistema Compartilhado, 

Prestador) por Categoria de Receita de Referência dos Serviços de Água e Esgoto 

(Valores em UFEMG) 

 

2.1.2.  Gravidade da Infração 

 

A Arsae estabeleceu 5 níveis para Classificação de Gravidade de Infrações 

eventualmente cometidas pelos prestadores: Gravíssima, Grave, Média, Leve ou 

passível de Advertência. Apenas neste último caso, uma vez configurada a infração, 

não há sanção pecuniária. Essa classificação é determinada pela própria natureza de 

cada infração, conforme a Resolução de Sanções.  

 

Nota-se que, quando caracterizada reincidência na mesma infração, nas condições 

previstas em resolução, haverá uma alteração da Classificação de Gravidade da 

Infração em que se observou a reincidência para a classificação subsequente mais 

acentuada. 

 

2.1.3.  Abrangência da Infração 
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A Abrangência considera o universo dos usuários abrangidos pela Não Conformidade, 

NC, identificada, a qual poderá variar entre 0% a 100%. É o caso das NC 64 a 70, para 

as quais utiliza-se o critério do percentual de economias afetadas. No caso das não 

conformidades NC 1 a NC 63, a abrangência é de 100%.  

 

                                                 

(1) 

 

 

2.1.4.  Tabela de Infrações 

 

A partir da definição dessas 3 dimensões de classificação da infração (Receita de 

Referência, Gravidade, Abrangência) o fiscal consultará a Tabela de Infrações para 

obter o valor da multa a ser aplicada em determinada infração. 
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Tabela 4: Multas por Infrações Referentes a Serviços de Água e/ou Esgoto (valores em 

Ufemg) 

 

RECEITA DE 

REFERÊNCIA
% Abrangência GRAVÍSSIMA GRAVE MÉDIA LEVE

RECEITA DE 

REFERÊNCIA

% 

Abrangência
GRAVÍSSIMA GRAVE MÉDIA LEVE

Até 10% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                Até 10% 4.000                      2.978                     2.217                   1.651                 

11% a 20% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                11% a 20% 8.000                      5.594                     3.912                   2.735                 

21%a 30% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                21%a 30% 12.000                    7.960                     5.280                   3.502                 

31% a 40% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                31% a 40% 16.000                    10.141                   6.427                   4.074                 

41% a 50% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                41% a 50% 20.000                    12.178                   7.415                   4.515                 

51% a 60% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                51% a 60% 24.000                    14.101                   8.284                   4.867                 

61% a 70% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                61% a 70% 28.000                    15.928                   9.061                   5.154                 

71% a 80% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                71% a 80% 32.000                    17.675                   9.763                   5.393                 

81% a 90% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                81% a 90% 36.000                    19.354                   10.405                 5.594                 

91% a 100% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                91% a 100% 40.000                    20.973                   10.997                 5.766                 

Até 10% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                Até 10% 8.000                      5.594                     3.912                   2.735                 

11% a 20% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                11% a 20% 16.000                    10.141                   6.427                   4.074                 

21%a 30% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                21%a 30% 24.000                    14.101                   8.284                   4.867                 

31% a 40% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                31% a 40% 32.000                    17.675                   9.763                   5.393                 

41% a 50% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                41% a 50% 40.000                    20.973                   10.997                 5.766                 

51% a 60% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                51% a 60% 48.000                    24.060                   12.060                 6.045                 

61% a 70% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                61% a 70% 56.000                    26.979                   12.997                 6.262                 

71% a 80% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                71% a 80% 64.000                    29.759                   13.838                 6.434                 

81% a 90% 2.250                      1.729                     1.329                       1.021                81% a 90% 72.000                    32.424                   14.601                 6.575                 

91% a 100% 2.500                      1.912                     1.462                       1.119                91% a 100% 80.000                    34.989                   15.303                 6.693                 

Até 10% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                Até 10% 16.000                    10.141                   6.427                   4.074                 

11% a 20% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                11% a 20% 32.000                    17.675                   9.763                   5.393                 

21%a 30% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                21%a 30% 48.000                    24.060                   12.060                 6.045                 

31% a 40% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                31% a 40% 64.000                    29.759                   13.838                 6.434                 

41% a 50% 2.500                      1.912                     1.462                       1.119                41% a 50% 80.000                    34.989                   15.303                 6.693                 

51% a 60% 3.000                      2.273                     1.723                       1.306                51% a 60% 96.000                    39.870                   16.559                 6.877                 

61% a 70% 3.500                      2.629                     1.974                       1.483                61% a 70% 112.000                  44.479                   17.664                 7.015                 

71% a 80% 4.000                      2.978                     2.217                       1.651                71% a 80% 128.000                  48.867                   18.656                 7.122                 

81% a 90% 4.500                      3.322                     2.452                       1.810                81% a 90% 144.000                  53.069                   19.558                 7.208                 

91% a 100% 5.000                      3.661                     2.680                       1.962                91% a 100% 160.000                  57.115                   20.388                 7.278                 

Até 10% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                Até 10% 32.000                    17.675                   9.763                   5.393                 

11% a 20% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                11% a 20% 64.000                    29.759                   13.838                 6.434                 

21%a 30% 3.000                      2.273                     1.723                       1.306                21%a 30% 96.000                    39.870                   16.559                 6.877                 

31% a 40% 4.000                      2.978                     2.217                       1.651                31% a 40% 128.000                  48.867                   18.656                 7.122                 

41% a 50% 5.000                      3.661                     2.680                       1.962                41% a 50% 160.000                  57.115                   20.388                 7.278                 

51% a 60% 6.000                      4.323                     3.115                       2.244                51% a 60% 192.000                  64.813                   21.879                 7.386                 

61% a 70% 7.000                      4.967                     3.524                       2.501                61% a 70% 200.000                  66.667                   22.222                 7.407                 

71% a 80% 8.000                      5.594                     3.912                       2.735                71% a 80% 200.000                  66.667                   22.222                 7.407                 

81% a 90% 9.000                      6.206                     4.279                       2.951                81% a 90% 200.000                  66.667                   22.222                 7.407                 

91% a 100% 10.000                    6.803                     4.629                       3.149                91% a 100% 200.000                  66.667                   22.222                 7.407                 

Até 10% 2.197                      1.690                     1.300                       1.000                

11% a 20% 4.000                      2.978                     2.217                       1.651                

21%a 30% 6.000                      4.323                     3.115                       2.244                

31% a 40% 8.000                      5.594                     3.912                       2.735                

41% a 50% 10.000                    6.803                     4.629                       3.149                

51% a 60% 12.000                    7.960                     5.280                       3.502                

61% a 70% 14.000                    9.070                     5.877                       3.807                

71% a 80% 16.000                    10.141                   6.427                       4.074                

81% a 90% 18.000                    11.175                   6.938                       4.308                

91% a 100% 20.000                    12.178                   7.415                       4.515                

MULTAS POR INFRAÇÕES REFERENTES A SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO 

(VALORES EM UFEMG)

A  F  

B  G  

C H  

D  I  

E  

MULTAS POR INFRAÇÕES REFERENTES A SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO 

(VALORES EM UFEMG)

 

 

Observa-se que essa tabela obedece uma progressividade das multas em relação ao 

tamanho do valor da Receita de Referência, à Gravidade da Infração e à Abrangência 

da Infração. Abaixo é possível visualizar, no Gráfico 1, a relação entre Receita de 

Referência (em Ufemg) e multa (em Ufemg).  
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Gráfico 1: Relação entre Multa e Receita de Referência 

 

       Obs.: Esta simulação considerou Abrangência da Infração de 100% 

 

Percebe-se que, apesar da relação entre Receita de Referência e Multa ser positiva, 

quanto menos grave a infração menor será a magnitude dessa associação. Em termos 

gráficos, quanto maior a receita do município, maior será a diferença das sanções 

associadas a diferentes gravidades. Esse mecanismo foi introduzido para permitir que 

haja um tratamento mais isonômico entre as regiões (localidade, município, sistema 

compartilhado e prestador) quando se tratar de infrações mais leves, e nos casos de 

infrações mais graves, possibilitar uma punição mais coerente com a capacidade de 

geração de receita destas regiões. Vale observar que, para aquelas infrações passíveis 

de Advertência, apenas na eventual reincidência caberá a aplicação de sanção 

pecuniária, conforme previsto em resolução normativa.  
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3. CÁLCULO DA SANÇÃO 

 

A metodologia para cálculo das multas na Tabela de Infrações (Tabela 4) foi baseada 

em uma fórmula matemática desenvolvida pelo corpo técnico da Arsae, a qual 

estabelece inicialmente uma relação entre Receita de Referência, Abrangência da 

Infração e Multa Gravíssima. A partir dos valores calculados para a Multa Gravíssima 

foram determinados, por meio do conceito denominado de Escada, os valores das 

demais multas (Grave, Média e Leve). 

 

Para efeito de aplicação dessa metodologia, o valor considerado como Receita de 

Referência para cada região (município, localidade, sistema compartilhado, prestador) é 

o limite inferior da categoria que esta região integra, conforme modelos apresentados 

acima (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3), ao invés do valor exato da Receita de Referência. 

Esse ajuste foi proposto com a finalidade de adaptar as fórmulas abaixo explicadas na 

Tabela de Infrações final a ser utilizada no processo sancionatório (Tabela 4). 

 

A aplicação de multas nos processos sancionatórios da Arsae fundamenta-se na Lei 

Estadual n° 18.309/2009, a qual prevê a aplicação de sanções e penalidades ao 

prestador do serviço, quando, sem motivo justificado, houver descumprimento das 

diretrizes técnicas e econômicas expedidas pela Arsae. Essas sanções segregam-se 

entre advertência e multas, as quais devem respeitar o valor mínimo de 1.000 Ufemg’s 

e o valor máximo de 200.000 Ufemg’s. 

 

3.1. Base de Cálculo 

 

A Base de Cálculo em Ufemg para aplicação da Multa Gravíssima deverá 

considerar o produto entre a Receita de Referência em Ufemg e o percentual 

de Abrangência da Infração. Assim, a Base de Cálculo é obtida pela seguinte fórmula: 

                                                                                                 

(2) 
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No caso das NC 64 a 70, o percentual de Abrangência da Infração será apurado de 

acordo com o percentual de economias afetadas (ver tópico 2.1.3). Em função da 

adoção de faixas de percentuais de abrangência (ver Tabela 4), o limite superior da 

faixa é o percentual efetivamente utilizado nos cálculos envolvidos nessa metodologia. 

Reforça-se que esse agrupamento por faixas, assim como o realizado na Receita de 

Referência, teve o objetivo de adaptar a presente metodologia (que demandaria a 

utilização de fórmulas com alguma complexidade de aplicação) para o uso da Tabela 

de Infrações (Tabela 4). Tais alterações permitiram uma simplificação na aplicação final 

das multas, não gerando alterações significativas nos valores das multas em relação à 

metodologia baseada exclusivamente nas fórmulas. No caso das NC 1 a 63, considera-

se a abrangência como sendo de 100%.  

 

3.2. Multa Gravíssima 

 

A Multa Gravíssima será equivalente a 5% da Base de Cálculo em Ufemg , 

respeitando os limites definidos na Lei 18.309/2009. Se 5% da Base de Cálculo em 

Ufemg ( ) for inferior a 2.197 Ufemg’s, prevalece este limite. Caso 5% da 

Base de Cálculo ( ) seja superior a 200.000 Ufemg’s, o valor da infração 

gravíssima assumirá este valor. Como se mostra a seguir: 

 

              

(3) 

 

A aplicação da alíquota de 5% justificou-se em função desse valor representar o 

percentual máximo inteiro que permite a diferenciação entre as Multas Gravíssima 

aplicadas para os 2 maiores municípios regulados pela Arsae (Belo Horizonte e 

Contagem), considerando o serviço de abastecimento de água. Caso fosse aplicada 



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 

uma alíquota de 6%, por exemplo, os municípios de Belo Horizonte e Contagem teriam 

os mesmos valores de multas, em função do limite legal de 200 mil Ufemg’s. 

 

3.3. Conceito de Degrau e Escada 

Para definição das demais multas (Grave, Média e Leve) criou-se o conceito de degrau, 

que representa a razão entre multa e seu grau (classificação de gravidade) 

subsequente, conforme fórmula: 

 

                                                                        

(4) 

 

O valor do Degrau dependerá diretamente da Base de Cálculo, ou seja, quanto maior a 

Base de Cálculo maior será o valor do Degrau a ser utilizado. Essa adaptação mostrou-

se necessária para reduzir a linearidade entre Base de Cálculo e os valores das multas 

a serem aplicados, conforme apresentado anteriormente no Gráfico 1.  

 

Além disso, o Degrau deverá observar os valores mínimos de 1,3 e os valores máximos 

de 3, evitando distorções na aplicação do cálculo das infrações em função dos limites 

legais dos valores de multas. Para facilitar o cálculo do valor do Degrau foi criado 

também o conceito de Escada, que representa o valor do Degrau elevado ao cubo. 

Desse modo, definiu-se nas fórmulas relação entre a Base de Cálculo e a variável 

Escada:  

 

                                                                                                     

(5) 

     (6) 
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Percebe-se que a Escada assume o valor máximo de 27 (Degrau = 3) e mínimo de 

2,197 (Degrau de 1,3). Entre os limites estabelecidos, a Escada tem uma relação linear 

com a Base de cálculo (ver gráfico abaixo). 

 

Gráfico 2: Relação entre Escada X Base de Cálculo 

 

 

O valor do limite inferior da Multa Gravíssima, que é de 2.197 Ufemg’s, possui o Degrau 

mínimo de 1,3. Nota-se que esse valor para a Multa Gravíssima foi definido de forma 

que, a partir do valor do Degrau mínimo de 1,3, o valor da Multa Leve correspondente 

alcançasse o limite mínimo legal de 1.000 Ufemg’s. Isto é, 2.197 é igual a 1,3³ X 1.000 

(ver gráfico abaixo). 

 

 

Gráfico 3: Exemplo de Aplicação do Degrau 

 



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 

 

A inserção do conceito de Degrau e Escada permite que os valores das multas menos 

graves tanto se desvinculem dos valores da Receita de Referência quanto acomodem 

dentro dos limites legais estabelecidos na Lei Estadual n° 18.309/2009. Essa não 

linearidade dos valores da Multa Leve com os valores da receita, proporciona que, 

quando as regiões de grande porte cometerem infrações menos graves, não sejam 

penalizados como se estivessem cometendo uma infração Gravíssima, dado os seus 

altos valores de Receita de Referência. Se houvesse uma correlação forte entre 

Receita de Referência e os valores das multas para as infrações menos graves (Grave, 

Média, Leve), essas regiões apresentariam, por exemplo, valores de Multas Leves bem 

superiores aos valores de Multas Gravíssimas da grande maioria das regiões menores, 

o que não seria proporcional ao dano causado na região. 

 

Portanto, à medida que há um aumento da Gravidade das Infrações, os valores das 

multas se tornam mais proporcionais à Receita de Referência, bem como ao impacto 

das infrações. Estabelecidas estas definições e, primeiramente o cálculo da multa 

gravíssima, as demais multas são obtidas pela relação abaixo: 

 

                                                         (6) 

 

Para que o cálculo da sanção seja realizado, a ARSAE-MG atualizará anualmente as 

tabelas bases, por meio de resolução normativa, com as seguintes nomenclaturas: 

Tabela I-A: Classificação das Regiões pelo critério da Receita de Referência, quando a infração estiver 

associada aos serviços de abastecimento de água 

Tabela I-B: Classificação das Regiões pelo critério da Receita de Referência, quando a infração estiver 

associada aos serviços de esgotamento sanitário 

Tabela I-C: Classificação das Regiões pelo critério da Receita de Referência, quando a infração estiver 

associada a ambos os serviços ou apresentar um caráter geral 

Tabela II: Lista das não conformidades e classificação da gravidade 

Tabela III: Identificação da abrangência da infração 

Tabela IV: Valores das infrações em Ufemg’s 
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4. CONCLUSÃO 

 

Para a aplicação da multa, deverão ser observadas as 3 dimensões de classificação da 

infração (Receita de Referência, Gravidade, Abrangência) na Tabela de Infrações 

(Tabela 4). A metodologia de cálculo utilizada nessa tabela adota uma progressividade 

das multas em relação ao valor da Receita de Referência, à Gravidade da Infração e à 

Abrangência da Infração. 

 

A metodologia proposta objetiva minimizar a discricionariedade no processo 

sancionatório, tornando-o mais efetivo. A adoção de tabelas para consulta e aplicação 

do valor das multas simplifica a compreensão da sistemática adotada e proporciona 

maior transparência para o agente envolvido e os interessados no processo. Dessa 

forma, são otimizados os processos fiscalizatórios.  
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APÊNDICE 

Figura 1: Fluxograma de cálculo de sanções 

 


