
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 
 

Rod. Prefeito Américo Gianetti, s/n 

Nome: Renato Serra Machado                                                            

Contribuição: 

Gostaria de saber o que vocês estão querendo revendo a Regra de Uso 

Acredito que a regra assim como está é perfeita, especialmente quando se trata dos volumes mais altos que são tarifados pelo 

Este valor que acima de 40 m3 tem 100%  a mais de custo para o consumidor. Quando se dá um

Gostaria que levassem em conta esta distorção de valores acima de 40 m3 ao rever a Regra de Uso Atípico. 

LX- uso atípico: medição do volume de água utilizado por uma unidade usuária que ultrapassa em 30% (trinta por cento) a média das 6 (seis) últimas medi

corretamente levantadas; 

Art. 110. Nos casos de uso atípico, devido a vazamentos ocultos nas instalações internas da unidade u

prestador de serviços aplicará uma redução sobre o uso verificado.

§1º A redução corresponderá a até 70% (setenta por cento) do volume consumido acima da média de uso, considerados os 6 (seis)

sobre a fatura do mês em que o prestador de serviços alertou o usuário sobre a ocorrência de uso atípico. 
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Gostaria de saber o que vocês estão querendo revendo a Regra de Uso Atípico? 

Acredito que a regra assim como está é perfeita, especialmente quando se trata dos volumes mais altos que são tarifados pelo dobro do valor acima de 40 m3. 

a mais de custo para o consumidor. Quando se dá um desconto de 70% você só está retornando a água ao valor que ela é de fato. 

Gostaria que levassem em conta esta distorção de valores acima de 40 m3 ao rever a Regra de Uso Atípico.  

o volume de água utilizado por uma unidade usuária que ultrapassa em 30% (trinta por cento) a média das 6 (seis) últimas medi

Art. 110. Nos casos de uso atípico, devido a vazamentos ocultos nas instalações internas da unidade usuária e mediante a eliminação comprovada da irregularidade, o 

prestador de serviços aplicará uma redução sobre o uso verificado. 

§1º A redução corresponderá a até 70% (setenta por cento) do volume consumido acima da média de uso, considerados os 6 (seis)

sobre a fatura do mês em que o prestador de serviços alertou o usuário sobre a ocorrência de uso atípico.  
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dobro do valor acima de 40 m3.  

desconto de 70% você só está retornando a água ao valor que ela é de fato.  

o volume de água utilizado por uma unidade usuária que ultrapassa em 30% (trinta por cento) a média das 6 (seis) últimas medições 

suária e mediante a eliminação comprovada da irregularidade, o 

§1º A redução corresponderá a até 70% (setenta por cento) do volume consumido acima da média de uso, considerados os 6 (seis) últimos meses, e somente terá efeito 


