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1. Introdução 

Este documento apresenta as etapas do processo de elaboração das resoluções 

normativas da Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento Sanitário de Minas Gerais – ARSAE-MG.  

Conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 47.884, de 13 de março de 2020, que 

contém o Regulamento da ARSAE-MG, a Agência tem como atribuição expedir 

regulamentos de ordem técnica e econômica, visando ao estabelecimento de padrões 

de qualidade para: a) prestação dos serviços; b) otimização dos custos; c) segurança das 

instalações; d) atendimento aos usuários (inciso III do Art. 3º). 

Desse modo, o presente documento tem como objetivo esclarecer os procedimentos 

formais adotados pela Agência para a elaboração das normas técnicas às quais se refere 

o Decreto apresentado. Na ARSAE-MG, as normas técnicas são publicadas em formato 

de Resolução Normativa. Nesse aspecto, é importante salientar que a redação de atos 

normativos, no âmbito do Estado de Minas Gerais, é regulamentada pelo Decreto 

Estadual 47.065/2016, que traz o conceito de resoluções em seu artigo segundo, inciso 

II, alínea ‘a’: 

Art. 2º – O disposto neste decreto aplica-se à elaboração dos seguintes 
atos: 
II – de competência das demais autoridades do Poder Executivo: 
a) resolução: de competência dos Secretários de Estado, quando 
reunidos ou individualmente, que discipline e regulamente matéria 
específica de sua competência dirigida a todos os seus administrados, 
veicule normas gerais ou crie comissões específicas e grupos de 
trabalho sobre temas de interesse do órgão; 
(...) 
d) portaria: de competência dos Secretários de Estado e chefes de 
órgãos da administração direta e indireta, dirigida a seus 
subordinados, que expeça orientações sobre a execução de atos 
concretos, imponha determinadas condutas funcionais e instaure 
procedimentos investigatórios e disciplinares; 

 
 

É desejável a sistematização do processo de elaboração de uma Resolução Normativa, 

de forma a dar-lhe consistência e facilitar, tempestivamente, o alcance dos objetivos. 

Além de permitir o fortalecimento do controle social na regulação, contribui para que 
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os interessados organizem melhor sua participação nos processos de construção dessas 

resoluções.  

O processo que será apresentado neste documento tomou como base as etapas de 

elaboração das resoluções normativas sob responsabilidade da Coordenadoria de 

Regulação e Fiscalização Operacional e Coordenadoria de Regulação e Fiscalização 

Econômica, que foram publicadas durante o primeiro ciclo da Agenda Regulatória da 

ARSAE-MG, implementada entre os anos de 2017 e 2019.  

2. Contextualização sobre Agenda Regulatória 

As resoluções normativas publicadas pela ARSAE-MG inserem-se no abrangente 

contexto da Agenda Regulatória adotada pela Agência.  

A Agenda Regulatória – AR tem a finalidade de levar ao conhecimento da sociedade os 

temas prioritários para o aprimoramento do setor regulado que integrarão a pauta de 

discussões da ARSAE-MG ao longo de determinado período. 

A AR configura, portanto, uma ferramenta que corrobora o objetivo estratégico da 

Agência de aperfeiçoar seus mecanismos de planejamento, controle e avaliação, no 

sentido de aperfeiçoar a governança regulatória, proporcionando maior transparência, 

confiabilidade, previsibilidade e estabilidade às suas ações.  

Entendida, portanto, como processo que cuida da discussão aberta e participativa de 

temas do interesse do setor regulado, os estudos e análises realizados no âmbito da AR 

podem ou não levar à elaboração ou à revisão de resoluções normativas. O objetivo, 

frise-se, é dar transparência aos itens que serão postos em discussão.  

A seleção de temas que compõem a AR de cada ano leva em consideração os seguintes 

aspectos: 

1. Cronograma de revisões tarifárias de cada prestador de serviços regulado. 

2. Experiência prévia obtida no contexto de implantação da Agenda Regulatória 

pela ARSAE-MG, iniciada em 2017, que resultou em demandas por discussões de 

novos temas. 

3. Demandas recebidas na ARSAE-MG por meio de sua Diretoria Colegiada e de sua 

Ouvidoria, oriundas dos municípios, Ministério Público e usuários.  

4. Transparência nas atividades da ARSAE-MG. 
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5. Aperfeiçoamento das normativas já consolidadas à luz de novas práticas e da 

experiência de aplicação nos últimos anos.  

Os temas escolhidos para a AR de cada ano são previamente validados pelo Conselho 

Consultivo de Regulação, cuja competência consiste, resumidamente, na efetivação do 

controle social das atividades de regulação realizadas pelas ARSAE-MG. 

Cabe ressaltar novamente que não necessariamente todos os temas listados na AR de 

cada ano culminarão na publicação de uma Resolução Normativa, tendo em vista que 

existem alternativas regulatórias que podem ser mais eficientes para solucionar os 

problemas decorrentes da prestação dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário. 

3. Responsabilidades sobre a elaboração da Resolução Normativa 

A elaboração de uma Resolução Normativa será atribuída pelo Gabinete a uma 

Coordenadoria de área (Econômica ou Operacional) que tenha competência no tema a 

ser discutido. Desse modo, uma Gerência ou Coordenadoria da ARSAE-MG será 

responsável por conduzir os processos descritos neste Manual. Além disso, o processo 

deve contar sempre com a participação de representantes de outras áreas, de modo 

que a construção seja efetivada por um grupo multidisciplinar e atenda aos interesses 

de todas as áreas da ARSAE-MG. 

4. Etapas para elaboração da Resolução Normativa 

1. Pesquisa  

1.1 Benchmarking (estudo de boas práticas) 

O benchmarking ou estudo de boas práticas deve incluir: 

 Pesquisas sobre normas em agências brasileiras que regulam serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

 Pesquisas sobre normas em agências brasileiras que regulam outros serviços 

públicos (telefonia, energia elétrica, aviação, etc.); 

 Pesquisas sobre normas em agências internacionais;  

 Pesquisas sobre referências técnicas e diretrizes de entidades nacionais e 

internacionais reconhecidas, tais como: Ministério da Saúde, Inmetro, ABNT, 

Organização Mundial de Saúde, Organização das Nações Unidas, etc. 
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O benchmarking ou estudo de boas práticas não deve ficar restrito às etapas iniciais de 

concepção e redação da minuta de resolução. A qualquer momento, podem surgir 

propostas e sugestões que carecem de nova pesquisa e análise antes que sejam 

incorporadas ao texto em construção.  

1.2 Consulta interna prévia 

A consulta interna é realizada com o objetivo de identificar as necessidades dos setores 

que aplicarão a Resolução Normativa em questão. Como exemplo, podemos citar o caso 

das resoluções operacionais que estabelecem condições para a prestação dos serviços 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, publicadas em 2019. Na ocasião 

do planejamento inicial dessas resoluções, foram consultados os servidores da Gerência 

de Fiscalização Operacional (GFO) e da Gerência de Planejamento e Controle (GPC). A 

consulta prévia a esses servidores justificou-se pelo fato de serem eles os responsáveis 

pelas constatações de fatos operacionais na ocasião das fiscalizações dos sistemas e pelo 

acompanhamento da solução das não conformidades observadas. Desse modo, foi 

possível definir um conteúdo para as resoluções que fosse aplicável às situações 

práticas.  

1.3 Consulta externa a especialistas no assunto em discussão 

Identificar e buscar a participação de especialistas e personalidades formadoras de 

opinião de outros órgãos governamentais, do meio acadêmico, entidades da sociedade 

civil, setores produtivos e etc pode ser uma importante estratégia na busca por 

informações técnicas atualizadas e de excelente qualidade. Para tanto, podem ser 

consultados profissionais de notório saber acerca do assunto em discussão. Como 

exemplo, podemos citar o workshop realizado previamente à elaboração da resolução 

que estabeleceu as condições para prestação de serviços de esgotamento sanitário, que 

contou com a participação de professores do Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais – DESA-UFMG e da Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária – ABES. Igualmente, podem ser consultados 

profissionais de outras agências reguladoras, da Associação Brasileira de Agências 

Reguladoras – ABAR, entre outros.  
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1.4 Consulta ao Conselho Consultivo de Regulação  

Uma contribuição sempre válida e de grande importância para a ARSAE-MG é a consulta 

ao Conselho Consultivo de Regulação, formado por profissionais de diferentes áreas. O 

Conselho Consultivo de Regulação é uma instância fundamental neste processo, sendo 

uma instância de debate qualificado a ser realizado com técnicos de fora da ARSAE-MG, 

mas que conhecem a realidade e as responsabilidades da Agência. 

Ao final desta etapa deve ser elaborado Relatório da Consulta Externa. 

2. Análise de Impacto Regulatório 

A Análise de Impacto Regulatório12 – AIR é um dos principais instrumentos voltados à 

melhoria da qualidade regulatória. Consiste num processo sistemático de análise 

baseado em evidências que busca avaliar, a partir da definição de um problema 

regulatório, os possíveis impactos das alternativas de ação disponíveis para o alcance 

dos objetivos pretendidos. A AIR não necessariamente precisa ser realizada nesta etapa 

do processo de elaboração da Resolução Normativa, podendo ser desenvolvida em 

etapa preliminar da concepção da resolução ou após melhor desenvolvimento do texto 

normativo, a depender do objeto da discussão.  

Ao final desta etapa deve ser elaborado Relatório de Análise de Impacto Regulatório – 

AIR. 

2.1 Apresentação da AIR 

Tendo em vista que a AIR tem como finalidade orientar e subsidiar a tomada de decisão 

e, em última análise, contribuir para que as ações regulatórias sejam efetivas, eficazes e 

eficientes, os resultados obtidos devem ser apresentados à Diretoria e a equipe técnica 

da ARSAE-MG de modo a direcionar os próximos passos do processo de elaboração da 

Resolução Normativa em questão.  

                                                      

1 A realização de Análise de Impacto Regulatório deve ser realizada conforme Resolução Conjunta 
SEMAD/ARSAE/FEAM/IEF/IGAM nº2953, de 24 de março de 2020.  
 
2 Como referencial teórico, recomenda-se o documento de referência para a realização de AIR publicado 
pelo Governo Federal em junho de 2018 e pode ser acessado no link: https://www.gov.br/casacivil/pt-
br/centrais-de-conteudo/downloads/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo_final_27-09-2018.pdf/view 
 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo_final_27-09-2018.pdf/view
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo_final_27-09-2018.pdf/view
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3. Redação da 1ª versão da minuta de resolução 

A redação da minuta deverá levar em consideração os seguintes aspectos: 

3.1 Organização do texto da Resolução Normativa 

Recomenda-se a organização dos conteúdos selecionados para compor o texto da 

Resolução Normativa, antes que se inicie a redação propriamente dita. Sugere-se a 

utilização da ferramenta Painel de Navegação disponível no Microsoft Word Office.  

3.2 Obediência à técnica legislativa 

A técnica legislativa consiste no conjunto de preceitos visando à adaptação da escrita de 

leis e outros dispositivos normativos. O correto emprego da linguagem e das estruturas 

formais do discurso tem consequências diretas sobre a aplicação da norma, constituindo 

garantia de segurança jurídica para prestadores de serviços, usuários e poder 

concedente. Desse modo, devem ser observados os decretos e manuais que se referem 

ao tema no âmbito do Governo de Minas Gerais, não apenas durante à redação da 

primeira versão, mas em todas as ocasiões em que o texto precise ser modificado. No 

Estado de Minas Gerais, a elaboração de atos normativos é regida pela Lei 

Complementar 78/2004, regulamentada pelo Decreto Estadual 47.065/2016. De acordo 

com referido decreto, são atributos do texto legal: clareza, precisão, ordem lógica, 

concisão, simplicidade, uniformidade e imperatividade (art. 5º). Para incremento dessa 

etapa poderá ser consultada a Procuradoria. 

Ao final desta etapa deve ser elaborada Versão 01 da minuta de resolução. 

4. Aprovação da Coordenadoria  

Uma vez finalizada a Versão 01 da minuta de resolução, ela deve ser submetida à 

apreciação dos coordenadores de área da ARSAE-MG (CRO e CRE), que poderão acatar 

o texto proposto ou sugerir adaptações.  

5. Redação da Versão 02 da minuta de resolução 

Após a apreciação das Coordenadorias, as adaptações propostas serão incorporadas ao 

texto para elaboração de uma segunda versão.  

Ao final desta etapa deve ser elaborada Versão 02 da minuta de resolução. 
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6. Consulta interna  

A minuta aprovada pelas Coordenadorias deverá ser então submetida à apreciação do 

corpo técnico da ARSAE-MG, de forma que todos possam contribuir com sugestões de 

melhoria que contemplem todas as áreas de atuação da Agência. O formato da consulta 

interna pode variar, conforme objeto da resolução, podendo ser adotado o modelo de 

workshop, envio de sugestões por meio digital, entre outros. As consultas serão 

documentadas em um relatório, contendo as sugestões recebidas e a discriminação 

daquelas que foram acatadas ou não, contendo justificativa técnica.  

Ao final desta etapa deve ser elaborado Relatório da Consulta Interna. 

7. Redação da Versão 03 da minuta de resolução 

As contribuições recebidas na consulta interna são fundamentais para o aprimoramento 

do texto da Resolução Normativa. Desse modo, elas serão avaliadas pela equipe de 

redatores da norma e aquelas que forem consideradas pertinentes e oportunas serão 

acatadas, promovendo nova alteração na minuta. 

Ao final desta etapa deve ser elaborada Versão 03 da minuta de resolução. 

8. Aprovação da Diretoria Colegiada 

Uma vez finalizada a Versão 03 da minuta de resolução, ela deve ser submetida à 

apreciação da Diretoria Colegiada, que poderá acatar o texto proposto ou sugerir 

adaptações.  

9. Redação da Versão 04 da minuta de resolução 

Após a apreciação da Diretoria, as adaptações propostas serão incorporadas ao texto.  

Ao final desta etapa deve ser elaborada Versão 04 da minuta de resolução. 

10. Elaboração de Nota Técnica 

As Notas Técnicas são documentos que acompanham as resoluções normativas e 

basicamente esclarecem a construção da norma em elaboração, caso seja necessário. A 

última versão da minuta de resolução e Notas Técnicas são submetidas à análise jurídica 

da Procuradoria da ARSAE-MG, bem como aos processos de participação social 

(Consultas e Audiências públicas) realizados pela ARSAE-MG. O objetivo de uma Nota 

Técnica é apresentar o embasamento que subsidiou as disposições criadas no texto 

normativo em questão. Documentos complementares do processo de elaboração de 
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uma resolução, tais como Análise de Impacto Regulatório – AIR, Pareceres Técnicos e 

Notas Técnicas são muito importantes no que concerne às boas práticas regulatórias, 

pois aumentam a previsibilidade e a transparência das ações regulatórias.  Isso se deve 

ao fato desses documentos descreverem com maior aprofundamento e clareza os 

fundamentos teóricos que deram origem à resolução em questão.  

Apesar de estarem apresentadas antes da análise da Procuradoria, Notas Técnicas 

podem ser elaboradas a qualquer momento da construção de uma norma, podendo até 

mesmo ser necessária a elaboração de mais de uma Nota Técnica, à medida que a 

equipe entenda ser necessário elaborar maiores esclarecimentos. 

Ao final desta etapa deve ser elaborada Nota Técnica. 

11. Submissão à análise da Procuradoria  

A minuta de resolução, após passar pela consulta interna, será submetida à análise da 

Procuradoria da ARSAE-MG, que se manifestará quanto aos aspectos jurídicos 

pertinentes. A manifestação da Procuradoria ocorre por meio da emissão de documento 

denominado Nota Jurídica.  

Ao final desta etapa deve ser elaborada Nota jurídica. 

12. Redação da 5ª versão 

A Nota Jurídica emitida pela Procuradoria pode conter apontamentos para o 

aprimoramento do texto da resolução, tanto no que concerne à forma quanto ao 

conteúdo. Desse modo, a minuta poderá receber novas alterações.  

Ao final desta etapa deve ser elaborada Versão 05 da minuta de resolução. 

13. Consulta e Audiência Pública 

De acordo com a Resolução ARSAE-MG nº 39/2013, que contém o Regimento Interno 

da Agência, a Consulta Pública é o procedimento administrativo que permite a 

participação de órgãos, entidades ou pessoas físicas na elaboração de atos normativos. 

A Consulta Pública é um dos mecanismos formais de informação e inserção da sociedade 

no processo regulatório, conferindo-lhe assim legitimidade, que assegura à autoridade 

que a resolução é aceitável e aplicável. É um imperativo de transparência e de qualidade 

do processo regulatório.  
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Os procedimentos adotados para a realização de Consulta Pública devem obedecer aos 

ritos descritos no Regimento Interno da ARSAE-MG (Resolução ARSAE-MG nº39/2013), 

o que inclui publicação do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, indicação da forma 

de envio das manifestações e seus respectivos prazos. Para a execução da Consulta, 

deverão ser disponibilizados no sítio eletrônico da ARSAE-MG o texto da minuta de 

resolução sujeita à apreciação e os demais documentos técnicos considerados 

pertinentes ao processo (ex. AIR, Notas Técnicas, Pareceres Técnicos, etc.).  

Uma das práticas utilizadas para recolher comentários e sugestões sobre uma minuta 

de norma é a realização de Audiência Pública, evento no qual é dada aos participantes 

a oportunidade de se manifestarem oralmente acerca do assunto em discussão. Neste 

caso, são realizadas reuniões formais, presenciais, complementares ao processo de 

recebimento de comentários e sugestões por meio eletrônico. É usual que as Audiências 

Públicas sejam previamente anunciadas, usando-se meios que possibilitem a 

convocação das partes interessadas. No anúncio é conveniente que se informe qual é o 

objetivo da Audiência Pública, local, data e horário de sua realização, as formas de 

participação e onde é possível obter mais informações a respeito do assunto em 

discussão. As sugestões recebidas em Consulta ou Audiência pública devem ser 

apresentadas em um relatório, contendo o veredito quanto ao acatamento ou não das 

sugestões, com a respectiva justificativa técnica. 

Ao final desta etapa deve ser elaborado Relatório de Consulta e Audiência públicas. 

14. Redação da Versão 06 da minuta de resolução – Versão Final 

As sugestões recebidas em Consulta e Audiência Pública que foram consideradas 

pertinentes serão incorporadas ao texto da minuta de resolução mediante parecer da 

Procuradoria (se necessário). Nesse aspecto, importante considerar que a área técnica 

responsável pela edição do ato normativo deverá analisar criteriosamente se, em razão 

das contribuições apresentadas em consulta/audiência pública, existem aspectos 

jurídicos importantes que demandem um novo parecer da Procuradoria. Caso as 

alterações não tenham cunho jurídico ou restrinjam-se a aspectos formais já indicados 

na nota jurídica elaborada na “etapa 9”, não há necessidade de novo parecer da 

Procuradoria. Após, encaminha-se o ato para aprovação da Diretoria Colegiada, dando 

origem a uma nova versão da minuta. 
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Ao final desta etapa deve ser elaborada Versão 06 da minuta de Resolução. 

15. Publicação 

Após o cumprimento de todas as etapas do processo apresentado e sempre contando 

com a aprovação das Coordenadorias e Diretoria Colegiada da ARSAE-MG, a minuta de 

resolução chega à sua fase final e está pronta para publicação.  

Ao final desta etapa a minuta de resolução está pronta para ser encaminhada a 

publicação. 

15.1 Encaminhamento da Resolução para publicação 

A área técnica responsável pela elaboração da minuta de resolução deverá providenciar 

o encaminhamento da versão final da minuta para assinatura do Diretor Geral e, na 

sequência, o Gabinete deverá numerar a Resolução. Nesse ponto, importante ressaltar 

que é o Gabinete o setor responsável por referida numeração, a qual deverá ser 

solicitada somente nessa etapa (encaminhamento da versão final para assinatura do 

Diretor-Geral). 

Uma vez assinada e numerada, o Gabinete deverá encaminhar a Resolução à Gerência 

de Planejamento, Gestão e Finanças (GPGF) para publicação na Imprensa Oficial de 

Minas Gerais (IOF-MG). Nesse momento, todos os aspectos relativos à forma da 

resolução deverão ser conferidos e esclarecidos, tais como numeração, indicação da 

data (de assinatura), existência de anexos e a orientação à GPGF a respeito da 

publicação ou não dos anexos na imprensa oficial. 

Salienta-se que, caso os anexos sejam demasiadamente extensos, existe a alternativa 

de deixar expresso na publicação da resolução que os anexos estarão publicados no sítio 

eletrônico da Agência. 

Após o envio da Resolução para a GPGF, o setor técnico deverá se encarregar de conferir 

se, no dia indicado para publicação, a resolução foi realmente publicada, bem como se 

a publicação está correta, relendo-se a integralidade de seu texto.3 Após, esse setor 

                                                      

3 Essa medida é muito importante, especialmente em razão do que dispõe o parágrafo único do art. 11 
do Decreto Estadual 47.065/2016:  
Art. 11 – O texto do ato normativo indicará de forma expressa o início da sua vigência e estabelecerá 
período de vacância razoável para que dele se tenha amplo conhecimento e adaptação. 
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deverá encaminhar a minuta de Resolução para a Assessoria de Comunicação – ASCOM, 

solicitando que providencie sua inclusão no site da ARSAE-MG. Recomenda-se que, 

especialmente para as resoluções de alta abrangência/importância para as atividades 

da ARSAE-MG, seja encaminhado também comunicado por e-mail, a todos os servidores 

da Agência, informando sobre a publicação do ato normativo, bem como a data de sua 

vigência.  

5. Boas práticas para a elaboração de Resoluções Normativas4 

A elaboração de uma Resolução Normativa deve observar as normas de técnica 

legislativa e outros atributos relacionados no Decreto Estadual no 47.065/2016 

(especialmente art. 5º), visando à eficácia, eficiência e efetividade, entre os quais, 

podemos destacar: 

1. Estabelecimento de objetivos a alcançar: 

Uma Resolução Normativa deve ser planejada de modo a solucionar problemas 

que de fato existam. Os problemas enfrentados pelos usuários dos serviços, bem 

como do poder concedente, devem ser claramente identificados.  

2. Concepção da resolução deve estar em consonância com os aspectos legais: 

A concepção de uma Resolução Normativa, desde o início, deve levar em 

consideração os aspectos legais, princípios constitucionais e princípios da 

administração pública. Adicionalmente, deve ser avaliada a relação com a 

legislação específica vigente, principalmente a que estabelece as competências 

da ARSAE-MG, bem como demais legislações afetas ao setor regulado, sejam elas 

estaduais ou federais. Importante verificar também a existência ou não de 

                                                      

Parágrafo único – O ato normativo somente poderá entrar em vigor na data de sua publicação quando 
seja de fácil interpretação e de imediata aplicação sem prejuízos ao cidadão. 
4 Outras recomendações podem ser encontradas no Guia de Boas Práticas de 
Regulamentação, publicado pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (CONMETRO) em 2007, bem como na Lei Complementar 78/2004 
e seu Decreto Regulamentar – Decreto Estadual 47.065/2016.  
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outra(s) norma(s) da própria Agência sobre a mesma matéria, especialmente em 

razão do que dispõe o art. 3º, II do Decreto no 47.065/20165. 

3. Benchmarking (estudo de boas práticas) realista:  

Ao pesquisar o acervo de normas existentes, devem ser consideradas aquelas 

que se aplicam à realidade dos regulados ao qual a resolução se destina. As 

normas selecionadas como base devem ser analisadas criticamente e sofrer 

ajustes (inclusões e exclusões de requisitos) conforme a realidade dos 

reguladores e regulados.  

4. Avaliação do Impacto Regulatório: 

Devem ser considerados impactos econômicos, sociais e políticos decorrentes da 

aplicação de uma Resolução Normativa. A melhoria da prestação dos serviços 

por meio da interferência de uma agência reguladora não necessariamente 

depende da sequência: criação na norma, avaliação da conformidade, aplicação 

de sanções. Incentivos e desincentivos tarifários, regulação por exposição, entre 

outras alternativas, podem ser mais eficazes. Outras alternativas regulatórias 

devem ser consideradas, inclusive a não atuação da agência reguladora. 

5. Procedimentos de avaliação de conformidade: 

A fiscalização é uma atividade essencial para a efetiva implementação de uma 

Resolução Normativa. Assim, é importante que seja considerada desde a etapa 

mais inicial da elaboração da regulamentação e seja apropriadamente planejada. 

Alguns requisitos das resoluções podem não ser passíveis de fiscalização, o que 

criaria disposições “vazias”, que em nada alteram a conduta dos prestadores de 

serviços.   

6. Procedimentos de participação social: 

Especial atenção deve ser dada à participação das partes e segmentos 

interessados, envolvendo-os nas discussões desde as etapas iniciais do processo, 

                                                      

5 Art. 3º – Serão observadas as seguintes regras na elaboração do ato normativo: 
 II. o mesmo objeto não poderá ser disciplinado por mais de um ato 
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seja visando a sua efetiva contribuição na elaboração da regulamentação, seja 

para consolidar apoio, seja para legitimar a sua adoção. 

Neste sentido, identificar e buscar a participação de especialistas e 

personalidades formadoras de opinião de outros órgãos governamentais e do 

meio acadêmico, de associações empresariais e profissionais, de organizações de 

consumidores, trabalhadores e ambientais, de entidades e órgãos de fomento e 

outras de interesse social, é medida da maior importância para o sucesso no 

desenvolvimento e na adoção de uma resolução.  

Para favorecer a melhoria dos procedimentos de participação social, deve ser 

considerado um plano de comunicação, desenvolvido por profissionais 

especializados, de forma a atingir os participantes interessados e estimulá-los a 

contribuir para o processo.  

7. Obrigatoriedade das etapas: 

As etapas descritas nesse Manual possuem caráter orientador, não sendo todas 

obrigatórias – a não ser quanto às etapas definidas em lei, decreto ou resolução 

estadual. Sendo observadas as questões legais, a dinâmica desse Manual poderá 

ser alterada de acordo com a necessidade observada por cada Coordenadoria ou 

pela Diretoria. 

6. Recomendações textuais – alteração ou revogação de artigo ou norma 

(resolução ou portaria) 

Ao elaborar uma minuta de resolução/portaria da ARSAE-MG que altera ou revoga 

Resolução/Portaria anterior, é importante atentar para os seguintes aspectos: 

1.  A Ementa deverá ser redigida nos seguintes termos: 

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, tendo em vista a decisão da Diretoria 

Colegiada e diante do disposto no artigo xx da Resolução 

Normativa ArsaeMG nº xx, de xx de agosto de 2018 (caso exista 

referência a ser feita a norma anterior), RESOLVE: 
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2. O artigo primeiro da Resolução/Portaria alteradora deverá mencionar seu 

objeto, ou seja, qual(is) açã(ões) a norma alteradora tem em vista: (A) alterar a 

redação de determinados dispositivos e revogar outros; (B) apenas alterar alguns 

dispositivos, indicando quais serão eles; ou (C) mencionar desde já os artigos que 

serão revogados, caso o objetivo restrinja-se à revogação de determinados 

dispositivos da norma anterior. Sendo assim, sugerem-se três hipóteses básicas 

de redação: 

A) Art. 1º. Alterar e revogar dispositivos da Resolução Normativa ARSAE-MG 

nº xx/2018, de xx de agosto de 2018; 

B)  Art. 1º. Alterar a redação dos artigos xx; yy; zz; o parágrafo único do ww; 

bem como a Tabela de Indicadores contida no Anexo I desta Resolução; 

C) Art. 1º. Revogar os artigos x, y e z da Resolução Normativa Arsae-MG nº 

xx/2018, de 9 de agosto de 2018. 

3. Nas hipóteses A e B, o artigo 2º e os subsequentes da norma alteradora terão a 

seguinte redação, a qual deverá seguir o mesmo formato para os demais 

artigos, incisos ou parágrafos a serem alterados: 

Art. 2º O parágrafo único do art. 4º da Resolução Normativa ARSAE-MG nº 

xx/2018, de xx de agosto de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.4º..............................................................................................................

...................... Parágrafo único: “redação NOVA”. 

4. Na hipótese A (caso a resolução altere alguns artigos e revogue outros artigos de 

determinada resolução), após relacionadas todas as alterações de artigos feitas 

à norma, o penúltimo artigo da norma alteradora deverá listar expressamente 

os artigos que serão revogados, no seguinte formato: 

Art. xx. Revogam-se os artigos x, y e z da Resolução Normativa ARSAE-MG nº 

xx/2018, de 9 de agosto de 2018. 

5. O último artigo da minuta de resolução/portaria alteradora deverá mencionar a 

entrada em vigor da norma, na data de sua publicação (regra) ou no prazo/data 

que o setor técnico entender necessário ser estipulado: 

Art. xx. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

6. Deve-se atentar para o fato de que a ARSAE-MG apenas tem competência para 

revogar normas ou instrumentos (resoluções, portarias, notas técnicas) de 

elaboração própria. Sendo assim, e exemplificativamente, não se pode 
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mencionar em nossas normas alteradoras a revogação de alguma norma técnica 

de prestador de serviço que tenha sido aprovada/homologada pela ARSAE-MG. 

Caso seja necessário revogar essa homologação, o procedimento a ser adotado 

deverá ser o de revogar a norma da ARSAE-MG que tenha 

aprovado/homologado a norma técnica do prestador de serviço. 

7. É importante ter em mente, ainda, que nos termos do §3º do art. 1º da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), caso antes de entrar em 
vigor uma norma seja alterada, o prazo da entrada em vigor da norma começará 
a ser contado da nova publicação. 

“Art. 1º, LINDB: (...)  

§ 3º. Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação 
de seu texto, destinada a correção, o prazo deste artigo e dos 
parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação.” 
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Analista da Gerência de Regulação Operacional 
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Analista Fiscal e de Regulação - Procuradoria 
 

 
Henrique Barcelos 
Masp: 1.431.088-2 

Coordenador de Regulação e Fiscalização Operacional 
 
 

Raphael Castanheira Brandão 
Masp: 1.288.895-4 

Coordenador de Regulação e Fiscalização Econômica 
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Anexo 1 – Estrutura de Elaboração de Resoluções Normativas 

 


