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A presente Nota Técnica remete à Procuradoria da Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG), para 

manifestação quanto aos aspectos jurídicos pertinentes, os documentos que compõem o 

processo de elaboração da Resolução Normativa sobre Sanções aos Usuários. 

A Resolução Normativa no 131/2019 da Arsae-MG, que entrou em vigor em 20/07/2020, 

estabelece as condições gerais para prestação e utilização dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário pelos prestadores regulados em Minas 

Gerais, revogando a Resolução Normativa nº 40/2013.  

Porém, a Resolução Normativa no 131/2019 não contemplou capítulo específico sobre condutas 

irregulares dos usuários e procedimentos para aplicação de sanções pelo prestador, uma vez que 

ficou definido, na Agenda Regulatória 2020 da Arsae-MG, que o tema seria tratado em resolução 

específica. 

Assim, de acordo com as premissas estabelecidas pela Agenda Regulatória 2020 da Arsae-MG, 

em relação ao tema em questão, a Gerência de Regulação Operacional – GRO, em parceria com 

a Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira – CRE, realizou 

detalhada avaliação, incluindo estudo da legislação de referência e das diretrizes sobre o 

assunto, que constam na Resolução Normativa no 40 da Arsae-MG e em resoluções de outras 

agências reguladoras brasileiras.  

O trabalho de criação da Resolução Normativa sobre Sanções aos Usuários foi realizado com o 

objetivo de tipificar as condutas irregulares cometidas pelos usuários de serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário e estabelecer os procedimentos de 

fiscalização e de aplicação de sanções aos usuários, pelos prestadores de serviços regulados pela 

Arsae-MG.  

Foram utilizadas, como referência, as diretrizes estabelecidas na Resolução Normativa nº 

40/2013 da Arsae-MG, Capítulo V, estudos da legislação de referência e de boas práticas 

regulatórias.  

Acompanham, a presente Nota Técnica, os seguintes documentos: 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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 Estudo de Boas Práticas Regulatórias; 

 Análise de Impacto Regulatório – AIR; 

 Relatório de Consulta Interna (incluindo, em anexo, versão preliminar da Minuta de 

Resolução); 

 Minuta de Resolução (versão atualizada, considerando as contribuições da Consulta 

Interna). 

Após a apreciação da Procuradoria, e seguindo as orientações do Manual de Elaboração de 

Resoluções Normativas da Arsae-MG, a Minuta de Resolução Normativa e os documentos anexos 

serão encaminhados para apreciação da Diretoria Colegiada. Em seguida, serão objeto de 

Consulta e Audiência Pública, seguindo, na sequência, para apreciação do Conselho Consultivo 

de Regulação. 

http://www.arsae.mg.gov.br/

