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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Em 2017, a ARSAE-MG implantou o 1º Ciclo da Agenda Regulatória (AR), que teve 

como finalidade levar ao conhecimento da sociedade os temas prioritários para 

aprimoramento do setor regulado. Cabe ressaltar, que a ARSAE-MG inovou ao 

estabelecer a sua AR, sendo essa a primeira no âmbito do saneamento no Brasil. 

 

A Minuta de Resolução que dispôs sobre o procedimento de fiscalização e a aplicação 

de sanções aos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário regulados pela ARSAE-MG discorreu, especialmente, acerca 

dos procedimentos fiscalizatórios, sancionatórios e o Termo de Ajustamento de 

Conduta. Além disso, foram dadas diretrizes gerais acerca das infrações e sanções, 

como o grau da transgressão (leve, média, grave e gravíssima) e reincidências, 

estando igualmente definidos os critérios para cálculo dos valores das multas.  

 

Importante destacar que a Tabela 2 constante no Anexo do normativo em tela, foi 

formulada pelas seguintes áreas técnicas da ARSAE-MG, quais sejam: 

Coordenadoria Econômica e Coordenadoria Operacional, por meio da Gerência de 

Fiscalização Operacional e Gerência de Planejamento e Controle. 

 

O objetivo desse normativo é garantir melhor qualidade e desempenho da prestação 

de serviços de água e de esgoto. As punições são de advertência ou multa, com 

valores variando em função da gravidade da infração e podendo chegar a quase R$ 

750 mil reais.  

 

Entre as infrações previstas, estão distribuir água fora dos padrões de potabilidade 

aos usuários, deixar de cumprir os parâmetros para lançamento de efluentes de 

esgotos, deixar de cumprir prazos de ligação, entre outros. 

 

A Resolução autoriza também a celebração de um TAC, no qual o prestador de serviço 

se compromete com a ARSAE-MG a promover ações para a reparação de danos e 

prejuízos causados. 

 

As novas regras entrarão em vigor a partir de 20 de maio de 2020.  

 



 

 

CONSULTA PÚBLICA 

Desse modo, a Consulta Pública ARSAE-MG nº 16/2019 destinou-se a recolher 

contribuições acerca da Minuta de Resolução de Sanções aos prestadores regulados 

pela ARSAE-MG. Além do texto daquela Minuta, também foi disponibilizada a Nota 

Técnica GRO nº 20, que subsidiou a recomendação à Diretoria Colegiada da ARSAE-

MG a aprovação do texto ora apresentado. 

 

A ARSAE-MG viabilizou para envio das contribuições o endereço eletrônico 

consultapublica16@arsae.mg.gov.br  

O período para encaminhamento foi estipulado entre 1º a 31 de outubro de 2019.  

O texto da Minuta submetido à Consulta Pública nº 16/2019 encontra-se no Anexo II 

deste Relatório.  

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

No dia 11 de outubro de 2019, às 9 horas e 30 minutos, no Auditório do CREA-MG, 

foi realizada a Audiência Pública ARSAE-MG nº 28/2019.  

A referida Audiência foi oficialmente aberta pelo Diretor Geral da ARSAE-MG, Gustavo 

Gastão Corgosinho Cardoso. Em seguida, a Gerente de Regulação Operacional, Lívia 

Gamboge, apresentou a Minuta de Resolução, de forma a elucidar a estruturação do 

texto normativo e a motivação dos dispositivos ali contidos. 

Na mencionada ocasião, os participantes puderam manifestar-se e, para tanto, o 

evento foi gravado mediante áudio de voz, a fim de possibilitar somente o registro 

escrito das manifestações orais emanadas pelos participantes, as quais constam na 

Ata nº 77/2019 publicada no site desta Agência Reguladora. Convém ressaltar, que 

àquelas manifestações não foram objeto de análise pela ARSAE-MG, uma vez que 

somente foram admitidas proposições encaminhadas pelo endereço eletrônico 

consultapublica16@arsae.mg.gov.br 

 



 

 

OBJETIVO 

O presente Relatório reporta as manifestações recebidas na Consulta Pública 

ARSAE-MG nº 16/2019 e apresenta as respectivas avaliações procedidas por esta 

Agência.  

Desse modo, este Relatório tem como objetivo expor todas as manifestações que 

foram acatadas pela Agência, a fim de aprimorar a Minuta de Resolução de Sanções 

aos prestadores divulgada naqueles processos de participação social, bem como 

justificar tecnicamente as proposições que foram rejeitadas ou foram acatadas 

parcialmente.   

MANIFESTAÇÕES DA CONSULTA PÚBLICA 

As manifestações recebidas na Consulta Pública serão apresentadas no Anexo I, 

acompanhadas da avaliação da ARSAE-MG sobre a pertinência e conveniência de 

realizar alterações na Minuta de Resolução apresentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUIPE RESPONSÁVEL 
 

Evandro Brazil 

Assessor 

Ouvidoria 

Masp: 1.241.511-3  

 

 

 

Lívia Gamboge 

Gerente de Regulação Operacional 

Masp: 1.168.683-9 

 

 

 

Matheus Valle 

Chefe de Gabinete 

Masp: 1.309.340-6 

 

 

 

                     Raphael Brandão                                                                     Rodrigo Polizzi  

      Coordenador Econômico-Financeira                                        Coordenador Operacional 

                     Masp: 1.288.895-4                                                             Masp: 1.130.651-1 

 

 

 

De acordo: 

 

 

Antônio Claret de Oliveira Júnior                                         Gustavo Cunha Gibson 

                   Diretor                                                                                  Diretor  

          Masp: 1.200.359-6                                                             Masp: 1.399.219-3 

                                                                   

 

                   

 

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso 

Diretor Geral 

Masp: 1.386.934-2 



 

 

ANEXO I – ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES  
 

 

I. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (SAAE Itabira) 

 

O SAAE Itabira, MG pondera sobre os seguintes pontos: 

Texto original: os prazos expostos na minuta são em dias corridos.  
SAAE Itabira: solicita ampliação dos prazos e que os mesmos sejam contados em dias úteis. 
Análise ARSAE-MG: Acatada 
 
 
Texto original: Art. 5º - A fiscalização, .... poderá ser comunicada 
SAAE Itabira:  entende que a fiscalização DEVERÁ ser comunicada e participativa 
Análise ARSAE-MG: Rejeitada. É facultado a esta Agência Reguladora proceder comunicação acerca da fiscalização a ser realizada junto ao 
prestador regulado, tendo em vista que o fiscal pode motivadamente adiar o seu início ou prorrogar a sua duração. 
 
 
Texto original: Capítulo III – Das infrações e Sanções 
SAAE Itabira:  dentro do mesmo artigo, três incisos penalizando por reincidências. O SAAE-Itabira, MG vê uma multiplicidade e reincidência de 
penas. 
Análise ARSAE-MG: Rejeitada. Não há a hipótese em um mesmo artigo de 3 incisos estabelecendo penas por reincidência, para tanto, trata-se 
de uma proposição infundada juridicamente. 
 
 
Texto original: Art. 39: parágrafo único do “serão aplicadas. Simultânea e cumulativamente”. 
SAAE Itabira:  O mesmo raciocínio acima. 
Análise ARSAE-MG: Rejeitada. Na hipótese da ocorrência concomitante de mais de uma infração, serão aplicadas, simultânea e 
cumulativamente, as penalidades correspondentes a cada uma delas. 

Texto original: Art. 42: entendemos que a razão deveria ser o contrário:  
SAAE Itabira:  desconto de 80%. 
Análise ARSAE-MG: Rejeitada. Haja vista que esta Agência Reguladora concederá desconto de 25% sobre o valor total da sanção estipulada. 
 

 



 

 

Texto original: Art. 44: “...sendo vedada a contabilização como custos para efeito de cálculo tarifário”.  
SAAE Itabira:  No entendimento do SAAE-Itabira, MG não ficou claro como será o tratamento entre as empresas ao qual a Agência remunera os 
investimentos e o Capital e entre os a Prestadoras de Serviço ao qual tem os investimentos vinculado a Tarifa.  
É de nosso entendimento que o tratamento deve ser diferente, considerando-se que diversos problemas são em decorrência de falta de 
investimento ou investimentos mal dimensionados e/ou ainda, superação de crescimento de algumas áreas além do esperado. 
Assim, as empresas às quais tem seu capital e investimento remunerado pela Agência, pode até trabalhar com valores de mercado e solucionar 
o problema.  
Já as empresas às quais tem o recurso vinculado à tarifa, certamente não terá mesma flexibilidade, sendo necessário aguardar Revisão Tarifária 
para a solução. 
Ainda como argumentamos, citamos as próprias referências da minuta e elencamos o exemplo das estradas, que antes de serem entregue a 
sanções de regulação são adequadas ao seu uso. Portanto, entendemos incoerente sermos penalizados em detrimento de investimentos aos 
quais foram realizados, bem ou mal, mas sem a participação efetiva da Agência na solução. 
Análise ARSAE-MG: Rejeitada. A Resolução de Sanções refere-se à fiscalização do cumprimento pelo prestador das regras estabelecidas pelo 
regulador. Já os recursos relacionados à melhoria e à expansão dos serviços estão relacionados com aspectos regulação econômica, isto é, com 
a definição da receita necessária para a cobertura de custos e cumprimento dos objetivos de universalização. O tratamento de ambas as questões 
ocorre em momentos distintos, ainda que relacionados. Por outro lado, a Resolução de Sanções aplica-se a todos os prestadores regulados. 
Entretanto, como a ARSAE-MG regula prestadores de distintos formatos e modelos de gestão, assim esses poderão receber tratamento 
diferenciado, em função de suas especificidades, como por exemplo no caso da avaliação desta Agência para a assinatura de Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC).   
 
 
Texto original: Art.45 
SAAE Itabira:  O SAAE é totalmente contra o dinheiro ser entregue o estado. O SAAE sugere que o recurso fique no próprio município e que 
somente poderá ser aplicado em saneamento. Caso contrário, o serviço que hoje já tem um déficit, só tende a aumentar. 
Análise ARSAE-MG: Rejeitada. A destinação dos valores arrecadados pela ARSAE-MG com as multas aplicadas aos prestadores regulados 
está prevista na Lei Estadual nº 18.309/07. Alterar o dispositivo em menção está fora do alcance do regulador.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Usuário: Marcus Polignano 

 
Proposição: Qualquer cidadão individualmente ou coletivamente poderá oferecer uma denúncia de desconformidade do serviço oferecido. 
Caberá a Arsae instaurar um procedimento de fiscalização e dar um retorno a quem formalizou a denúncia. 
Análise ARSAE-MG: Acatada parcialmente. A Ouvidoria da ARSAE-MG acolherá quaisquer manifestações encaminhadas àquela Unidade e 
despachará à coordenadoria técnica competente para avaliação e eventual determinação de realização de fiscalização. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Contribuições recebidas em planilha 

Autor 
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Validação Exposição de motivos 

GIE 
  

CONSIDERANDO o fato de que 
serviço público adequado é aquele 
que satisfaz as condições de 
regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua 
prestação e modicidade das tarifas; 

CONSIDERANDO o fato de que 
serviço público adequado é aquele 
que satisfaz as condições de 
regularidade, continuidade, 
eficiência, qualidade, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia 
na sua prestação e modicidade das 
tarifas; 

 
Acatada 

 

Copasa 2º I I – Auto de Constatação (AC): 
documento por meio do qual a 
ARSAE-MG comunica ao prestador 
as evidências de não conformidade 
constatada no ato da fiscalização, 
que, devido à gravidade desta 
circunstância, deve ser corrigida de 
imediato, sem prejuízo das demais 
determinações desta Resolução; 

I – Auto de Constatação (AC): 
documento por meio do qual a 
ARSAE-MG comunica ao prestador 
as evidências de não conformidade 
constatada no ato da fiscalização, 
que, devido à situação de 
emergência desta circunstância, 
deve ser corrigida de imediato, sem 
prejuízo das demais determinações 
desta Resolução; 

Coerência com a circunstância, pois 
o termo gravidade pode ser 
relacionado a classificação das não 
conformidades. 

Rejeitada O Auto de Constatação foi 
suprimido da Resolução de Sanções. 

GFO/GPC 2º I I – Auto de Constatação (AC): 
documento por meio do qual a 
ARSAE-MG comunica ao prestador 
as evidências de não conformidade 
constatada no ato da fiscalização, 
que, devido à gravidade desta 
circunstância, deve ser corrigida de 
imediato, sem prejuízo das demais 
determinações desta Resolução; 

Sugere-se a exclusão do Auto de 
Constatação. 

Em substituição ao AC, seriam 
emitidos os mesmos documentos 
da situação normal. 
Quando constatadas situações 
emergenciais, ainda em campo (in 
loco), o fiscal emitiria um Auto de 
Fiscalização e solicitaria em 
escritório a emissão de um Termo 
de Notificação para o Prestador. 

Acatada 
 

GIO 2º IV fiscalização: atividade executada 
por servidor da ARSAE-MG, de 
forma presencial ou documental, 
com vistas à verificação do 
cumprimento de normas aplicáveis 
aos serviços regulados e 
determinações expedidas pela 
Agência. 

Art. 2º (...) 
IV – fiscalização: atividade 
executada por servidor da ARSAE-
MG, de forma presencial ou 
remota, com vistas à verificação do 
cumprimento de normas aplicáveis 
aos serviços regulados e 

A fiscalização documental ainda 
pode ser realizada de forma 
presencial. Já o termo "remota", 
descreve de forma mais precisa a 
fiscalização realizada à distância. 

Acatada 
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Validação Exposição de motivos 

determinações expedidas pela 
Agência. 

Copasa 2º IX IX – não conformidade: conduta do 
prestador que fere norma ou 
determinação da ARSAE-MG sobre 
a prestação dos serviços constatada 
na fiscalização, descrita no Relatório 
de Fiscalização (RF) e respectivo 
Auto de Fiscalização (AF); 

IX – não conformidade: conduta do 
prestador que fere norma ou 
determinação da ARSAE-MG, 
prevista em resolução, sobre a 
prestação dos serviços constatada 
na fiscalização, descrita no Relatório 
de Fiscalização (RF) e respectivo 
Auto de Fiscalização (AF); 

A Resolução é base para determinar 
os padrões, normas e 
procedimentos a serem seguidos 
pelos prestadores, portanto, 
qualquer inconformidade deve ser o 
não cumprimento do estabelecido 
em Resolução. Nesse sentido, a 
caracterização de inconformidade 
deve ter como base a Resolução, 
não cabendo qualquer arbitragem 
que exceda a mesma. 

Rejeitada O Prestador deve obedecer às 
disposições previstas nesta 
Resolução Normativa, como 
também em outros instrumentos de 
regulação. Ademais, é irrefutável a 
observação dos regramentos afetos 
à prestação de serviço de 
abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, 
responsabilizando-se pelas 
consequências decorrentes de seus 
eventuais descumprimentos. 

GIO 2º IX IX – não conformidade: conduta do 
prestador que fere norma ou 
determinação da ARSAE-MG sobre 
a prestação dos serviços constatada 
na fiscalização, descrita no Relatório 
de Fiscalização (RF) e respectivo 
Auto de Fiscalização (AF); 

Art. 2º (...) 
IX – não conformidade: conduta do 
prestador que fere normas 
aplicáveis aos serviços regulados e 
determinações expedidas pela 
Agência constatada na fiscalização, 
descrita no Relatório de Fiscalização 
(RF) e respectivo Auto de 
Fiscalização (AF); 

Sugere-se que também sejam 
consideradas como não 
conformidades as condutas do 
prestador que ferem normas 
aplicáveis aos serviços regulados, 
mesmo que não expedidas pela 
Agência. Ex.: a eficiência de redução 
de DBO não é estipulada em norma 
da Agência, mas é um aspecto que 
pode implicar em uma não 
conformidade. A expressão 
proposta é a mesma utilizada no 
Art. 2º, inciso IV. 

Acatada 
 

Copasa 2º X X – prestador ou prestador de 
serviços: pessoa jurídica 
responsável pela prestação dos 
serviços públicos de abastecimento 
de água ou de esgotamento 
sanitário que se sujeita à regulação 
pela ARSAE-MG; 

X – prestador ou prestador de 
serviços: pessoa jurídica 
responsável pela prestação dos 
serviços públicos de abastecimento 
de água e/ou de esgotamento 
sanitário que se sujeita à regulação 
pela ARSAE-MG; 

 
Rejeitada O intento é a exclusão, então há de 

dizer com clareza a conjunção "ou" 
exatamente com o sentido que se 
quis conferir ao dispositivo: 
"prestação dos serviços públicos de 
abastecimento de água ou de 
esgotamento sanitário". 
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Validação Exposição de motivos 

GIO 2º X X – prestador ou prestador de 
serviços: pessoa jurídica 
responsável pela prestação dos 
serviços públicos de abastecimento 
de água ou de esgotamento 
sanitário que se sujeita à regulação 
pela ARSAE-MG; 

X – prestador ou prestador de 
serviços: pessoa jurídica 
responsável pela prestação dos 
serviços públicos de abastecimento 
de água ou de esgotamento 
sanitário; 

Não é necessário definir como 
prestador apenas as pessoas 
jurídicas reguladas pela Arsae-MG, 
já que as disposições da Arsae-MG 
são inócuas a prestadores não 
regulados. 

Acatada 
 

Copasa 2º XII XII – providências imediatas ou 
correções imediatas: providências 
que devem ser adotadas pelo 
prestador de serviços em até 15 
(quinze) dias corridos para o 
reestabelecimento da normalidade 
e a redução ou eliminação dos 
impactos adversos, em virtude de 
constatação de não conformidade; 

XII – providências imediatas ou 
correções imediatas: providências 
que devem ser adotadas pelo 
prestador de serviços em até 15 
(quinze) dias úteis para o 
reestabelecimento da normalidade 
e a redução ou eliminação dos 
impactos adversos, em virtude de 
constatação de não conformidade; 

O prazo de 15 dias é mais adequado 
considerando a possibilidade de 
ocorrência em feridos prolongados. 
Prazos processuais em dias úteis 
conforme o CPC. 

Acatada 
 

GFO 2º XII XII – providências imediatas ou 
correções imediatas: providências 
que devem ser adotadas pelo 
prestador de serviços em até 15 
(quinze) dias corridos para o 
reestabelecimento da normalidade 
e a redução ou eliminação dos 
impactos adversos, em virtude de 
constatação de não conformidade; 

Sugere-se a exclusão. Se não vamos falar dos outros 
prazos (curto, médio, longo e 
especial) podemos excluir esse 
texto. Além disso, sugere-se a 
alteração do termo imediato no 
Anexo V para urgente, para não 
perdermos o real significado da 
palavra "imediato". 

Acatada 
parcialmente 

O termo "imediato" foi substituído 
na Tabela II do Anexo. As 
providências imediatas estão 
atreladas as situações de 
emergência. 

Copasa 2º XIII XIII – receita do prestador: valor de 
referência da receita do prestador 
adotado pela ARSAE-MG para a 
construção das tabelas de aplicação 
das multas. Corresponde à 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; 

XIII – receita do prestador: valor de 
referência da receita do prestador 
adotado pela ARSAE-MG para a 
construção das tabelas de aplicação 
das multas. Corresponde à receita 
direta de água e/ou esgoto média 
mensal da região de ocorrência da 
infração no último exercício 
financeiro anterior à data de 
identificação de determinada 
infração; 

O texto, da forma como está, pode 
gerar dúvidas.  
A referência deverá ser a data em 
que foi identificada a infração, 
durante a fiscalização, e não a data 
em que foi aplicada a infração.  
Da forma como está escrito o texto 
pode levar ao entendimento de que 
se trata da data em que a multa foi 
estipulada.  
Imaginando sobre uma fiscalização 
que ocorra durante o mês de 

Rejeitada É o valor de referência da receita do 
prestador de serviços adotado pela 
ARSAE-MG para a construção das 
tabelas de aplicação das multas, 
correspondente à receita direta de 
água ou esgoto média mensal da 
região de ocorrência da infração no 
último exercício financeiro anterior 
à data de aplicação da sanção 
pecuniária. 
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Texto atual Proposta de alteração Justificativa Validação Exposição de motivos 

dezembro e o Relatório com a 
aplicação da sanção seja divulgado 
no mês de janeiro, daí a 
possibilidade de equívoco sobre 
qual o ano de referência. 

Copasa 2º XV XV – reincidência: reiteração da 
mesma não conformidade pela qual 
o prestador tenha sido advertido ou 
multado nos últimos 4 (quatro) 
anos, e, no caso de prestador 
regional, em um mesmo município; 

XV – reincidência: reiteração da 
mesma não conformidade pela qual 
o prestador tenha sido advertido ou 
multado nos últimos 2 (dois) anos, 
e, no caso de prestador regional, 
em uma mesma unidade 
operacional; 

Conforme AGEPAR e ARSESP. Evitar 
que o prestador regional seja 
considerado reincidente em não 
conformidades de mesma categoria 
em unidades operacionais, 
laboratórios, agencias de 
atendimentos diversas. Ex: Duas 
ETEs diferentes com a mesma não 
conformidade. O prazo reduzido 
para dois anos. Adicionalmente, 
reincidencia implica na ocorrencia 
do fato no mesmo local, não 
cabendo caracteriza-la como a 
ocorrencia do mesmo fato em 
localização distinta. 

Rejeitada A ARSAE-MG entende que diante da 
razoabilidade, em se tratando de 
reincidência de infração essa deve 
ocorrer dentro do período de 4 
(quatro) anos subsequentes à 
lavratura do auto de Infração 
referente à primeira ocorrência. 

GFO/GPC 2º XX XX – situações de emergência: são 
aquelas decorrentes de 
anormalidades de qualquer 
natureza, que possam ocasionar 
danos a pessoas, equipamentos, 
instalações, saúde pública ou ao 
meio ambiente, comprometendo a 
operação dos sistemas ou a 
qualidade dos serviços prestados, e 
que exijam providências imediatas 
por parte do prestador para o 
reestabelecimento da normalidade 
e a redução ou eliminação dos 
impactos adversos, antes mesmo da 
conclusão do RF; 

XX - situações de emergência: são 
aquelas decorrentes de 
anormalidades de qualquer 
natureza, que representem danos 
graves, ou a possibilidade que 
aconteçam, e que comprometam a 
prestação dos serviços e que exijam 
providências imediatas, mesmo que 
não constem no Anexo V da 
listagem de não conformidades. 

Melhor caracterização da situação 
de emêrgência.  Sugere-se a 
inclusão da informação de que 
situações emergenciais também 
podem incluir casos que não 
constam no Anexo V na listagem de 
não conformidades.  
Além disso, em consonância com a 
sugestão dada para o art. 2, inciso I 
(exclusão do AC), é necessária a 
retirada do trecho "antes mesmo da 
conclusão do RF",  porque propõe-
se que as situações emergenciais 
também sejam comunicadas 
através de RF, AF e TN. 

Acatada 
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Copasa 5º 
 

Art. 5º A fiscalização, quando 
realizada nas dependências do 
prestador de serviços, poderá ser 
comunicada previamente por meio 
de ofícios solicitando informações 
técnicas pertinentes e comunicando 
os locais e datas previstas para 
início e término, bem como 
instalações a serem inspecionadas. 

Art. 5º A fiscalização, quando 
realizada nas dependências do 
prestador de serviços, deverá ser 
comunicada previamente por meio 
de ofícios solicitando informações 
técnicas pertinentes e comunicando 
os locais e datas previstas para 
início e término, bem como 
instalações a serem inspecionadas. 

Disponibilidade um técnico para 
acompanhamento. Existem 
sistemas que possuem equipes 
volantes. 

Rejeitada 
 

Cesama 5º 
 

Art. 5º A fiscalização, quando 
realizada nas dependências do 
prestador de serviços, poderá ser 
comunicada previamente por meio 
de ofícios solicitando informações 
técnicas pertinentes e comunicando 
os locais e datas previstas para 
início e término, bem como 
instalações a serem inspecionadas 

Art. 5º A fiscalização, quando 
realizada nas dependências do 
prestador de serviços, deverá ser 
comunicada previamente, por meio 
de ofícios solicitando informações 
técnicas pertinentes e comunicando 
os locais e datas previstas para 
início e término, bem como 
instalações a serem inspecionadas, 
com antecedência mínima de 7 
(sete) dias úteis. 

A comunicação prévia deverá ser 
requisito obrigatório para a 
fiscalização nas dependências do 
prestador, haja vista a necessidade 
de designação de equipe 
responsável para acompanhar o 
representante do agente regulador 
e prestar as informações solicitadas, 
bem como definir questões 
logísticas, principalmente em 
virtude das longas distâncias entre 
as unidades operacionais do 
prestador de serviços. 

Rejeitada A ARSAE-MG entende que é 
facultada a comunicação ao 
prestador acerca de fiscalização a 
ser realizada. 

GIO 6º 
 

Art. 6º A fiscalização, quando 
realizada de forma documental, 
ocorrerá por meio da análise de 
informações solicitadas pela ARSAE-
MG, em forma e prazos 
comunicados ao prestador de 
serviços. 

Art. 6º A fiscalização, quando 
realizada remotamente, ocorrerá 
por meio da análise de informações 
solicitadas pela ARSAE-MG, em 
forma e prazos comunicados ao 
prestador de serviços. 

A fiscalização documental ainda 
pode ser realizada de forma 
presencial. Já o termo "remota", 
descreve de forma mais precisa a 
fiscalização realizada à distância. 

Acatada 
 

GIE 6º 
 

Art. 6º A fiscalização, quando 
realizada de forma documental, 
ocorrerá por meio da análise de 
informações solicitadas pela ARSAE-
MG, em forma e prazos 
comunicados ao prestador de 
serviços. 

Art. 6º A fiscalização, quando 
realizada de forma remota, 
ocorrerá por meio da análise de 
informações solicitadas pela ARSAE-
MG. 

Uma fiscalização remota poderá 
ocorrer com informações de rotina 
disponíveis na agência e/ou 
solicitadas adicionalmente ao 
prestador. Prefiro o conceito de 
fiscalização remota ao de 
documental, pois o termo remota 
vale tanto para análise de 

Acatada 
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documentos quanto para 
informações/dados, sempre sem a 
presença física do fiscal. 

Cesama 6º 
 

Art. 6º A fiscalização, quando 
realizada de forma documental, 
ocorrerá por meio da análise de 
informações solicitadas pela ARSAE-
MG, em forma e prazos 
comunicados ao prestador de 
serviços. 

Art. 6º A fiscalização, quando 
realizada de forma documental, 
ocorrerá por meio da análise de 
informações solicitadas pela ARSAE-
MG, em forma e prazos 
comunicados ao prestador de 
serviços, cujo prazo para 
atendimento nunca será inferior a 
30 (trinta) dias contados a partir da 
data do recebimento da notificação. 

Permitir que o prestador de serviços 
tenha tempo hábil para juntada e 
encaminhamento de documentos 
ao órgãos regulador, evitando, 
desta forma sanções decorrentes 
de fatos alheios a sua vontade. 

Rejeitada A ARSAE-MG não pode delimitar o 
prazo mínimo de 30 (trinta) dias 
corridos para que o prestador 
apresente as informações 
solicitadas, haja vista que por 
exemplo nos casos das situações de 
emergência, o prazo a ser fixado 
por esta Agência Reguladora altera 
de acordo com a gravidade do fato 
apurado. 

GIE 7º I Art. 7º O servidor responsável pela 
ação de fiscalização poderá: 
I – adiar, extraordinariamente, o 
início da fiscalização, assim como 
prorrogar a duração das inspeções 
nas instalações do prestador de 
serviços; 

Questionamento: Em quais circunstâncias o serviço 
poderá ser adiado? Faltou 
adicionoar os motivos que 
justificam tal artigo. 

Rejeitada Fatos que podem ensejar o 
adiamento de fiscalização 
programada são: indisponibilidade 
de veículo próprio para vistoria; 
indisponibilidade orçamentária para 
o pagamento de diária aos fiscais; 
indisponibilidade de agente 
fiscalizador em razão de casos de 
afastamento por licença médica, 
entre outros motivos. O 
responsável pela fiscalização poderá 
adiar o seu início ou prorrogar a sua 
duração, devendo, em ambos os 
casos, apresentando à ARSAE-MG e 
ao prestador no caso de fiscalização 
programada, fundamentos que 
justifiquem a mudança, 
respectivamente, do início ou do 
término da vistoria. 
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Copasa 7º II II – solicitar esclarecimentos, 
documentos e informações, fixando 
prazos para o atendimento de suas 
solicitações; 

II – solicitar esclarecimentos, 
documentos e informações, fixando 
prazos para o atendimento de suas 
solicitações, atestando o 
recebimento quando entregues 
pelo prestador; 

Muitos documentos são entregues 
ao fiscalizador e cobrados 
novamente através do Relatório, 
evitando duplicidade de cobrança. 

Acatada 
 

Copasa 7º IV IV – solicitar ao fiscalizado, durante 
as inspeções nas instalações, 
medições e simulações de 
procedimentos adotados para 
prestação dos serviços; 

IV – solicitar ao fiscalizado, durante 
as inspeções nas instalações, 
medições e simulações de 
procedimentos adotados para 
prestação dos serviços, desde que 
não interfiram ou impactem na 
rotina de prestação do serviço, caso 
contrário deverão ser previamente 
programados. 

As simulações de procedimentos 
sem prévio planejamento não 
podem interferir na rotina do 
prestador do serviço de modo a 
prejudicar o atendimento do 
usuário. 

Rejeitada A ARSAE-MG possui a prerrogativa 
como sendo um órgão de regulação 
em solicitar ao prestador, durante 
as inspeções nas suas instalações, 
medições e simulações de 
procedimentos adotados para 
averiguar a prestação do serviço 
executado. 

Copasa 7º V V – vistoriar unidades operacionais 
sem prévia comunicação. 

Excluir Disponibilidade um técnico para 
acompanhamento. Existem 
sistemas que possuem equipes 
volantes. Redundância Art. 5º. 

Rejeitada A ARSAE-MG entende que é 
facultada a comunicação ao 
prestador acerca de fiscalização a 
ser realizada. 

Cesama 7º V V – vistoriar unidades operacionais 
sem prévia comunicação. 

Exclusão do inciso V Uma vistoria sem agendamento 
acordado entre as partes pode 
resultar em uma situação em que o 
responsável pela área fiscalizada 
não esteja presente para 
acompanhar a equipe da Arsae e 
prestar os esclarecimentos 
necessários. 

Rejeitada A ARSAE-MG entende que é 
facultada a comunicação ao 
prestador acerca de fiscalização a 
ser realizada. 

GFO 7º 
  

Acréscimo de inciso: 
VI - Emitir os documentos AF, TN e 
RF durante a fiscalização, quando 
constatada a situação de 
emergência. 

O inciso permite que o fiscal "não 
cumpra" os ritos habituais de envio 
de AF, TN e RF (que atualmente são 
realizados pelo SEI e têm 
intervenção da DVRE) e torna válida 
a possibilidade de notificação do 
Prestador diretamente em campo. 

Acatada 
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GIO 8º 
 

Art. 8º A fiscalização realizada nas 
dependências do prestador de 
serviços será formalizada por meio 
de um documento assinado pelo 
servidor responsável pela 
fiscalização e por representante do 
prestador de serviços, quando da 
sua conclusão. 

Art. 8º A fiscalização realizada nas 
dependências do prestador de 
serviços será formalizada por meio 
de ata assinado pelo servidor 
responsável pela fiscalização e por 
representante do prestador de 
serviços, quando da sua conclusão. 

O "documento" é mencionado de 
forma vaga. Sugere-se que a 
formalização ocorra por meio de (i) 
ata de reunião ou de (ii) documento 
cujo conteúdo mínimo seja 
especificado em parágrafo para o 
artigo. 

Rejeitada Caberá ao agente fiscalizador 
definir qual o tipo de documento a 
ser emitido para o registro da 
fiscalização realizada nas 
dependências do prestador de 
serviços, sendo aquele assinado 
pelo servidor responsável pela 
fiscalização e pelo representante do 
prestador de serviços, quando do 
seu encerramento. 

GFO 8º §2º §2º Em situações de emergência, o 
prestador de serviços será 
comunicado por meio de Auto de 
Constatação (AC), conforme modelo 
previsto no Anexo I desta 
Resolução, das evidências mínimas 
de não conformidades e da 
necessidade de adoção de 
providências imediatas para o 
restabelecimento da normalidade, 
sem prejuízo das demais 
determinações desta Resolução. 

Sugere-se a exclusão do parágrafo. Em consonância com a sugestão 
dada para o art. 2, inciso I (exclusão 
do AC), torna-se desnecessário o 
parágrafo que informa sobre a 
utilização do AC. Os documentos 
emitidos serão os mesmos da 
situação normal. 

Acatada 
 

Copasa 8º §3º § 3° O prestador terá até 5 (cinco) 
dias corridos para se manifestar 
sobre o AC. 

Em caso de discordância do AC o 
prestador terá até  15 dias úteis 
para se manifestar sobre o AC. 

O prazo de 15 dias é mais adequado 
diante da necessidade de consulta 
de especialista e da gerência às 
vezes localizada distante do ponto 
onde foi lavrado o AC, 
principalmente considerando a 
possibilidade de ocorrência em 
feridos prolongados. Por se tratar 
de situações de emergência, temos 
que considerar fatos fortuitos ou 
atípicos, onde que, para responder 
à Arsae MG, a unidade demandará 

Rejeitada O Auto de Constatação foi 
suprimido da Minuta de Resolução 
de Sanções. 
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de apoio de outras áreas, fazendo-
se necessária a prorrogação de 
prazo de resposta. Prazos 
processuais em dias úteis conforme 
o CPC. 

GFO 8º §3º § 3° O prestador terá até 5 (cinco) 
dias corridos para se manifestar 
sobre o AC. 

Sugere-se a exclusão do parágrafo. Esse prazo será definido no artigo 
13, que trata sobre prazos. Com a 
exclusão do §2º, o Art. 8º passa a 
falar apenas de "declaração de 
fiscalização". 

Acatada 
 

Cesama 8º §3º § 3° O prestador terá até 5 (cinco) 
dias corridos para se manifestar 
sobre o AC. 

§ 3° O prestador terá até 15 
(quinze) dias corridos para se 
manifestar sobre o AC, contados a 
partir do seu recebimento. 

Definir de forma assertiva o prazo 
concedido ao prestador, bem como 
garantir tempo razoável para sua 
manifestação. 

Rejeitada O Auto de Constatação foi 
suprimido da Minuta de Resolução 
de Sanções. 

Cesama 9º 
 

Art. 9º Para fins de elucidação de 
eventuais óbices verificados 
durante a fiscalização, poderão ser 
realizadas reuniões, mediante 
solicitação do prestador de serviços 
ou prévia comunicação do agente 
regulador, com lavratura de ata. 

Art. 9º Para fins de elucidação de 
eventuais óbices verificados 
durante a fiscalização, poderão ser 
realizadas reuniões, mediante 
solicitação do prestador de serviços 
ou prévia comunicação do agente 
regulador, com lavratura de ata 
pelo agente fiscalizador. 

Definir as obrigações das partes 
durante o processo de fiscalização 

Acatada 
 

GIO 10 § 1° § 1° O RF deverá ser findado em, no 
máximo, 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, contados a partir do 1° dia 
útil após a conclusão do trabalho in 
loco, podendo ser prorrogado 
mediante justificativa do gerente 
responsável. 

Art. 10º (...) 
§ 1° O RF deverá ser findado em, no 
máximo, 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, contados a partir do 1° dia 
útil após a conclusão da fiscalização, 
podendo ser prorrogado mediante 
justificativa do gerente responsável. 

Não especificar se a fiscalização é in 
loco (presencial) ou remota. Caso 
contrário, não haverá prazo para 
emissão de RF quando a fiscalização 
for remota (documental). 

Acatada 
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GIO 11 
 

Art. 11 Concluído o RF, uma vez 
constatadas não conformidades, 
será elaborado um Auto de 
Fiscalização (AF), conforme modelo 
previsto no Anexo II desta 
Resolução, emitido em duas vias, 
contendo: 

Unificar os documentos RF e AF. Por meio dos dispositivos da 
resolução, observou-se que o AF é 
similar ao RF. Por isso, sugere-se 
unificar os documentos para 
simplificar o trâmite. O conteúdo do 
AF já está expresso no RF. Assim, 
sugere-se que o conteúdo do RF 
seja incluso no AF. 

Rejeitada São documentos de natureza 
distintas, sendo o Relatório o 
documento que apresenta o 
resultado final da fiscalização 
realizada pela ARSAE-MG, enquanto 
que o Auto de Fiscalização é o 
documento no qual a ARSAE-MG 
descreve, entre outras informações, 
as não conformidades verificadas na 
fiscalização e os respectivos prazos 
de correção. 

GIO 11 
  

Incluir parágrafos para especificar o 
andamento do processo nos 
seguintes casos:  
(i) Não foi identificada nehuma não 
conformidade, apenas 
recomendações; 
(ii) Não foi identificada nehuma não 
conformidade e nenhuma 
recomendação. 

Incluir na minuta de resolução 
previsão de tramitação do processo 
para situações que, apensar de 
incomuns, podem ocorrer. 

Acatada 
 

GIO 
  

Art. 12 O prestador de serviços será 
notificado por meio de Termo de 
Notificação (TN), conforme modelo 
previsto no Anexo III desta 
Resolução, assinado pelo gerente 
competente, acompanhado do RF e 
uma via do AF, mediante protocolo 
ou outro comprovante do seu 
efetivo recebimento. 

Art. 12 O prestador de serviços será 
notificado por meio de Ofício, 
assinado pelo gerente competente, 
acompanhado do RF e uma via do 
AF, mediante protocolo ou outro 
comprovante do seu efetivo 
recebimento. 

Sugere-se que para comunicação 
com o prestador sejam utilizados 
ofícios, por ser um documento já 
empregalo largamente pela Arsae-
MG e que cumpriria as mesmas 
funções do TN.  
Além disso, é desnecessário utilizar 
um ofício para enviar o termo de 
notificação, já que apenas um dos 
documentos poderia cumprir 
satisfatoriamente a função de 

Rejeitada O prestador de serviços será 
notificado por meio de Termo de 
Notificação, sendo esse o 
documento específico por meio do 
qual a ARSAE-MG dá conhecimento 
ao prestador de serviços sobre o 
teor do Relatório de Fiscalização. 
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comunicar e confirmar o 
recebimento da mensagem. 

GFO 12 
 

Art. 12 O prestador de serviços será 
notificado por meio de Termo de 
Notificação (TN), conforme modelo 
previsto no Anexo III desta 
Resolução, assinado pelo gerente 
competente, acompanhado do RF e 
uma via do AF, mediante protocolo 
ou outro comprovante do seu 
efetivo recebimento. 

Art. 12 O prestador de serviços será 
notificado por meio de Termo de 
Notificação (TN), assinado pelo 
gerente competente, acompanhado 
do RF e uma via do AF, mediante 
protocolo ou outro comprovante do 
seu efetivo recebimento. 

Sugere-se a remoção dos modelos 
padrões para não engessar o 
processo caso, futuramente, seja 
verificada a necessidade de 
modificações. 

Acatada 
 

Copasa 13 
 

Art. 13 O prestador de serviços terá 
o prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contados do recebimento do TN, 
para manifestar-se por escrito sobre 
as não conformidades apontadas. 

Art. 13 O prestador de serviços terá 
o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados do recebimento do TN, 
para manifestar-se por escrito sobre 
as não conformidades apontadas. 

O prazo de 15 dias é mais adequado 
considerando a possibilidade de 
ocorrência em feridos prolongados. 
Prazos processuais em dias úteis 
conforme o CPC. 

Acatada 
Parcialmente 

Acatada somente a alteração da 
contagem do prazo para dias úteis. 
Em relação ao lapso temporal de 15 
dias passará a ser 30 dias. 

GFO 13 
 

Art. 13 O prestador de serviços terá 
o prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contados do recebimento do TN, 
para manifestar-se por escrito sobre 
as não conformidades apontadas. 

Art. 13 O prestador de serviços terá 
o prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento do TN, 
para manifestar-se por escrito sobre 
as não conformidades apontadas. 

Sugere-se manter o prazo atual e 
suprimir a possibilidade de 
adiamento para facilitar os controle 
processuais. 

Acatada 
Parcialmente 

Acatada somente a alteração de 15 
para 30 dias, contudo a contagem 
do prazo será em dias úteis e não 
dias corridos. 

GFO 13 § 1° § 1° Em situações de emergência 
conforme dispõe o inciso XX do art. 
2º desta Resolução, o prazo a que 
se refere o caput deste artigo será 
contado a partir da data da 
lavratura do AC. 

§ 1°  Em situações de emergência 
conforme dispõe o inciso XX do Art 
2º desta Resolução, o prazo a que 
se refere o caput desse artigo será 
informado pela Arsae através do AF 
e será contado a partir da data do 
recebimento do TN. 

Tranferência do § 3° do art 8º para 
o Art. 13 com a alteração de AC 
para AF, sendo que os prazos serão 
definidos no AF. 

Acatada 
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GFO 13 § 2° § 2° Excetuando-se as situações de 
emergência, o gerente competente 
poderá, excepcionalmente, 
conceder dilação do prazo por igual 
período, mediante requerimento 
fundamentado do prestador de 
serviços, apresentado 
tempestivamente à ARSAE-MG por 
escrito. 

Sugere-se a exclusão. Aumentamos o prazo para 30 dias e 
sugerimos não permitir essa dilação 
para facilitar os controle 
processuais. 

Acatada 
 

Cesama 13 § 2° § 2° Excetuando-se as situações de 
emergência, o gerente competente 
poderá, excepcionalmente, 
conceder dilação do prazo por igual 
período, mediante requerimento 
fundamentado do prestador de 
serviços, apresentado 
tempestivamente à ARSAE-MG por 
escrito. 

§ 2° Excetuando-se as situações de 
emergência, o gerente competente 
poderá, excepcionalmente, 
conceder dilação do prazo por igual 
período, mediante requerimento 
fundamentado do prestador de 
serviços, apresentado 
tempestivamente à ARSAE-MG por 
escrito. Considera-se tempestivo o 
requerimento encaminhado pelo 
prestador de serviços dentro do 
prazo estabelecido no caput. 

Definir de forma assertiva o prazo 
para solicitação da dilação do prazo, 
evitando equívocos futuros. 

Rejeitada Nas situações de emergência 
previstas, o prazo será informado 
pela ARSAE-MG no AF e contará a 
partir do recebimento do TN pelo 
prestador de serviços. 

Copasa 
   

Incluir: § 4º Após decisão da ARSAE-
MG por escrito da manifestação a 
que se refere o caput deste artigo, 
inicia o prazo para atendimento às 
não conformidades apontadas. 

Evitar a contagem dos prazos no 
mesmo momento para ações 
distintas. 

Acatada 
 

GFO 
   

Inclusão de parágrafo: 
§ 4° Inicia-se a contagem dos prazos 
definidos no AF a partir do 
julgamento pela Arsae da 
manifestação realizada pelo 
Prestador de Serviços ou findado o 
prazo para a manifestação. 

 
Acatada 
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GFO 14 § 3° § 3° A manifestação tempestiva 
suspende a contagem dos prazos 
para a correção das não 
conformidades. 

§ 3° A manifestação tempestiva 
interrompe a contagem dos prazos 
para a correção das não 
conformidades. 

Durante a análise da manifestação 
apresentada não serão realizadas 
medidas para correção do que foi 
apontado como não conformidade 
e o prestador não concorda. Caso a 
manifestação não seja acatada, 
inicia-se o novo prazo. 

Rejeitada Importante ressaltar, que 
juridicamente existe distinção 
conceitual entre os vocábulos 
i terrupção  e suspe são . 

Considera-se que a interrupção 
anula todo o prazo transcorrido, 
retomando a sua contagem e 
estágio iniciais, ao passo que na 
suspensão o prazo volta a decorrer, 
computando assim os dias já 
transcorridos. 

Copasa 15 
 

Art. 15 A manifestação do prestador 
de serviços será apreciada e 
decidida pela gerência competente, 
que poderá motivadamente: 

Sugere-se a exclusão. Sugerimos remover, pois também 
sugerimos que os prazos passem a 
valer a partir do julgamento da 
manifestação. 

Rejeitada A ARSAE-MG entende que a 
apreciação da primeira 
manifestação será procedida pela 
gerência competente. 

Copasa 15 § 3° § 3° Os prazos suspensos pelo § 3° 
do art. 14 retornam a sua contagem 
mediante comunicação da decisão 
da gerência. 

§ 3° Os prazos mencionados no § 3° 
do art. 14 serão reiniciados quando 
a manifestação for julgada 
improcedente no todo ou em parte, 
mediante comunicação da decisão 
da gerência. 

Durante a análise da manifestação 
apresentada não serão realizadas 
medidas para correção do que foi 
apontado como não conformidade 
e o prestador não concorda. Caso a 
manifestação não seja acatada, 
inicia-se o novo prazo. 

Acatada 
 

GFO 15 § 3° § 3° Os prazos suspensos pelo § 3° 
do art. 14 retornam a sua contagem 
mediante comunicação da decisão 
da gerência. 

Sugere-se a exclusão. Sugerimos remover, pois os prazos 
ja foram tratados ao inserir o 
parágrafo § 4° do Art. 13. 

Rejeitada Os prazos definidos no AF para a 
correção das não conformidades 
começam a contar da decisão a que 
se refere a decisão da gerência 
competente que comunicará ao 
prestador de serviços por escrito. 
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Copasa 17 
 

Art. 17 Findos os prazos 
estabelecidos para correção das 
não conformidades, conforme 
tratado no artigo anterior, o 
prestador de serviços enviará à 
ARSAE-MG o Relatório de Ações 
Corretivas (RAC), comprovando 
haver sanado as não conformidades 
constatadas. 

Art. 17 Findos os prazos 
estabelecidos para correção das 
não conformidades, conforme 
tratado no artigo anterior, o 
prestador de serviços enviará à 
ARSAE-MG o Relatório de Ações 
Corretivas (RAC), em até 15 dias 
úteis, comprovando haver sanado 
as não conformidades constatadas. 

O prazo de 15 dias úteis é 
necessário para elaboração do RAC 
e tramitação do documento para 
envio para ARSAE após a correção 
da não conformidade. 

Rejeitada No procedimento fiscalizatório já é 
concedido prazo razoável para 
solução da não conformidade e 
apresentação do respectivo RAC, 
para tanto, conceder mais 15 dias 
úteis pode acabar estimulando a 
apresentação de manifestações 
meramente protelatórias, que 
visam somente prolongar o tempo 
para cumprimento da medida 
determinada pela Agência. 

GIO 17 
 

Art. 17 Findos os prazos 
estabelecidos para correção das 
não conformidades, conforme 
tratado no artigo anterior, o 
prestador de serviços enviará à 
ARSAE-MG o Relatório de Ações 
Corretivas (RAC), comprovando 
haver sanado as não conformidades 
constatadas. 

Art. 17 O prestador de serviços 
enviará à ARSAE-MG o Relatório de 
Ações Corretivas (RAC), 
comprovando haver sanado as não 
conformidades constatadas, 
conforme os seguintes prazos: 
I - Em até 30 dias, RAC 
contemplando ações corretivas 
referentes a condutas cujos prazos 
são classificados como imediato; 
II - Em até 45 dias, RAC 
contemplando ações corretivas 
referentes a condutas cujos prazos 
são classificados como curtos; 
III - Em até 105 dias, RAC 
contemplando ações corretivas 
referentes a condutas cujos prazos 
são classificados como médio; 
IV - Em até 200 dias, RAC 
contemplando ações corretivas 
referentes a condutas cujos prazos 

No texto atual há margem para o 
entendimento de que o RAC será 
enviado somente quando findarem 
todos os prazos estabelecidos no 
RF/AF. Então, se dentre 50 não 
conformidades, por exemplo, 
apenas uma for classificada como 
especial, o RAC será enviado após 
540 dias. Para agilizar o 
recebimento do RAC e preessionar 
pela realizaçao de ações corretivas, 
propõe-se que sejam enviados RACs 
parciais, conforme vencidos os 
prazos da condutas classificados. 

Rejeitada O RAC é o documento a ser 
apresentado pelo prestador de 
serviços contendo a documentação 
comprobatória da correção da não 
conformidade descritas no RF e 
respectivo AF, de acordo com o 
prazo que já está definido e 
explícito na Tabela 2 do Anexo da 
presente Resolução. 
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são classificados como longo; e 
V - Em até 600 dias, RAC 
contemplando ações corretivas 
referentes a condutas cujos prazos 
são classificados como especial. 

Copasa 17 § 3° § 3° O prestador de serviços deverá 
encaminhar um RAC para cada 
relatório de fiscalização. 

Excluir A correção de cada não 
conformidade é independente 
considerando os prazos 
estabelecidos pela ARSAE. Poderá 
ser enviado mais um RAC por 
relatório. 

Rejeitada O prestador de serviços deverá 
encaminhar ao menos um RAC para 
cada relatório de fiscalização em 
que forem identificadas não 
conformidades ou feitas 
recomendações. 

GIO 17 § 3° § 3° O prestador de serviços deverá 
encaminhar um RAC para cada 
relatório de fiscalização. 

Art. 17 (...) 
§ 3° O prestador de serviços deverá 
encaminhar ao menos um RAC para 
cada relatório de fiscalização. 

Conforme proposta de alteração do 
Art. 17, caput, poderiam ser 
elaborados mais de um RAC para 
cada relatório de fiscalização, 
conforme o vencimento de 
condutas agrupadas por prazos. 
Assim, um RF poderia estar 
vinculado a mais de um RAC. 

Acatada 
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GFO/GPC 17 § 3° § 3° O prestador de serviços deverá 
encaminhar um RAC para cada 
relatório de fiscalização. 

Sugere-se a exclusão. Os RACs serão enviados à medida 
que os prazos de correção forem 
vencendo e que as correções sejam 
executadas.  
Poderão ser vários RACs. 

Rejeitada O prestador de serviços deverá 
encaminhar ao menos um RAC para 
cada relatório de fiscalização em 
que forem identificadas não 
conformidades ou feitas 
recomendações. 

GFO 17 § 4° § 4° O prestador encaminhará o 
RAC relativo às não conformidades 
de correção imediata juntamente 
com a manifestação a que se refere 
o art. 13 desta Resolução. 

Sugere-se a exclusão. Uma vez que sugerimos que os 
prazos só começarão a ser contados 
após o julgamento da manifestação, 
esse parágrafo nao se aplica. 

Rejeitada O prestador de serviços 
encaminhará a devida manifestação 
acerca dos fatos apurados em 
situação de emergência, conforme 
o prazo o ser informado pela 
ARSAE-MG no AF e contará a partir 
do recebimento do TN pelo 
prestador de serviços. 

GPC 18 I Art. 18 O RAC enviado será 
apreciado pela gerência 
competente, que poderá, 
motivadamente: 
I – arquivar o processo quando a 
documentação encaminhada 
comprovar a correção das não 
conformidades identificadas. 

I – arquivar o processo quando a 
documentação encaminhada 
comprovar a correção de todas as 
não conformidades identificadas. 

 
Acatada 
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GPC 18 II Art. 18 O RAC enviado será 
apreciado pela gerência 
competente, que poderá, 
motivadamente: 
II – propor a instauração de 
processo sancionatório, por meio 
da lavratura do Auto de Infração 
(AI), nas hipóteses elencadas no 
artigo 20 desta Resolução. 

II – indicar a instauração de 
processo sancionatório, por meio 
da lavratura do Auto de Infração 
(AI), nas hipóteses elencadas no 
artigo 20 desta Resolução. 

A Resolução já estabelece que a não 
resolução das não conformidades 
dentro dos prazos e critérios 
estabelecidos, implica em 
instauração de processo 
sancionatório. Portanto, o termo 
indicar fica mais apropriado. 

Rejeitada As coordenadorias técnicas têm por 
finalidade regular, fiscalizar e 
orientar a prestação dos serviços 
públicos de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário, 
competindo-lhes "propor" a 
instauração de processos 
administrativos sancionatórios e 
aplicação de penalidades aos 
prestadores e não somente 
"indicar" a supracitada instauração, 
conforme dispõe o Decreto 
Estadual nº 46.607, de 2014. 

GFO 
   

Sugere-se a inclusão do artigo: 
Art XX - Para as não conformidades 
cujos prazos se enquadram como 
NA, o processo será encaminhado 
para as definições de AI ou TAC, nos 
termos do Art. 19 ou Art. 30 

Como não há prazo para "solução", 
uma vez que não há o que fazer, 
essas NC seguem direto para TAC 
ou AI. Essa informação não está 
clara na Resolução. 

Rejeitada Para as não conformidades cujos 
prazos se enquadram como NA, O 
procedimento sancionatório é 
instaurado com a lavratura do Auto 
de Infração (AI), pelo coordenador 
técnico competente. 

GIE 21 
 

IV – 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 
desta Resolução; 

Questionamento: Necessária planilha automatizada 
para simplificação de processo. Será 
disponibilizada? 

Acatada 
 

GPC 21 § 1º § 1º O AI será lavrado em duas vias, 
destinando-se uma delas ao 
autuado. 

Sugere-se a exclusão. Sugere-se excluir, pois não são 
necessárias duas vias, já que hoje os 
processos são digitais. 

Acatada 
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GIE 21 § 1º § 1º O AI será lavrado em duas vias, 
destinando-se uma delas ao 
autuado. 

Questionamento: Isso não pode ser realizado pelo 
SEI? Nós não utilizamos mais 
processos físicos na Arsae-MG. 

Acatada 
 

Copasa 21 § 2º § 2º Para cada fiscalização 
realizada, deverá ser lavrado um AI 
para cada RAC, apontando quantas 
forem as infrações verificadas. 

§ 2 º O AI será lavrado desde que o 
Parecer Técnico final  aponte o 
descumprimento de não 
conformidades. 

Após apresentação do RAC não 
ficou claro a elaboração do Parecer 
Técnico pela Agência, mesmo com 
todas as não conformidades 
atendidas. 

Acatada 
Parcialmente 

O AI será lavrado quando 
constatado o descumprimento das 
determinações ou decisões 
proferidas pela ARSAE-MG no AF e 
da ocorrência de uma infração, isto 
é, na hipótese de o prestador não 
comprovar a correção da não 
conformidade no prazo 
estabelecido. 

GIO 21 § 2º § 2º Para cada fiscalização 
realizada, deverá ser lavrado um AI 
para cada RAC, apontando quantas 
forem as infrações verificadas. 

Art. 21 
§ 2º Deverá ser lavrado um AI para 
cada RAC, apontando quantas 
forem as infrações verificadas. 

O texto atual pode levar a uma 
interpretação equivocada ao 
especificar as ações como sendo 
devidas para "cada fiscalização 
realizada". Na prática, uma 
fiscalização pode gerar diversos 
relatórios, específicos por 
localidade e tipo de serviço. Logo, 
haverá no mínimo um RAC e um AI 
para cada RF, e não um RAC e um AI 
por fiscalização. 

Acatada 
 

Copasa 21 § 3º § 3º Quando determinada não 
conformidade for constatada 
diversas vezes em um mesmo 
sistema de abastecimento de água 
ou de esgotamento sanitário 
fiscalizado, essa será considerada 
uma única infração para fins de 
cálculo da aplicação da pena. 

Explicar como  será calculada a 
abrangência quando a não 
conformidade for detectada em 
diversos pontos do município. 

Como será calculada a abrangência 
quando a não conformidade for 
detectada em diversos pontos do 
município?  
Exemplo: se não houver conjunto 
moto-bomba reserva em 2 das 5 
captações do município, para fins 
de cálculo do nº de economias 
afetadas.  
(i) Serão consideradas 2 captações 
ou apenas 1? 
(ii) Se for considerada apenas 1 
captação, qual o critério de escolha 
das captações? 

Acatada A metodologia e o detalhamento do 
cálculo dos parâmetros utilizados 
para definição das multas por 
infrações referentes aos serviços de 
água e esgotamento sanitário, 
consta na Nota Técnica GRT nº 
12/2019 publicada no site da 
ARSAE-MG. 
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GIE 21 § 3º  
§ 3º Quando determinada não 
conformidade for constatada 
diversas vezes em um mesmo 
sistema de abastecimento de água 
ou de esgotamento sanitário 
fiscalizado, essa será considerada 
uma única infração para fins de 
cálculo da aplicação da pena. 

Questionamento: Há previsão pra isso em relação ao 
nível de informações? Isto é: Prazo, 
forma e/ou conteúdo. Caso todos 
sejam inadequados considera-se 
apenas uma infração, ou três? 
Especificar em texto. 

Acatada 
 

GIO 21 
  

Art. 21 (...) 
§ 4º Quando determinada não 
conformidade for constatada em 
sistema de abastecimento de água 
ou de esgotamento sanitário 
fiscalizado que atenda a mais de um 
município, o cálculo da abrangência 
deverá considerar o somatório do 
número de economias de todos os 
municípios. 

Sugere-se que seja indicado na 
resolução como será o 
procedimento sancionatório no 
caso de sistemas que atendem a 
mais de um município (exemplo: 
ETA ou ETE que atende 2 
municípios). 

Acatada 
 

Copasa 22 § 3º Art. 22 O prestador de serviços 
poderá interpor recurso em face do 
AI, a ser apresentado no prazo de 
15 (quinze) dias corridos a partir do 
recebimento deste documento, 
devendo indicar em suas razões: 

Art. 22 O prestador de serviços 
poderá interpor recurso em face do 
AI, a ser apresentado no prazo de 
30 (trinta) dias úteisa partir do 
recebimento deste documento, 
devendo indicar em suas razões: 

O prazo de 30 dias é mais adequado 
diante da necessidade de consulta 
de especialista e da gerência às 
vezes localizada distante, 
principalmente considerando a 
possibilidade de ocorrência em 
feridos prolongados. Temos que 
considerar fatos fortuitos ou 
atípicos, onde que, para responder 
à Arsae MG, a unidade demandará 
de apoio de outras áreas, fazendo-
se necessária a prorrogação de 
prazo de resposta. Prazos 
processuais em dias úteis conforme 
o CPC. 

Acatada 
parcialmente 

Os prazos serão alterados para dias 
úteis, portanto a proposição é 
acatada neste sentido, mas 
rejeitada em relação a extensão do 
dobro do prazo, haja vista a 
razoabilidade do lapso temporal 
para a interposição do Recurso 
ocorrer em até 15 dias úteis. 

GPC 22 § 2º § 2º O prestador de serviços poderá 
encaminhar documentos e outros 
anexos em meio digital, desde que 

§ 2º O prestador de serviços poderá 
encaminhar documentos e outros 
anexos em meio digital, desde que 

Faltou ponto final. Acatada 
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seu conteúdo seja descrito na 
manifestação escrita, 
responsabilizando-se pela 
veracidade das informações 
enviadas 

seu conteúdo seja descrito na 
manifestação escrita, 
responsabilizando-se pela 
veracidade das informações 
enviadas. 

Copasa 25 
 

Art. 25 Antes da decisão 
administrativa, a Diretoria Colegiada 
poderá solicitar informações 
adicionais à gerência responsável 
ou à procuradoria, que deverão se 
manifestar no prazo de 15 (quine) 
dias corridos. 

Art. 25 Antes da decisão 
administrativa, a Diretoria Colegiada 
poderá solicitar informações 
adicionais à gerência responsável 
ou à procuradoria, que deverão se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis. 

O prazo de 15 dias é mais adequado 
considerando a possibilidade de 
ocorrência em feriados 
prolongados. Prazos processuais em 
dias úteis conforme o CPC. 

Acatada 
 

GPC 26 
 

Art. 26 A ARSAE-MG, por meio de 
ato normativo próprio, instituirá a 
Comissão de Apreciação de 
Recursos (CAR), que se manifestará 
a pedido do Diretoria Colegiada 
quando esta autoridade julgar 
necessário. 

Art. 26 A ARSAE-MG, por meio de 
ato normativo próprio, instituirá a 
Comissão de Apreciação de 
Recursos (CAR), que se manifestará 
a pedido do Diretoria Colegiada 
quando esta autoridade julgar 
necessário. 

Sugere-se que a Comissão tenha um 
Engenheiro como integrante. 

Rejeitada Esta definição compete a Diretoria 
Colegiada, cabendo aquela instância 
a decisão de quais os servidores 
possuem o perfil apropriado 
independentemente da graduação 
superior, a fim de comporem a 
Comissão de Apreciação de 
Recursos (CAR). 

Copasa 27 
 

Art. 27 A decisão administrativa 
emitida pela Diretoria Colegiada 
deverá ser proferida no prazo de 30 
(trinta) dias corridos a partir do 
recebimento do recurso, 
excepcionalmente prorrogável, 
mediante despacho fundamentado. 

Art. 27 A decisão administrativa 
emitida pela Diretoria Colegiada 
deverá ser proferida no prazo de 30 
(trinta) dias úteis a partir do 
recebimento do recurso, 
excepcionalmente prorrogável, 
mediante despacho fundamentado. 

Prazos processuais em dias úteis 
conforme o CPC. 

Acatada 
 

Copasa 29 
 

Parágrafo único. A ARSAE-MG 
poderá fixar multa por período de 
atraso no cumprimento da 
obrigação e a data a partir da qual a 
mesma será devida. 

§1º. A ARSAE-MG poderá fixar 
multa por período de atraso no 
cumprimento da obrigação e a data 
a partir da qual a mesma será 
devida desde que não ocorra fato 
superveniente que obste o 

Incluir um segundo parágrafo, com 
os seguintes dizeres: O prestador de  
serviços deverá manifestar-se por 
escrito,  antes do término do prazo 
para cumprimento da obrigação, 
caso não possa cumpri-la por fato 

Rejeitada O parágrafo úncio deste dispositivo 
será suprimido. 
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cumprimento da obrigação pelo 
prestador de serviços. 

superveniente que obste o seu 
cumprimento. 

Copasa 
   

inclusão: §2º A multa de que trata o 
§1º deste artigo será 
correspondente a 10% do valor da 
penalidade originalmente aplicável. 

Definição de parâmetro objetivo 
para aplicação da multa. 

Rejeitada O parágrafo único deste dispositivo 
será suprimido e, para tanto, 
tornou-se infundado a inclusão de 
novo dispositivo. 

GPC 
  

Termo de Ajustamento de Conduta Sugere-se incluir texto na seção 
deixando claro em qual(is) 
momentos poderá ser solicitada a 
celebração de TAC. 

 
Acatada Consta explícito no art. 30 que 

poderá a ARSAE-MG mediante 
requerimento do prestador de 
serviços, alternativamente à 
imposição de penalidade aplicada, 
firmar Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC). O requerimento de 
celebração do TAC suspende a 
tramitação do processo 
sancionatório correspondente a que 
ele se refere, inclusive da 
propositura de ação de execução 
competente até o julgamento de 
sua admissibilidade. Com isso, a 
proposta para eventual celebração 
do TAC poderá ser apresentada 
pelo prestador em até 5 (cinco) dias 
úteis, após o recebimento da 
notificação feita pela Diretoria 
Colegiada sobre a lavratura do AI a 
ser procedida pelo Coordenador 
competente. 
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Copasa 32 
 

Art. 32 Além da adequação da 
conduta irregular poderão ser 
estabelecidos, a critério da ARSAE-
MG, compromissos adicionais que 
impliquem benefícios aos usuários 
eventualmente prejudicados ou 
melhorias ao serviço prestado, que 
não constituam obrigações 
contratuais do prestador de 
serviços. 

Art. 32 Além da adequação da 
conduta irregular poderão ser 
estabelecidos, em comum acordo 
com o prestador, compromissos 
adicionais que impliquem benefícios 
aos usuários eventualmente 
prejudicados ou melhorias ao 
serviço prestado, que não 
constituam obrigações contratuais 
do prestador de serviços. 

 
Rejeitada Considerando tratar-se de sanção, 

não será necessário o acordo do 
prestador, no entanto deverá ser 
compatível com as obrigações 
previstas nas normas de regulação, 
salientando que  trata-se de 
reparação à usuários 
eventualmente prejudicados ou 
atingidos. 

Cesama 32 
 

Art. 32 Além da adequação da 
conduta irregular poderão ser 
estabelecidos, a critério da ARSAE-
MG, compromissos adicionais que 
impliquem benefícios aos usuários 
eventualmente prejudicados ou 
melhorias ao serviço prestado, que 
não constituam obrigações 
contratuais do prestador de 
serviços. 

Art. 32 Além da adequação da 
conduta irregular poderão ser 
estabelecidos, a critério da ARSAE-
MG, compromissos adicionais que 
impliquem benefícios aos usuários 
eventualmente prejudicados ou 
melhorias ao serviço prestado, 
desde que previstos em resoluções 
da Arsae  e estejam relacionados 
entre as obrigações contratuais do 
prestador 

As obrigações complementares ou 
adicionais devem se prender à 
Resoluções da Arsae e obrigações 
contratuais do prestador 

Acatada 
parcialmente 

Pode ocorrer fato que não esteja 
previsto no Contrato e, para tanto, 
não constitua obrigação contratual, 
mas que seja imprescindível a 
adoção de medida para a reparação 
danosa ao usuário. 

Cesama 32 § 2º § 2º Os compromissos adicionais 
poderão dispor acerca de outros 
compromissos não relacionados 
diretamente às não conformidades 
constatadas. 

§ 2º Os compromissos adicionais 
poderão dispor acerca de outros 
compromissos desde que previstos 
em resoluções da Arsae  e estejam 
relacionados entre as obrigações 
contratuais do prestador 

As obrigações complementares ou 
adicionais devem se prender à 
Resoluções da Arsae e obrigações 
contratuais do prestador 

Acatada 
parcialmente 

Pode ocorrer fato que não esteja 
previsto no Contrato e, para tanto, 
não constitua obrigação contratual, 
mas que seja imprescindível a 
adoção de medida para a reparação 
danosa ao usuário. 
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Copasa 35 
 

Art. 35 Quando constatado o 
descumprimento dos prazos e 
compromissos acordados, será dada 
continuidade ao processo 
administrativo e lavrado AI, 
estabelecendo multa pela sua 
transgressão, cujo valor será 
correspondente ao montante da 
penalidade originalmente aplicável, 
acrescido de 20% (vinte por cento), 
limitado a 200.000 (duzentos mil) 
Ufemgs. 

Art. 35 Quando constatado o 
descumprimento dos prazos e 
compromissos acordados, será dada 
continuidade ao processo 
administrativo e lavrado AI, 
estabelecendo multa pela sua 
transgressão, cujo valor será 
correspondente ao montante  10% 
(dez por cento)da penalidade 
originalmente aplicável. 

Coerência com aplicação da multa 
no descumprimento da obrigação 
conforme Art. 29. 

Rejeitada Considerando tratar-se de acordo 
bilateral, com o objetivo de 
adequação e reparação, referindo-
se então a obrigações estabelecidas 
o que subentende o seu efetivo 
cumprimento pelo prestador. Desse 
modo, o acréscimo de 20% (vinte 
por cento) a penalidade imposta 
será uma excepcionalidade, tendo 
em vista que presume-se a boa-fé 
do prestador em cumprir o que foi 
ajustado. 

GIO 35 
 

Art. 35 Quando constatado o 
descumprimento dos prazos e 
compromissos acordados, será dada 
continuidade ao processo 
administrativo e lavrado AI, 
estabelecendo multa pela sua 
transgressão, cujo valor será 
correspondente ao montante da 
penalidade originalmente aplicável, 
acrescido de 20% (vinte por cento), 
limitado a 200.000 (duzentos mil) 
Ufemgs. 

Especificar se o AI gerado a partir 
de descumprimento de TAC é 
passível de recurso (assim como o 
gerado a partir do RAC). 

Especificar se o AI gerado a partir 
de descumprimento de TAC é 
passível de recurso (assim como o 
gerado a partir do RAC). 

Acatada Resta explicitado no § 2º deste 
artigo que "o descumprimento 
integral ou parcial do TAC pelo 
prestador de serviços será atestado 
pela área técnica responsável, 
retomando-se o procedimento 
administrativo sancionatório 
anteriormente suspenso". 

Copasa 36 I 
 

I – quando o Prestador de Serviços 
houver descumprido outro TAC no 
mesmo Município ou localidade há 
menos de 2 (dois) anos, contados 
da data do atestado a que se refere 
o §2º do art. 35 desta Resolução, 
sem as devidas justificativas de 
ordem técnica, das etapas e prazos 

Prazo coerente com a reincidência 
de 2 (dois) anos. 

Rejeitada A reincidência ocorre no prazo de 4 
anos, e não 2 anos como alegado na 
proposição, permanecendo desse 
modo conforme consta na redação 
original. 
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parciais de execução dos 
compromissos assumidos 

Copasa 37 
 

Art. 37 Verificado o integral 
cumprimento do TAC acerca das 
obrigações assumidas pelo 
prestador de serviços, a ARSAE-MG 
encerrará o processo administrativo 
correlato. 

Art. 37 Verificado o integral 
cumprimento do TAC acerca das 
obrigações assumidas pelo 
prestador de serviços, a ARSAE-MG 
encerrará o processo administrativo 
correlato e emitirá declaração 
atestando o fato. 

Garantir o registro do 
encerramento do processo. 

Acatada 
 

Copasa 38 §3º §3º A reincidência apenas poderá 
ser caracterizada no período de 4 
(quatro) anos, contados a partir da 
data da publicação da decisão 
administrativa da qual não caiba 
mais recurso. 

§3º A reincidência apenas poderá 
ser caracterizada no período de 2 
(dois) anos, contados a partir da 
data da publicação da decisão 
administrativa da qual não caiba 
mais recurso. 

Conforme AGEPAR e ARSESP. Evitar 
que o prestador regional seja 
considerado reincidente em não 
conformidades de mesma categoria 
em unidades operacionais, 
laboratórios, agencias de 
atendimentos diversas. Ex: Duas 
ETEs diferentes com a mesma não 
conformidade. O prazo reduzido 
para dois anos. 

Rejeitada O prazo definido é de 4 anos, não 
havendo justificativa plausível para 
a sua redução. 
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Copasa 
   

inlcusão: §6ªA penalidade de multa 
poderá ser convertida em 
advertência escrita desde que: 
I - O infrator não tenha sido 
autuado por idêntica infração nos 
últimos dois anos  da sua 
ocorrência, e cumulativamente em 
um mesmo município. 
II - As consequências da infração 
sejam de pequeno potencial 
ofensivo. 

Conforme previsto nas Resoluções 
AGEPAR e ARESC sobre as infrações 
e as sanções, há essa prerrogativa 
de converter determinadas 
infrações em advertências por 
escrito, considerando-se os critérios 
de reincidência e qualificação das 
consequências da infração, 
analisados pela ARSAE-MG, 
adotando uma sanção de caráter 
mais educativo.   Uma vez que a 
atribuição de aplicação de sanções 
aos prestadores de serviços, no 
escopo da ARSAE-MG, está 
diretamente ligada ao âmbito da 
regulação, fiscalização e 
monitoramento dos serviços 
públicos de água e esgoto e não à 
pretensão de obter "lucro".  
Considerando que o §4º deste 
artigo prevê os critérios para a 
progressão de penalidade, 
sugerimos que haja a previsão das 
referidas circunstâncias para a 
aplicar a supracitada regressão. 

Rejeitada A acepção do vocábulo regressão 
em âmbito sancionatório, significa 
passar de um cumprimento mais 
benéfico a um mais gravoso. 

Cesama 39 
 

Parágrafo único. Na hipótese da 
ocorrência concomitante de mais 
de uma infração, serão aplicadas, 
simultânea e cumulativamente, as 
penalidades correspondentes a 
cada uma delas. 

Parágrafo único. Na hipótese da 
ocorrência concomitante de mais 
de uma infração, será aplicada a 
penalidade de maior gravidade. 

Ratificar que o referido normativo 
tem como função principal seu 
caráter pedagógico, ao encontro do 
já disposto no art. 21, §3º desse 
normativo 

Rejeitada Não é possível suprimir uma 
infração em detrimento de outra, a 
fim de aplicar somente uma pena 
mais rigorosa. Portanto, serão 
aplicadas, simultânea e 
cumulativamente, as penalidades 
correspondentes a cada uma das 
infrações averiguadas. 
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Copasa 
   

inlcuir: §5º As multas poderão ser 
reduzidas em até 30% quando 
verificados: 
I - a inexistência de dolo ou má-fé 
por parte do prestador; 
II - a inexistência de antecedentes 
por parte do prestador por unidade 
operacional; 
III - esforços do prestador para 
corrigir a irregularidade e minimizar 
os 
danos dela decorrentes. 

Conforme ARSESP, bem como a 
ARCE que preveem atenuantes para 
as penalidades.  Ainda que haja a 
ciência do prestador quanto as suas 
responsabilidades, há uma 
diversidade de circunstâncias a 
serem administradas, inclusive 
decorrentes de condutas 
involuntárias e/ou 
equivocadamente compreendidas, 
e as atenuantes têm como objetivo 
o reconhecimento ao esforço de 
regularização do prestador. 

Rejeitada A ARSAE-MG entende que 
tecnicamente que não cabe a 
previsão de circunstâncias 
atenuantes e causas da diminuição 
de pena no presente normativo 
sancionatório. 

Copasa 
   

Incluir: A multa classificada em sua 
gravidade e abrangência, não 
poderá ultrapassar o limite de 1% 
da receita de referência anual do 
município. 
Parágrafo Único: Para os casos que 
o valor da multa ultrapassar o limite 
estabelecido no caput desse artigo, 
serão consideradas 1.000 UFEMG. 

Considerando o princípio da 
razoabilidade e proporcionalidade, 
não limitar o valor da multa com 
relação a receita direta anual pode 
gerar uma obrigação excessiva ao 
prestador, impactando equilíbrio 
econômico financeiro do negócio. 
Conforme previsto no art. 20 do 
Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de 
setembro de 1942 (Lei de 
Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro , i  ver is: Art.  Nas 
esferas administrativa, controladora 
e judicial, não se decidirá com base 
em valores jurídicos abstratos sem 
que sejam consideradas as 
consequências práticas da decisão 
Parágrafo único. A motivação 
demonstrará a necessidade e a 
adequação da medida imposta ou 
da invalidação de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma 
administrativa, inclusive em face 
das possíveis alter ativas. . 
A exemplo da ADASA, incluir uma 

Rejeitada Ao definir o cálculo do valor da 
multa, a ARSAE-MG levou em 
consideração a interseção de 
informações como classificações da 
região da infração e da sua 
gravidade, além da sua 
abrangência. As sanções devem ser 
aplicadas de forma que seja 
compatível e suficiente para 
reprimir a continuidade da prática 
da conduta faltosa que possa 
prejudicar o usuário. É importante 
salientar que a pena de multa 
possui natureza pecuniária e caráter 
indenizatório, cujo intento é 
compensar prejuízos causados à 
Administração ou aos usuários dos 
serviços. Essa aplicação de 
penalidades ao prestador do 
serviço, ocorrerá quando houver 
descumprimento das diretrizes 
técnicas e econômicas expedidas 
pela ARSAE-MG e encontra-se 
respaldo na Lei Estadual n° 
18.309/2009, como também o 
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cláusula que limite a multa de 0,6% 
da receita anual. Em estudo 
realizado, por aquela agência, para 
propor as faixas dos valores das 
multas, foram analisados diversos 
contratos de concessão de serviços 
públicos. Constatou-se que, via de 
regra, os valores das multas podem 
chegar até o limite de 2% (dois por 
cento) da receita anual, por cada 
infração cometida pelo prestador 
de serviços, conforme observado na 
Resolução nº 188/2006 da Adasa 
(ADASA, 2006), que regulamenta os 
procedimentos para aplicação de 
penalidades às infrações cometidas 
contra os Regulamentos e Contrato 
de Concessão dos Serviços de 
Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário, e nos 
contratos da ANEEL com a CEB 
(ANEEL, 1999) e com a Itamaracá 
Transmissora (ANEEL, 2018). 
Considerando o valor mínimo de 
1.000 UFEMGs como multa, na 
COPASA e COPANOR, são 
aproximadamente 320 localidades 
com multa de mais de 1% da receita 
anual dos serviço de água para o 
Grupo A. 

intervalo de valores sendo de 1.000 
Ufe g’s il U idades Fis ais do 
Estado de Minas Gerais) a 200.000 
Ufe g’s duze tas il U idades 
Fiscais do Estado de Minas Gerais). 
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Copasa 42 
 

Art. 42 Caso o prestador de serviços 
acate os termos do AI e opte pelo 
pagamento da respectiva multa 
sem interposição de recurso, 
conforme previsto no art. 22 desta 
Resolução, fará jus ao desconto de 
20% sobre o valor total da sanção 
estipulada. 

Art. 42 Caso o prestador de serviços 
acate os termos do AI e opte pelo 
pagamento da respectiva multa 
sem interposição de recurso, 
conforme previsto no art. 22 desta 
Resolução, fará jus ao desconto de 
50% sobre o valor total da sanção 
estipulada. 

Redução de custos do processo 
administrativo. A COPASA pratica 
desconto de até 50% no valor das 
faturas dos órgãos municipais 
adimplentes. 

Acatada 
parcialmente 

Caso o prestador de serviços acate 
os termos do AI e opte pelo 
pagamento da respectiva multa 
sem interposição de recurso, fará 
jus ao desconto de 25% (vinte e 
cinco) sobre o valor total da sanção 
estipulada. 

Copasa 43 
 

Art. 43 A multa deverá ser paga 
pelo infrator mediante 
procedimento específico em até 30 
(trinta) dias corridos contados da 
data da entrega do AI, observado o 
§3º do art. 22 desta Resolução, ou 
da publicação da decisão do 
recurso. 

Art. 43 A multa deverá ser paga 
pelo infrator mediante 
procedimento específico em até 30 
(trinta) dias úteis contados da data 
da entrega do AI, observado o §3º 
do art. 22 desta Resolução, ou da 
publicação da decisão do recurso. 

 
Acatada 

 

Copasa 43 II/§3º II – soma-se à taxa do inciso I o 
valor de 1%, referente à multa de 
mora. 

Excluir Ilegalidade no acúmulo da taxa Selic 
com multa de mora. 

Rejeitada Não foi apresentada qual a Lei está 
sendo desrespeitada por essa regra 
presente na Resolução de Sanções. 
Logo, a contribuição não dispõe da 
fundamentação necessária para 
alteração do dispositivo. Além disso, 
a aplicação da Selic corrige o valor 
da multa no tempo, enquanto o 1% 
de multa de mora é uma punição 
pelo atraso no pagamento. 
Portanto, são duas casos 
completamente distintos. 

Copasa 43 §4º §4º Não haverá cobrança de juros 
de mora para os pagamentos 
realizados no decorrer do próprio 
mês que incidiram os vencimentos. 

§4º Não haverá cobrança de 
atualização monetária ou qualquer 
outro tipo de cobrança moratória 
para os pagamentos realizados no 
decorrer do próprio mês que 
incidiram os vencimentos. 

 
Rejeitada Não foi apresentada justificativa 

para a proposição. 



 

 

Autor 

A
rt

ig
o

 

In
ci

so
 

Texto atual Proposta de alteração Justificativa Validação Exposição de motivos 

Copasa 45 
 

Art. 45 Enquanto não for criado o 
Fundo Estadual de Saneamento 
Básico, os valores arrecadados com 
as multas serão destinados, em 
partes iguais, ao Fundo Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor, 
e ao Fundo de Recuperação, 
Proteção e Desenvolvimento 
Sustentável das Bacias Hidrográficas 
do Estado de Minas Gerais, nos 
termos do art. 31, parágrafo único 
da Lei Estadual nº 18.309, de 2009. 

 
Sugestão de alteração do art. 31, 
parágrafo único da Lei Estadual nº 
18.309, de 2009 para destinar os 
valores aos Fundos Municipais de 
Saneamento. 

Acatada 
 

Copasa 46 
 

Art. 46 Em todas as fases dos 
procedimentos fiscalizatório ou 
sancionatório serão assegurados a 
ampla defesa e o contraditório, 
bem como observados os princípios 
da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, 
razoabilidade, finalidade, interesse 
público e motivação dos atos 
administrativos. 

Art. 46 Em todas as fases dos 
procedimentos fiscalizatório ou 
sancionatório serão assegurados a 
ampla defesa, o contraditório e o 
pedido de dilação de prazo para 
cassos excepcionais, bem como 
observados os princípios da 
legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, 
razoabilidade, finalidade, interesse 
público e motivação dos atos 
administrativos. 

Garantir para casos excepcionais 
com justificativa a prerrogativa da 
dilação de prazo, independente da 
fase dos procedimentos. 

Rejeitada Em todas as fases dos 
procedimentos fiscalizatório ou 
sancionatório já são assegurados a 
ampla defesa e o contraditório, não 
cabendo desse modo nenhum tipo 
de dilação de prazo para casos 
excepcionais, os quais sequer foram 
apresentados na proposição em 
tela. 
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Procon/ 
Assembleia 

47 
 

Art. 47 Aos procedimentos 
administrativos da presente 
Resolução aplicar-se-ão, de maneira 
subsidiária e supletiva, os 
dispositivos da Lei Estadual nº 
14.184, de 31 de janeiro de 2002, e 
do Regimento Interno desta 
Agência. 

Inserção de Parágrafo Único 
Parágrafo único: Os procedimentos 
administrativos da presente 
Resolução não excluem outros 
decorrentes da atuação dos órgãos 
de defesa do consumidor, previstos 
em legislação específica. 

 
Rejeitada O artigo 47 vincula de maneira 

subsidiária e supletiva os 
procedimentos administrativos aos 
dispositivos da Lei Estadual nº 
14.184, de 2002. Essa Lei dispõe 
sobre o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública 
Estadual, então não há justificativa 
para incorporar procedimentos de 
órgãos de defesa do consumidor, 
previstos em legislação específica, 
uma vez que o Estado possui 
legislação que abrange o processo 
administrativo em seu âmbito 
estadual e que já visa à proteção do 
direito das pessoas e ao 
atendimento do interesse público. 

Copasa 48 
 

Art. 48 Esta Resolução entra em 
vigor 4 (quatro) meses após a sua 
publicação, não sendo aplicáveis 
aos prestadores de serviços as 
penalidades oriundas de 
procedimentos fiscalizatórios 
autuados anteriormente à vigência 
deste regulamento. Belo Horizonte, 
XX de XXXX de 2019. 

Art. 48 Esta Resolução entra em 
vigor 01 (um) ano após a sua 
publicação, não sendo aplicáveis 
aos prestadores de serviços as 
penalidades oriundas de 
procedimentos fiscalizatórios 
autuados anteriormente à vigência 
deste regulamento. Belo Horizonte, 
XX de XXXX de 2019. 

Período para adaptar e estruturar 
em relação a previsão de recurso 
em relação aos riscos. 

Rejeitada Foi decidido pela Diretoria 
Colegiada da ARSAE-MG durante 
reunião realizada em 22 de 
novembro do corrente ano, 
conforme dispõe o seguinte trecho 

a Ata º /  2) A Diretoria 

determinou que a Resolução de 

Sanções entrará em vigor no dia 20 

de maio de 2020.  

GIO 48 
 

Art. 48 Esta Resolução entra em 
vigor 4 (quatro) meses após a sua 
publicação, não sendo aplicáveis 
aos prestadores de serviços as 
penalidades oriundas de 
procedimentos fiscalizatórios 
autuados anteriormente à vigência 
deste regulamento. 

Art. 48 Esta Resolução entra em 
vigor 8 (quatro) meses após a sua 
publicação, não sendo aplicáveis 
aos prestadores de serviços as 
penalidades oriundas de 
procedimentos fiscalizatórios 
autuados anteriormente à vigência 
deste regulamento. 

Propõe-se que aumentar o tempo 
para entrada em vigor da resolução 
para que haja tempo para a Arsae-
MG desenvolver, implantar e 
simular a execução dos processos 
relacionados a: procedimento 
fiscalizatório, correção de não 
conformidades, procedimento 
sancionatório e celebração de TAC. 

Rejeitada Foi decidido pela Diretoria 
Colegiada da ARSAE-MG durante 
reunião realizada em 22 de 
novembro do corrente ano, 
conforme dispõe o seguinte trecho 

a Ata º /  2) A Diretoria 

determinou que a Resolução de 

Sanções entrará em vigor no dia 20 

de maio de 2020.  
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GPC 48 
 

Art. 48 Esta Resolução entra em 
vigor 4 (quatro) meses após a sua 
publicação, não sendo aplicáveis 
aos prestadores de serviços as 
penalidades oriundas de 
procedimentos fiscalizatórios 
autuados anteriormente à vigência 
deste regulamento. 

Art. 48 Esta Resolução entra em 
vigor 12 (doze) meses após a sua 
publicação, não sendo aplicáveis 
aos prestadores de serviços as 
penalidades oriundas de 
procedimentos fiscalizatórios 
autuados anteriormente à vigência 
deste regulamento. 

Sugere-se a alteração do prazo para 
12 meses.  
A Gerência de Informações publicou 
a resolução de informações e deu 
prazo de 6 meses para entrar em 
vigor e até hoje enfrenta 
dificuldades no cumprimento pelos 
Prestadores. 
Enquanto a resolução não entrar 
em vigor, a ARSAE-MG e os 
Prestadores poderiam alterar os 
procedimentos atuais conforme a 
resolução, de forma a testá-los, 
para verificar a operacionalidade e 
os ajustes necessários. 

Rejeitada Foi decidido pela Diretoria 
Colegiada da ARSAE-MG durante 
reunião realizada em 22 de 
novembro do corrente ano, 
conforme dispõe o seguinte trecho 

a Ata º /  2) A Diretoria 

determinou que a Resolução de 

Sanções entrará em vigor no dia 20 

de maio de 2020.  

GIE 48 
 

Art. 48 Esta Resolução entra em 
vigor 4 (quatro) meses após a sua 
publicação, não sendo aplicáveis 
aos prestadores de serviços as 
penalidades oriundas de 
procedimentos fiscalizatórios 
autuados anteriormente à vigência 
deste regulamento. 

Art. 48 Esta Resolução entra em 
vigor 12 (doze) meses após a sua 
publicação, não sendo aplicáveis 
aos prestadores de serviços as 
penalidades oriundas de 
procedimentos fiscalizatórios 
autuados anteriormente à vigência 
deste regulamento. 

É necessário que prestadores e o 
próprio regulador tenham 
condições de se adpatar aos novos 
processos. Dado o possível volume 
de sanções (há mais de 400 
processos de fiscalização 
operacional atualmente em 
tramitação e apenas 3 fiscais para 
avaliação dos mesmos) deve-se 
garantir tempo e recursos para a 
automatização do fluxo de trabalho 
(sistema e workflow). Dessa forma, 
a resolução poderá ser mais 
assertiva e atingir seus objetivos. 

Rejeitada Foi decidido pela Diretoria 
Colegiada durante reunião realizada 
em 22 de novembro do corrente 
ano, conforme dispõe o seguinte 
trecho na Ata º /  2) A 

Diretoria determinou que a 

Resolução de Sanções entrará em 

vigor no dia 20 de maio de 2020.  

Cesama 48 
 

Art.  48  Esta Resolução entra em 
vigor  4  (quatro)  meses  após a sua 
publicação, não sendo aplicáveis 
aos prestadores de serviços as 
penalidades oriundas de 
procedimentos fiscalizatórios 
autuados anteriormente à vigência 
deste regulamento. 

Art.  48  Esta Resolução entra em 
vigor  6  (seis)  meses  após a sua 
publicação, não sendo aplicáveis 
aos prestadores de serviços as 
penalidades oriundas de 
procedimentos fiscalizatórios 
autuados anteriormente à vigência 
deste regulamento. 

Necessidade de um tempo maior 
para que os prestadores possam 
avaliar todas as condutas do Anexo 
V - tabela II, e atuar 
preventivamente em não 
conformidades identificadas. 

Rejeitada Foi decidido pela Diretoria 
Colegiada da ARSAE-MG durante 
reunião realizada em 22 de 
novembro do corrente ano, 
conforme dispõe o seguinte trecho 

a Ata º /  2) A Diretoria 

determinou que a Resolução de 
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Sanções entrará em vigor no dia 20 

de maio de 2020.  

Cesama 48 
 

Art. 48 Esta Resolução entra em 
vigor 4 (quatro) meses após a sua 
publicação, não sendo aplicáveis 
aos prestadores de serviços as 
penalidades oriundas de 
procedimentos fiscalizatórios 
autuados anteriormente à vigência 
deste regulamento. 

Art. 48 Esta Resolução entra em 
vigor 6 (seis) meses após a sua 
publicação, não sendo aplicáveis 
aos prestadores de serviços as 
penalidades oriundas de 
procedimentos fiscalizatórios 
autuados anteriormente à vigência 
deste regulamento. 

Conceder ao prestador de serviços 
regulado tempo hábil para 
estruturação de seu negócio, a fim 
de atender plenamente os 
regramentos desse normativo. 

Rejeitada Foi decidido pela Diretoria 
Colegiada durante reunião realizada 
em 22 de novembro do corrente 
ano, conforme dispõe o seguinte 
tre ho a Ata º /  2) A 

Diretoria determinou que a 

Resolução de Sanções entrará em 

vigor no dia 20 de maio de 2020.  

GAR 
   

Art. 49 Imediatamente após a 
entrada em vigor e durante um 
período de 6 (meses) os 
mecanismos de sanções 
funcionarão em regime 
experimental e de advertência, não 
sendo aplicáveis aos prestadores de 
serviços as penalidades oriundas de 
procedimentos fiscalizatórios 
autuados posteriomente à vigência 
deste regulamento. 

Dar a oportunidade da Arsae se 
adequar aos procedimentos de 
sistematização, operacionalização e 
teste do mecanismo de sanção em 
situação real e fazer as adequações 
necessárias, caso necessário. 

Rejeitada Foi decidido pela Diretoria 
Colegiada da ARSAE-MG durante 
reunião realizada em 22 de 
novembro do corrente ano, 
conforme dispõe o seguinte trecho 

a Ata º /  2) A Diretoria 

determinou que a Resolução de 

Sanções entrará em vigor no dia 20 

de maio de 2020.  

Copasa 
  

NC-23 - Deixar de manter conjunto 
motobomba reserva instalado e 
operando alternadamente nas 
unidades operacionais. 

NC-23: Substituir por: Deixar de 
manter conjunto motobomba 
reserva pronto para uso. 

Entendemos que não há a 
necessidade de manter um 
conjunto motobomba reserva 
instalado em cada unidade, 
conforme resolução de água e 
esgoto em processo de consulta 
pública, que preve o conjunto 
motobomba pronto para uso, 
podendo estar em prateleira. 

Acatada 
 

Copasa 
  

NC-25: Operar estação de 
tratamento com vazão superior à 
sua capacidade nominal 
(sobrecarga). 

Excluir Sugerimos a exclusão da NC. Desde 
que a unidade esteja atendendo os 
padrões legais relativos ao 
tratamento de água e/ou esgoto, 
entendemos que não se trata de 
"Não Conformidade" 

Acatada 
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Copasa 
  

NC-27 - Manter unidades 
operacionais vulneráveis ao acesso 
de pessoas não autorizadas. 

NC 27 alterar para 180 dias Considerando o tempo médio de 
correção da não conformidade já 
apontadas nos relatórios de 
fiscalização da COPASA e COPANOR, 
proveniente dos processos para 
alocação de recurso e licitação. 

Rejeitada Prazo suficiente para correção 
levando-se em conta os riscos que a 
vulnerabilidade do local oferece a 
pessoas não aptas a circular na 
unidade. 

Copasa 
  

NC-35: Deixar de manter nas 
unidades operacionais 
Procedimento Operacional Padrão 
(POP), laudos ou demais 
documentos em meio físico 
necessários às atividades 
operacionais. 

NC-35: Deixar de manter nas 
unidades operacionais 
Procedimento Operacional Padrão 
(POP), laudos ou demais 
documentos em meio físico 
necessários às atividades 
operacionais. 

Eliminar "em meio físico" da 
descrição da "Não Conformidade", 
conforme resolução de água e 
esoto em processo de consulta 
pública, que não defini o meio 
físico. 

Rejeitada Deixar de manter nas unidades 
operacionais Procedimento 
Operacional Padrão (POP), laudos 
ou demais documentos necessários 
às atividades operacionais no 
formato eletrônico e na eventual 
impossibilidade de apresentação 
digital àqueles deverão ser 
convertidos de forma impressa. 

GPC 
  

Anexos I, II, III e IV da Resolução Remover os anexos Sugere-se a remoção dos modelos 
padrões para não engessar o 
processo caso seja verificada, 
futuramente, a necessidade de 
modificações. Algumas alterações já 
teriam que ser realizadas, por 
exemplo a exclusão do campo 
"Assinatura/carimbo", já que o 
documento será digital. Além disso, 
com a perspectiva de implantação 
do SIR, o formato dos documentos 
pode necessitar de alterações. 

Acatada 
 

GIO 
  

Anexo IV Incluir campos para a indicação de 
normas infringidas e dos prazos 
para interposição de recurso e de 
recolhimento da multa, conforme 
definido, respectivamente, nos 
artigos 22 e 43 desta Resolução. 

Os itens propostos devem constar 
no AI, conforme Art. 21. 

Rejeitada Houve a supressão do Anexo IV. 
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GIO 
  

Anexo V, Tabelas I-A, I-B, e I-C 
Fonte dos dados: Contabilidade por 
Município - 2013. SNIS - 2013. 

Anexo V, Tabelas I-A, I-B, e I-C 
Fonte dos dados: Contabilidade por 
Município - 2017. SNIS - 2017. 

Os dados do SNIS referentes ao ano 
de 2017 estão disponíveis desde 
fevereiro de 2019. Sugere-se que a 
classificação dos municípios em 
regiões seja atualizada segundo os 
dados mais recentes. 

Rejeitada As tabelas incluídas na Resolução 
são exemplificativas. As listas 
completas e atualizadas - baseadas 
na última Receita de Referência 
disponível - serão disponibilizadas 
anualmente pela ARSAE-MG por 
meio de Resolução Normativa. 

GIO 
  

Anexo V, Tabelas I-A, I-B, e I-C 
Coluna I, RMBH. 

Inserir nota explicativa. No texto da norma, os municípios e 
prestadores são usados como 
referência espacial. Sugere-se 
inserir justificativa na minuta ou no 
anexo do motivo de inclusão da 
RMBH na lista de municípios. 

Acatada Quando a infração englobar um 
sistema compartilhado, a Receita de 
Referência será referente a esse 
sistema compartilhado. Na tabela 
foi incluída a Região Metropolitana 
de Belo Horizonte como 
simplificação para os sistemas 
compartilhados - água e 
esgotamento sanitário - existentes. 
Caso ocorra infração em um deles, a 
Receita de Referência será dada 
pela soma dos municípios que 
compõem o referido sistema 
compartilhado. 

GIE 
  

ANEXO V - Tabelas IA, IB e IC 
Fonte dos dados: Contabilidade por 
Município - 2013 
SNIS - 2013 

Fonte dos dados: Contabilidade por 
Município - 2019 
SNIS - 2017 

A fonte dos dados não é revista 
desde 2013? Imagino que tenha 
sido reavaliada em função de dados 
mais recentes antes da publicação. 
Favor verificar. 

Rejeitada As tabelas incluídas na Resolução 
são exemplificativas. As listas 
completas e atualizadas - baseadas 
na última Receita de Referência 
disponível - serão disponibilizadas 
anualmente pela Arsae-MG por 
meio de Resolução Normativa. 

GIO 
  

Anexo V, Tabela II Aumentar fonte do texto e ajustar 
tamanho dos elementos da tabela. 

A tabela está ilegível quando 
impressa em meio físico. Por isso, 
sugere-se aumentar a fonte do 
texto.  
O texto de algumas células da 
tabela está cortado pelas linhas 
superior e/ou inferior. Exemplos: 

Acatada 
 



 

 

Autor 

A
rt

ig
o

 

In
ci

so
 

Texto atual Proposta de alteração Justificativa Validação Exposição de motivos 

NC-10, NC-13, texto "imediato", nas 
colunas de prazos. Sugere-se ajustar 
a altura das linhas para comportar o 
conteúdo das células. 

GFO 
  

Anexo V, Tabela II ANEXO V - Tabela 2: 
Alterar imediato para Urgente 

Sugere-se a alteração do termo 
"imediato" no Anexo V para 
"urgente", para não perdermos o 
real significado da palavra 
"imediato" que passaria a poder ser 
utilizada no texto da resolução sem 
causar dúvidas. 

Acatada 
 

GPC 
  

Anexo V, Tabela II Atualizar texto das não 
conformidades. 

Sugere-se atualizar o texto das não 
conformidades constantes na 
Tabela II do Anexo V conforme o 
texto das novas Resoluções de Água 
e Esgoto para garantir que as 
resoluções estejam consistentes 
entre elas. 

Acatada 
 

GIE 
  

ANEXO V - Tabela II 
 

Formato está encavalando linhas e 
dificultando leitura. Ajustar. 

Acatada O ajuste na tabela foi realizado. 

GIE 
  

ANEXO V - Tabela II 
NC-16: Deixar de remeter 
informação solicitada por meio 
oficial pela ARSAE-MG, remetê-la de 
maneira incompleta ou fora do 
prazo estabelecido. 
NC-17: Deixar de remeter 
informação de envio previsto em 
Resolução Normativa da ARSAE-
MG, remetê-la de maneira 
incompleta ou fora do prazo 
estabelecido. 

Questionamento: Dúvidas quanto ao andamento do 
processo e responsabilidades na 
agência. Como se dará relação 
entre GIs e GFs? 

Acatada A relação entre as gerências de 
informações e de fiscalização será 
definida após consolidação do fluxo 
interno de processos para cada 
coordenadoria técnica. 
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GIE 
  

ANEXO V - Tabela II 
NC-9 

Questionamento: Se confunde com NC-17 Rejeitada Esclarecemos que não há qualquer 
confusão entre as não 
conformidades 9 e 17. A primeira, 
ou seja, a NC-9 trata da ausência de 
atualização do registro de 
ocorrências e de reclamações dos 
usuários, enquanto a NC-17 dispõe 
sobre o envio de informações 
definido por Resolução Normativa 
da ARSAE-MG. 

GIO 
  

Anexo V, Tabela III Inverter a coluna de percentual de 
abrangência. 

Conforme nota técnica, as não-
conformidades operacionais terão 
percentual de abrangência de 
100%. 

Acatada 
Parcialmente 

Excluída da Tabela 2 a distinção de 
não conformidades "operacionais" e 
"econômicas". Para tanto, foi 
mantida apenas a numeração das 
NCs. 

GIO 
  

Anexo V, Tabela II, linha NC-16, 
coluna referência legal: 
Resolução Arsae nº 40/2013 (Art. 
17) 
Lei Federal nº 11.445/2007 (Art.25) 
Lei Estadual nº18.309/2009 (Art. 7º) 

Anexo V, Tabela II, linha NC-16, 
coluna referência legal: 
Resolução Arsae nº 40/2013 (Art. 
17) 
Resolução Arsae nº 114/2018 (Art. 
17) 
Lei Federal nº 11.445/2007 (Art.25) 
Lei Estadual nº18.309/2009 (Art. 7º) 

Incluir referência à resolução que 
trata do envio de informações. 

Acatada 
 

GIO 
  

Anexo V, Tabela II, linha NC-17, 
coluna referência legal: 
Resolução Arsae nº 40/2013 (Art. 
17) 
Lei Federal nº 11.445/2007 (Art.25); 
Lei Estadual nº18.309/2009 (Art. 7°, 
X) 

Anexo V, Tabela II, linha NC-17, 
coluna referência legal: 
Resolução Arsae nº 40/2013 (Art. 
17) 
Resolução Arsae nº 114/2018 (Art. 
17) 
Lei Federal nº 11.445/2007 (Art.25); 
Lei Estadual nº18.309/2009 (Art. 7°, 
X) 

Incluir referência à resolução que 
trata do envio de informações. 

Acatada 
 

GIO 
  

Anexo V, Tabela II, várias linhas, 
coluna referência legal: 
Portaria MS nº 2.914 

Anexo V, Tabela II, várias linhas, 
coluna referência legal: 
Portaria de Consolidação nº 5/2017 
do Ministério da Saúde, Anexo XX 

A Portaria nº 2.914/2011 foi 
substituída pela Portaria de 
Consolidação nº 5/2017 do 
Ministério da Saúde. 

Acatada 
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GIO 
  

Anexo V, Tabela II, linha NC-47, 
coluna referência legal: 
Resolução Arsae nº 44 (Arts. 18, 19) 

Anexo V, Tabela II, linha NC-47, 
coluna referência legal: 
Resolução Arsae nº 44/ano (Arts. 
18, 19) 

Indicar o ano em que a norma foi 
publicada. 

Rejeitada A Resolução nº 44/2014 foi 
revogada a partir da publicação da 
Resolução nº 129/2019. 

GIO 
  

Anexo V, Tabela II, linha NC-67, NC-
68 e NC-69, coluna referência legal: 
Lei Federal nº 11.445/2007 (Art. 23) 
e 
Lei Estadual nº 18.309 (Art. 6° I, II, 
III, V e X) 

Anexo V, Tabela II, linha NC-67, NC-
68 e NC-69, coluna referência legal: 
Lei Federal nº 11.445/2007 (Art. 23) 
e 
Lei Estadual nº 18.309/ano (Art. 6° I, 
II, III, V e X) 

Indicar o ano em que a norma foi 
publicada. 

Acatada 
 

GIE 
  

OCORRÊNCIA NA RESOLUÇÃO:  
ANEXO V Tabela II - Infrações 
Econômicas 

Unificação de NC-66 e 67, 68 e 69. Os itens NC-66 e 67, NC-68 e 69 
poderiam ser unificados (mesma 
gravidade e fundamentação legal, 
inclusive). Diferem apenas nos 
prazos de correção. Procedimento 
contábil, determinações de 
natureza econômico-financeira, 
devolução de valores e suspensão 
de cobrança são definidos em 
Resolução da agência. Portanto, em 
qualquer situação há o 
descumprimento de uma resolução. 
Caso pensem não ser adequada a 
agregação, sugiro que mantenham 
separada apenas a NC-69 que é 
mais grave e deve ter efeito mais 
imediato. 

Acatada 
parcialmente 

Junção das NCs-66 e 67 em uma 
única não conformidade com a 
seguinte redação: "Descumprir 
determinação de natureza 
econômico-financeira amparada em 
Resoluções Normativas da ARSAE-
MG.". Além disso, para esta nova 
não conformidade, será aplicada a 
gravidade média e o prazo de 
correção de 90 dias. 
 
Contudo, como a natureza da NC-68 
é distinta da NC-69, não haverá a 
unificação dessas duas não 
conformidades. A NC-68 está 
relacionada a uma determinação da 
ARSAE-MG para compensação do 
usuário por uma cobrança indevida 
do prestador. Por sua vez, a NC-69 
está associada a uma decisão da 
Agência Reguladora de caráter 
cautelar, evitando a manutenção de 
uma cobrança indevida pelo 
prestador. Esta distinção de 
naturezas sugere um tempo de 
correção e gravidade diverso para 
as duas não conformidades. 
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GIO 
  

Anexo V, Tabela II, linha NC-60, 
coluna referência legal: 
Resolução Arsae nº 40/2013 
(Art.128); 
Resolução COPAM nº 1/2008 
(Art.39 e Anexo Único) e 
Nota Técnica FEAM nº 002/2015 

Anexo V, Tabela II, linha NC-60, 
coluna referência legal: 
Resolução Arsae nº 40/2013 
(Art.128); 
Resolução COPAM nº 1/2008 
(Art.39 e Anexo Único)Nota  
Licenças ambientais 
Nota Técnica FEAM nº 002/2015 

(i) Os parâmetros e licenças 
(inclusos nas condicionantes) são 
específicos para cada estação de 
tratamento de esgoto e estão 
especificados nas respectivas 
licenças ambientais. 
(ii) Verificar a pertinência de 
referênciar a Nota Técnica da 
FEAM, pois acho que o documento 
não está disponível para acesso 
público. 

Rejeitada Tendo em vista que a Resolução 
ARSAE-MG nº 130/2019 (Resolução 
de Esgoto) foi publicada, essa 
questão já está normatizada por 
esta Agência Reguladora mediante 
o art. 71 da referida norma, o que 
dispensa a citação de outros 
regramentos externos. 

GIO 
  

Anexo V, Tabela III Os valores estão diferentes 
daqueles apresentados na Nota 
Técnica 20/2019, seção 2.1.4, 
página 30. 

Corrigir os valores. Acatada 
 

GIO 
  

Nota Técnica 20/2019, seção 2.1.3, 
página 29, superior. 
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%. 

Nota Técnica 20/2019, seção 2.1.3, 
página 29, superior. 
Como regra geral,  utiliza-se o 
critério de 100% de abrangência. 
No caso das não conformidades 16, 
17, 18, 66, 67, 68, e 69, a 
abrangência será apurada pelo 
percentual de economias afetadas. 

Corrigir referências às não 
conformidades listadas no Anexo V, 
tabela II. 

Acatada 
 

GIO 
  

Nota Técnica 20/2019, seção 3.1, 
página 33, superior.  
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). 

Nota Técnica 20/2019, seção 3.1, 
página 33, superior.  
Com exceção das NC 16, 17, 18, 66, 
67, 68, e 69, o percentual de 
Abrangência da Infração é de 100% 
(ver tópico 2.1.3). 

Corrigir referências às não 
conformidades listadas no Anexo V, 
tabela II. 

Acatada 
 

GIO 
  

Nota Técnica 20/2019, seção 3.1, 
página 33, superior.  
No caso das NC 1 a 63, considera-se 
a abrangência como sendo de 
100%. 

Nota Técnica 20/2019, seção 3.1, 
página 33, superior.  
No caso das NC 16, 17, 18, 66, 67, 
68, e 69, considera-se a 
abrangência correspondente ao 
percentual de economias afetadas. 

Corrigir referências às não 
conformidades listadas no Anexo V, 
tabela II. 

Acatada 
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GPC 
  

Minuta e Anexos da Resolução de 
Sanções 

Atualizar o endereço da ARSAE-MG 
em todos os locais em que ele é 
citado. 

 
Acatada 

 

GIE 
  

Criação de um dispositivo para 
informações na resolução. 

Sugestão: Ressaltar em um dispositivo 
específico que a entrega de 
informações por parte dos 
prestadores poderá contar com 
etapas de negociação de entrega ou 
ajustes de informações prévias a 
instrução de processo de 
fiscalização. Sugiro a garantia de, ao 
menos, uma rodada de 
esclarecimentos e discussões 
agência-prestador antes da 
comunicação da infração e início de 
um processo fiscalizatório, 
especialmente no que tange ao 
ajuste de estrutura e conteúdo dos 
arquivos solicitados. 

Acatada A sugestão é relevante. Prestadores 
diferentes têm capacidades 
distintas de atender demandas de 
solicitação de informação da 
ARSAE-MG. Entretanto, não é 
possível a previsão desse tipo de 
exceção na Resolução de Sanções. A 
própria gerência de informações, 
que fará a denúncia do não envio 
de informação, poderá (e deverá) 
realizar procedimento prévio de 
negociação com o prestador, para 
eventualmente aplicar sanção 
dentro do princípio da razoabilidade 
e da proporcionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água  
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ANEXO II – MINUTA DE RESOLUÇÃO SUBMETIDA À CONSULTA PÚBLICA 
 

MINUTA DE RESOLUÇÃO NORMATIVA nº XX, de XX de XXXX de 2019 
 

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 pela Agência 
Reguladora de Serviços de Abastecimento 
de Água e de Esgotamento Sanitário do 
Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG). 

 

O Diretor Geral da ARSAE-MG, no uso de suas atribuições, de acordo 
com deliberação da Diretoria Colegiada, 

CONSIDERANDO que compete à ARSAE-MG, no âmbito de suas 
atribuições de regulação, fiscalização e monitoramento dos serviços públicos de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a aplicação de sanções aos 
prestadores; 

CONSIDERANDO o fato de que serviço público adequado é aquele que 
satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas; 

CONSIDERANDO 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 aplicação de sanções 
e penalidades ao prestador de serviços, pelo descumprimento injustificado das 
diretrizes técnicas e econômicas expedidas pela ARSAE-MG; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 129, da Resolução Normativa nº 40, 
de 3 de outubro de 2013, que dispõe sobre o poder sancionatório desta Agência; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Dispor sobre o procedimento de fiscalização e a aplicação de 
sanções aos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário regulados pela Agência Reguladora de Serviços de 
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 
(ARSAE-MG). 
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CAPÍTULO I 
DEFINIÇÕES 

 

Art. 2º Para os fins desta Resolução, são adotadas as seguintes 
definições: 

I – Auto de Constatação (AC): documento por meio do qual a ARSAE-MG 
comunica ao prestador as evidências de não conformidade constatada no ato da 
fiscalização, que, devido à gravidade desta circunstância, deve ser corrigida de 
imediato, sem prejuízo das demais determinações desta Resolução; 

II – Auto de Fiscalização (AF): documento no qual a ARSAE-MG descreve, 
entre outras informações, as não conformidades verificadas na fiscalização e os 
respectivos prazos de correção; 

III – Auto de Infração (AI): documento por meio do qual a ARSAE-MG 
imputa penalidade ao prestador de serviços pelo descumprimento de normas 
aplicáveis ou de determinações desta Agência; 

IV – fiscalização: atividade executada por servidor da ARSAE-MG, de 
forma presencial ou documental, com vistas à verificação do cumprimento de 
normas aplicáveis aos serviços regulados e determinações expedidas pela 
Agência; 

V – infração: não conformidade previamente tipificada nesta Resolução, 
que não foi corrigida pelo prestador no prazo estipulado pela ARSAE-MG; 

VI – manifestação: documento  emitido em resposta ao Termo de 
Notificação (TN), no qual o prestador de serviços indica os fatos e fundamentos 
de sua defesa quanto às não conformidades identificadas em processo 
fiscalizatório; 

VII – medidas compensatórias e cautelares: ações de natureza operacional 
ou econômica adotadas pelo prestador de serviços por determinação da ARSAE-
MG, com o objetivo de compensar o usuário por alguma irregularidade ocorrida 
na prestação de serviços ou na respectiva cobrança, bem como de evitar que 
ocorra tal tipo de situação no futuro; 

VIII – multa: sanção pecuniária aplicada ao prestador de serviços em 
decorrência de descumprimento das diretrizes técnicas e econômicas expedidas 
pela ARSAE-MG; 

IX – não conformidade: conduta do prestador que fere norma ou 
determinação da ARSAE-MG sobre a prestação dos serviços constatada na 
fiscalização, descrita no Relatório de Fiscalização (RF) e respectivo Auto de 
Fiscalização (AF); 
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X – prestador ou prestador de serviços: pessoa jurídica responsável pela 
prestação dos serviços públicos de abastecimento de água ou de esgotamento 
sanitário que se sujeita à regulação pela ARSAE-MG;  

XI – prestador regional: prestador de serviços que atende a 2 (dois) ou mais 
municípios, contíguos ou não;   

XII – providências imediatas ou correções imediatas: providências que 
devem ser adotadas pelo prestador de serviços em até 15 (quinze) dias corridos 
para o reestabelecimento da normalidade e a redução ou eliminação dos 
impactos adversos, em virtude de constatação de não conformidade;     

XIII – receita do prestador: valor de referência da receita do prestador 
adotado pela ARSAE-MG para a construção das tabelas de aplicação das 
multas. Corresponde à 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; 

XIV – recomendação: medida a ser adotada pelo prestador de serviços, 
indicada no RF, quando for aconselhável ajuste em sua conduta ou na prestação 
dos serviços, mas que não configure não conformidade; 

XV – reincidência: reiteração da mesma não conformidade pela qual o 
prestador tenha sido advertido ou multado nos últimos 4 (quatro) anos, e, no 
caso de prestador regional, em um mesmo município; 

XVI – Relatório de Ações Corretivas (RAC): documento a ser apresentado 
pelo prestador de serviços contendo a documentação comprobatória de correção 
das não conformidades descritas no RF e respectivo AF; 

XVII – Relatório de Fiscalização (RF): documento que apresenta o 
resultado final da fiscalização realizada pela ARSAE-MG; 

XVIII – sanção: pena imposta ao prestador de serviços que não corrigiu no 
prazo determinado pela ARSAE-MG a não conformidade apurada no âmbito do 
processo de fiscalização; 

XIX – serviço adequado: aquele que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, cortesia no atendimento, bem 
como as condições operacionais e de manutenção dos sistemas de acordo com 
as normas regulamentares; 

XX – situações de emergência: são aquelas decorrentes de anormalidades 
de qualquer natureza, que possam ocasionar danos a pessoas, equipamentos, 
instalações, saúde pública ou ao meio ambiente, comprometendo a operação 
dos sistemas ou a qualidade dos serviços prestados, e que exijam providências 
imediatas por parte do prestador para o reestabelecimento da normalidade e a 
redução ou eliminação dos impactos adversos, antes mesmo da conclusão do 
RF; 
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XXI – Termo de Ajustamento de Conduta (TAC): instrumento firmado entre 
a ARSAE-MG e o prestador de serviços, podendo ter a interveniência do poder 
concedente, que define condições e prazos para a adequação da não 
conformidade constatada às disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

XXII – Termo de Notificação (TN): documento emitido pela Agência por 
meio do qual se dá conhecimento ao prestador de serviços do teor do RF, 
apontando as não conformidades verificadas na fiscalização e eventuais 
recomendações e determinações da ARSAE-MG. 

 

CAPÍTULO II 
 

DOS PROCEDIMENTOS 
 

Seção I 
 

Procedimento Fiscalizatório 
 

Art. 3º O procedimento fiscalizatório tem por objetivo verificar as 
condições da prestação de serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, identificando eventuais não conformidades em relação às 
normas aplicáveis.  

Art. 4º As coordenadorias da ARSAE-MG serão responsáveis pelos 
processos administrativos relativos à fiscalização, incumbindo-lhes numeração, 
organização, controle e autuação. 

Art. 5º A fiscalização, quando realizada nas dependências do prestador 
de serviços, poderá ser comunicada previamente por meio de ofícios solicitando 
informações técnicas pertinentes e comunicando os locais e datas previstas para 
início e término, bem como instalações a serem inspecionadas. 

Art. 6º A fiscalização, quando realizada de forma documental, ocorrerá por 
meio da análise de informações solicitadas pela ARSAE-MG, em forma e prazos 
comunicados ao prestador de serviços. 

Art. 7º O servidor responsável pela ação de fiscalização poderá: 

I – adiar, extraordinariamente, o início da fiscalização, assim como 
prorrogar a duração das inspeções nas instalações do prestador de serviços; 

II – solicitar esclarecimentos, documentos e informações, fixando prazos 
para o atendimento de suas solicitações; 

III – reiterar suas solicitações quando as considerarem não atendidas de 
forma satisfatória; 
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IV – solicitar ao fiscalizado, durante as inspeções nas instalações, 
medições e simulações de procedimentos adotados para prestação dos 
serviços; 

V – vistoriar unidades operacionais sem prévia comunicação. 

Parágrafo único. O envio de informações pelo prestador de serviços à 
ARSAE-MG deverá observar Resolução Normativa nº 114/2018 desta Agência. 

Art. 8º A fiscalização realizada nas dependências do prestador de serviços 
será formalizada por meio de um documento assinado pelo servidor responsável 
pela fiscalização e por representante do prestador de serviços, quando da sua 
conclusão. 

§1º Caso o representante do prestador de serviços se recuse a assinar o 
documento de que trata o caput deste artigo, o fiscal responsável atestará o 
ocorrido e poderá colher assinaturas de duas testemunhas. 

§2º Em situações de emergência, o prestador de serviços será 
comunicado por meio de Auto de Constatação (AC), conforme modelo previsto 
no Anexo I desta Resolução, das evidências mínimas de não conformidades e 
da necessidade de adoção de providências imediatas para o restabelecimento 
da normalidade, sem prejuízo das demais determinações desta Resolução.  

§ 3° O prestador terá até 5 (cinco) dias corridos para se manifestar sobre 
o AC.  

Art. 9º Para fins de elucidação de eventuais óbices verificados durante a 
fiscalização, poderão ser realizadas reuniões, mediante solicitação do prestador 
de serviços ou prévia comunicação do agente regulador, com lavratura de ata. 

Art. 10 Com base na fiscalização, será emitido Relatório de Fiscalização 
(RF), que conterá, no mínimo: 

I – identificação e endereço do fiscalizado; 

II – objetivo da ação de fiscalização; 

III – período da fiscalização e a sua abrangência; 

IV – descrição dos fatos levantados e as não conformidades constatadas, 
se houver;  

V – descrição das recomendações e determinação de providências a 
serem adotadas pelo prestador de serviços; 

VI – nome do servidor responsável pela ação de fiscalização; e 

VII – local e data de elaboração do RF. 

§ 1° O RF deverá ser findado em, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, contados a partir do 1° dia útil após a conclusão do trabalho in loco, 
podendo ser prorrogado mediante justificativa do gerente responsável. 
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§2° Na ausência de não conformidades, o procedimento fiscalizatório será 
arquivado e logo o prestador de serviços será comunicado formalmente. 

Art. 11 Concluído o RF, uma vez constatadas não conformidades, será 
elaborado um Auto de Fiscalização (AF), conforme modelo previsto no Anexo II 
desta Resolução, emitido em duas vias, contendo:  

I – identificação do órgão fiscalizador e respectivo endereço;  

II – nome e endereço do prestador de serviços fiscalizado;  

III – território: município/localidade fiscalizada; 

IV – objeto da fiscalização; 

V – não conformidades constatadas e respectivos prazos para correção;  

VI – recomendações e determinação de providências a serem adotadas 
pelo prestador de serviços; 

VII – data da lavratura do AF; e 

VIII – assinatura do servidor responsável pela fiscalização. 

Art. 12 O prestador de serviços será notificado por meio de Termo de 
Notificação (TN), conforme modelo previsto no Anexo III desta Resolução, 
assinado pelo gerente competente, acompanhado do RF e uma via do AF, 
mediante protocolo ou outro comprovante do seu efetivo recebimento. 

Art. 13 O prestador de serviços terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contados do recebimento do TN, para manifestar-se por escrito sobre as não 
conformidades apontadas. 

§ 1° Em situações de emergência conforme dispõe o inciso XX do art. 2º 
desta Resolução, o prazo a que se refere o caput deste artigo será contado a 
partir da data da lavratura do AC. 

§ 2° Excetuando-se as situações de emergência, o gerente competente 
poderá, excepcionalmente, conceder dilação do prazo por igual período, 
mediante requerimento fundamentado do prestador de serviços, apresentado 
tempestivamente à ARSAE-MG por escrito. 

§ 3° Decorrido o prazo sem manifestação do notificado, considerar-se-á 
como aceito pelo prestador de serviços o disposto no TN e seus anexos. 

Art. 14 A manifestação do prestador de serviços de que trata o art. 13 
desta Resolução deverá conter: 

I – indicação dos fatos e fundamentos técnicos ou jurídicos que embasem 
a sua defesa;  

II – provas documentais necessárias e pertinentes; e 

III – indicação de provas adicionais, se necessário. 
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§ 1° O prestador de serviços poderá encaminhar documentos e outros 
anexos em meio digital, desde que seu conteúdo seja descrito na manifestação, 
responsabilizando-se pela veracidade das informações enviadas.  

§ 2° O prestador de serviços poderá, na sua manifestação, comprovar a 
correção de não conformidades constantes do AF. 

§ 3° A manifestação tempestiva suspende a contagem dos prazos para a 
correção das não conformidades.  

Art. 15 A manifestação do prestador de serviços será apreciada e decidida 
pela gerência competente, que poderá motivadamente: 

I – acatar sem ressalvas a manifestação do prestador de serviços. 

II – determinar a correção das não conformidades quando: 

a. o prestador de serviços não se manifestar; 

b. for intempestiva a manifestação;  

c. julgar a manifestação improcedente no todo ou em parte. 

§ 1º Quando da análise da manifestação do notificado, poderão ser 
solicitadas outras informações necessárias para esclarecimentos adicionais dos 
fatos relatados. 

§ 2º A decisão da gerência competente será comunicada ao prestador de 
serviços por escrito. 

§ 3° Os prazos suspensos pelo § 3° do art. 14 retornam a sua contagem 
mediante comunicação da decisão da gerência. . 

 

Subseção única 
 

Correção das Não Conformidades 
 

Art. 16 O prestador de serviços deverá corrigir as não conformidades nos 
prazos estabelecidos pela ARSAE-MG no Anexo V desta Resolução, sem 
prejuízo de outras determinações ou prazos previstos em normas jurídicas 
pertinentes. 

Art. 17 Findos os prazos estabelecidos para correção das não 
conformidades, conforme tratado no artigo anterior, o prestador de serviços 
enviará à ARSAE-MG o Relatório de Ações Corretivas (RAC), comprovando 
haver sanado as não conformidades constatadas. 

§ 1º O RAC terá conteúdo mínimo definido pela ARSAE-MG.   
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§ 2º O RAC poderá incluir registros fotográficos, laudos, relatórios de 
medições ou quaisquer outros documentos que comprovem a correção das não 
conformidades. 

§ 3° O prestador de serviços deverá encaminhar um RAC para cada 
relatório de fiscalização.  

§ 4° O prestador encaminhará o RAC relativo às não conformidades de 
correção imediata juntamente com a manifestação a que se refere o art. 13 desta 
Resolução. 

Art. 18 O RAC enviado será apreciado pela gerência competente, que 
poderá, motivadamente: 

I – arquivar o processo quando a documentação encaminhada comprovar 
a correção das não conformidades identificadas. 

II – propor a instauração de processo sancionatório, por meio da lavratura 
do Auto de Infração (AI), nas hipóteses elencadas no artigo 20 desta Resolução. 

Parágrafo único. Quando da análise do RAC, a gerência competente 
poderá solicitar outras informações ou documentos necessários ao melhor 
esclarecimento dos fatos relatados, bem como solicitar fiscalização para verificar 
a correção das não conformidades. 

 

Seção II 
 

Procedimento Sancionatório 
 

Art. 19 O procedimento sancionatório é instaurado com a lavratura do Auto 
de Infração (AI), de acordo com o modelo previsto no Anexo IV. 

          § 1º   O AI com as penalidades aplicáveis será lavrado pelo coordenador 
técnico competente. 

§ 2º Do AI, cujo extrato será publicado no Diário Oficial do Estado, 
remeter-se-á cópia ao prestador de serviços, mediante protocolo ou outro 
comprovante do seu efetivo recebimento. 

Art. 20 O AI terá como base o procedimento fiscalizatório e será lavrado 
quando: 

I – constatado o descumprimento das determinações ou decisões 
proferidas pela ARSAE-MG no TN; 

II – na hipótese de ausência da comprovação de correção das não 
conformidades no RAC, dentro dos prazos determinados. 

Art. 21 O AI conterá, obrigatoriamente: 

I – o local e a data da lavratura;  
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II – o nome e o endereço do prestador de serviços autuado; 

III – objeto da autuação, com breve listagem das não conformidades; 

IV – 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 desta Resolução; 

V – a indicação de normas infringidas;  

VI – a indicação dos prazos para interposição de recurso e de recolhimento 
da multa, conforme definido, respectivamente, nos artigos 22 e 43 desta 
Resolução.  

VII – as instruções para o recolhimento da multa; e 

VIII – a identificação e a assinatura dos responsáveis pela autuação. 

§ 1º O AI será lavrado em duas vias, destinando-se uma delas ao autuado. 

§ 2º Para cada fiscalização realizada, deverá ser lavrado um AI para cada 
RAC, apontando quantas forem as infrações verificadas. 

 

§ 3º Quando determinada não conformidade for constatada diversas 
vezes em um mesmo sistema de abastecimento de água ou de esgotamento 
sanitário fiscalizado, essa será considerada uma única infração para fins de 
cálculo da aplicação da pena. 

Art. 22 O prestador de serviços poderá interpor recurso em face do AI, a 
ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento 
deste documento, devendo indicar em suas razões: 

I – os fatos e fundamentos que o embasam; e 

II – as provas documentais necessárias. 

§ 1º O recurso será dirigido a Diretoria Colegiada da ARSAE-MG para 
decisão administrativa. 

§ 2º O prestador de serviços poderá encaminhar documentos e outros 
anexos em meio digital, desde que seu conteúdo seja descrito na manifestação 
escrita, responsabilizando-se pela veracidade das informações enviadas 

§ 3º A interposição de recurso suspende os prazos para pagamento de 
multa e registro de advertência daquelas condutas que foram objeto de 
contestação específica, sendo continuado os prazos para os objetos não 
contestados. 

Art. 23 O Diretor Geral, fundamentadamente, proferirá despacho 
saneador de ofício quando o AI apresentar vício sanável ou incorreção, desde 
que não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. 
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§ 1º Para os efeitos do estabelecido no caput deste artigo, considera-se 
vício sanável aquele em que a correção da autuação não implique modificação 
do fato descrito no AI. 

§ 2º A convalidação do AI implicará renovação dos prazos para 
interposição de recurso e de recolhimento de multa, conforme definido nos 
artigos 22 e 43 desta Resolução. 

Art. 24 A Diretoria Colegiada poderá dar provimento total ou parcial ao 
recurso interposto pelo prestador de serviços. 

Parágrafo único. A decisão da Diretoria Colegiada esgota a instância 
administrativa. 

Art. 25 Antes da decisão administrativa, a Diretoria Colegiada poderá 
solicitar informações adicionais à gerência responsável ou à procuradoria, que 
deverão se manifestar no prazo de 15 (quine) dias corridos.  

Art. 26 A ARSAE-MG, por meio de ato normativo próprio, instituirá a 
Comissão de Apreciação de Recursos (CAR), que se manifestará a pedido do 
Diretoria Colegiada quando esta autoridade julgar necessário. 

Parágrafo único. Quando solicitada, a CAR deverá se manifestar no prazo 
de 20 (vinte) dias corridos acerca do recurso indicado pela Diretoria Colegiada  

Art. 27 A decisão administrativa emitida pela Diretoria Colegiada deverá 
ser proferida no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento do 
recurso, excepcionalmente prorrogável, mediante despacho fundamentado.  

§ 1º O prestador será notificado do resultado recurso, sendo informados 
o local e o horário em que os autos estarão disponíveis para consulta, se 
necessário, contendo anexa a cópia da decisão na íntegra. 

§ 2º Após notificação da decisão da Diretoria Colegiada será publicado no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais um extrato da decisão que encerra o 
processo sancionatório. 

Art. 28 O Diretor Geral poderá, mediante justificativa por escrito nos autos 
do processo, restringir temporariamente o acesso aos atos e termos processuais 
ao representante legal do prestador de serviços regulado, a seu procurador ou a 
terceiro que demonstre legítimo interesse. 

Art. 29 A instauração de procedimento fiscalizatório ou sancionatório não 
afasta a determinação ao prestador de serviços da execução de medidas 
compensatórias ou cautelares.  

Parágrafo único. A ARSAE-MG poderá fixar multa por período de atraso 
no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual a mesma será devida. 

 

Seção III 

Termo de Ajustamento de Conduta 
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Art. 30 Poderá a ARSAE-MG, a seu critério ou mediante requerimento do 
prestador de serviços, alternativamente à imposição de penalidade ou como 
medida preventiva de não conformidade ou dano futuro, firmar Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), visando à adequação às disposições 
regulamentares aplicáveis, bem como a reparação aos usuários atingidos, se for 
o caso. 

Art. 31 As metas e compromissos firmados no TAC deverão ser 
compatíveis com as obrigações previstas nos regulamentos e normas de 
regulação, além dos contratos regedores da prestação dos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

§ 1º O requerimento do TAC e a sua celebração não importam em 
confissão da Compromissária quanto à matéria de fato, nem no reconhecimento 
de ilicitude da conduta em apuração. 

§ 2º A assinatura do TAC suspenderá, o andamento do processo 
administrativo sancionatório, o qual retomará seu curso em caso de 
descumprimento dos prazos e compromissos acordados no TAC, nos termos do 
art. 35 desta Resolução. 

Art. 32 Além da adequação da conduta irregular poderão ser 
estabelecidos, a critério da ARSAE-MG, compromissos adicionais que 
impliquem benefícios aos usuários eventualmente prejudicados ou melhorias ao 
serviço prestado, que não constituam obrigações contratuais do prestador de 
serviços. 

§ 1º Os compromissos adicionais terão delimitada a área geográfica de 
sua execução e os aspectos dos serviços de saneamento básico sobre os quais 
incidirão as obrigações assumidas. 

§ 2º Os compromissos adicionais poderão dispor acerca de outros 
compromissos não relacionados diretamente às não conformidades 
constatadas. 

§ 3º A correção das não conformidades terá prioridade sobre a execução 
dos compromissos adicionais. 

Art. 33 Deverá constar do TAC: 

I – identificação e endereço do compromissário; 

II – objetivo da ação de fiscalização; 

III – período da fiscalização e a sua abrangência; 

IV – descrição da não conformidade ou infração e respectiva sanção; 

V – compromissos para a correção das não conformidades ou infrações; 
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VI – compromissos adicionais, se for o caso, nos termos do que dispõe o 
art. 32 desta Resolução; 

VII – prazos e as etapas de execução dos compromissos pactuados; 

VIII – mecanismos de monitoramento e acompanhamento dos 
compromissos e prazos por parte da ARSAE-MG; 

IX – declaração do prestador de serviços de que assumirá todos os 
compromissos constantes do TAC; 

X – sanções pelo eventual descumprimento dos compromissos assumidos, 
sem prejuízo da retomada do processo, nos termos do art. 35 desta Resolução. 

Parágrafo único A qualquer tempo, a ARSAE-MG poderá realizar 
fiscalizações para verificar o atendimento do disposto no TAC. 

Art. 34 O TAC poderá ser revisto quando situações supervenientes e 
imprevisíveis, de ordem extraordinária, acarretarem impossibilidade técnica que 
impeça a execução dos compromissos assumidos pelo prestador de serviços.  

Art. 35 Quando constatado o descumprimento dos prazos e 
compromissos acordados, será dada continuidade ao processo administrativo e 
lavrado AI, estabelecendo multa pela sua transgressão, cujo valor será 
correspondente ao montante da penalidade originalmente aplicável, acrescido 
de 20% (vinte por cento), limitado a 200.000 (duzentos mil) Ufemgs. 

§ 1º A multa a que se refere o caput poderá ser imposta antes do prazo 
final estabelecido no TAC na hipótese de descumprimento, sem as devidas 
justificativas de ordem técnica, das etapas e prazos parciais de execução dos 
compromissos assumidos. 

§ 2º O descumprimento integral ou parcial do TAC pelo prestador de 
serviços será atestado pela área técnica responsável, retomando-se o 
procedimento administrativo anteriormente suspenso. 

Art. 36 Não será admitido o requerimento de TAC:  

I – quando o Prestador de Serviços houver descumprido outro TAC no 
mesmo Município ou localidade há menos de 4 (quatro) anos, contados da data 
do atestado a que se refere o §2º do art. 35 desta Resolução. 

II – quando a proposta apresentada tiver por objetivo corrigir 
descumprimento de outro TAC ou possuir o mesmo objeto e abrangência de TAC 
ainda vigente; 

III – quando, em avaliação de conveniência e oportunidade, devidamente 
fundamentada, não se vislumbrar interesse público na celebração do TAC. 

Parágrafo único. Quando o compromissário for prestador de serviços 
regional, a análise sobre o descumprimento de TAC se restringe ao âmbito de 
cada contrato de prestação de serviços. 
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Art. 37 Verificado o integral cumprimento do TAC acerca das obrigações 
assumidas pelo prestador de serviços, a ARSAE-MG encerrará o processo 
administrativo correlato. 

 

CAPÍTULO III 
 

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES 
 

Seção I 
 
 

Disposições Gerais 
 

Art. 38 As infrações tipificadas no Anexo V desta Resolução podem 
sujeitar o prestador de serviços às sanções de advertência e multa, nos limites 
constantes do artigo 6º, parágrafo único, da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 
2009. 

§ 1º As infrações passíveis de aplicação de multa classificam-se, quanto 
ao grau, em leve, média, grave e gravíssima. 

§ 2º Ambas as sanções serão registradas e consideradas para efeitos de 
reincidência. 

§3º A reincidência apenas poderá ser caracterizada no período de 4 
(quatro) anos, contados a partir da data da publicação da decisão administrativa 
da qual não caiba mais recurso. 

§4º Nos casos de reincidência em infrações puníveis com advertência, 
será aplicada a multa correspondente às infrações leves e, nos demais casos, 
aplicar-se-á a multa do grau subsequente. 

§5º A reincidência não se aplica a processo administrativo sancionatório 
em curso na data da publicação da decisão a que se refere o § 3º deste artigo. 

Seção II 
Das Sanções de Advertência e Multa 

Art. 39 A definição dos valores das multas a serem aplicadas a infrações 
do prestador de serviços regulado pela ARSAE-MG far-se-á conforme as regras 
desta Seção e do Anexo V desta Resolução. 

Parágrafo único. Na hipótese da ocorrência concomitante de mais de uma 
infração, serão aplicadas, simultânea e cumulativamente, as penalidades 
correspondentes a cada uma delas. 

Art. 40 O valor da multa aplicável será definido pela interseção das 
seguintes informações:  
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I – Classificação da Região da infração indicada no AI, em função dos 
serviços associados e Categoria de Receita de Referência, conforme Tabelas I-
A, I-B e I-C do Anexo V desta Resolução;  

II – Classificação da Gravidade da infração apurada, em função de sua 
natureza e eventual reincidência, de acordo com a Tabela II do Anexo V desta 
Resolução;  

III – Identificação da Abrangência da infração, em função dos critérios 
estabelecidos pela Tabela III do Anexo V desta Resolução;  

IV – Valor da infração em Ufemgs, identificado na Tabela IV do Anexo V 
desta Resolução, conforme Categoria de Receita de Referência, Classificação 
da Gravidade e Abrangência da Infração apuradas pela aplicação das demais 
tabelas. 

§ 1º Nos casos de infrações associadas unicamente ao serviço de 
abastecimento de água, aplica-se a Tabela I-A do Anexo V desta Resolução. 

§ 2º Nos casos de infrações associadas unicamente ao serviço de 
esgotamento sanitário, aplica-se a Tabela I-B do Anexo V desta Resolução. 

            § 3º Nos casos de a infração referir-se a ambos os serviços ou apresentar 
um caráter geral, sendo inaplicável a um deles de maneira específica, emprega-
se a Tabela I-C do Anexo V desta Resolução. 
             § 4º A ARSAE-MG atualizará anualmente por meio de Resolução 
Normativa as tabelas mencionadas neste artigo. 

Art. 41 Uma vez identificada a multa devida em Ufemgs, será feita a 
conversão para o seu valor monetário em moeda vigente apurado na data da 
lavratura do AI.  

Art. 42 Caso o prestador de serviços acate os termos do AI e opte pelo 
pagamento da respectiva multa sem interposição de recurso, conforme previsto 
no art. 22 desta Resolução, fará jus ao desconto de 20% sobre o valor total da 
sanção estipulada. 

Art. 43 A multa deverá ser paga pelo infrator mediante procedimento 
específico em até 30 (trinta) dias corridos contados da data da entrega do AI, 
observado o §3º do art. 22 desta Resolução, ou da publicação da decisão do 
recurso. 

§1º O comprovante de recolhimento da multa deverá ser encaminhado à 
ARSAE-MG, aos cuidados da autoridade responsável pela prolação da decisão, 
que promoverá o arquivamento do processo.  

§2º A multa não recolhida acarreta o encaminhamento dos autos 
administrativos à Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE) para o 
exercício do controle de legalidade, inscrição na Dívida Ativa da Fazenda Pública 
e cobrança dos créditos resultantes, nos termos da legislação pertinente.  
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§3º Em caso de atraso no pagamento, o valor da multa será atualizado de 
acordo com os seguintes cálculos, a serem aplicados em etapas sequenciais 
conforme indicados nos incisos abaixo:  

I – acumula-se a taxa Selic, desde a taxa do mês do vencimento do AI até 
a do mês anterior ao pagamento; 

II – soma-se à taxa do inciso I o valor de 1%, referente à multa de mora.  

§4º Não haverá cobrança de juros de mora para os pagamentos 
realizados no decorrer do próprio mês que incidiram os vencimentos. 

Art. 44 Os valores pagos a título de multa serão contabilizados pelo 
prestador de serviços como despesa, em conta contábil específica, sendo 
vedada a contabilização como custos para efeito de cálculo tarifário. 

Art. 45 Enquanto não for criado o Fundo Estadual de Saneamento Básico, 
os valores arrecadados com as multas serão destinados, em partes iguais, ao 
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, e ao Fundo de 
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias 
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 31, parágrafo único 
da Lei Estadual nº 18.309, de 2009.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 46 Em todas as fases dos procedimentos fiscalizatório ou 
sancionatório serão assegurados a ampla defesa e o contraditório, bem como 
observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação dos atos 
administrativos. 

 
Art. 47 Aos procedimentos administrativos da presente Resolução aplicar-

se-ão, de maneira subsidiária e supletiva, os dispositivos da Lei Estadual nº 
14.184, de 31 de janeiro de 2002, e do Regimento Interno desta Agência. 

 
Art. 48 Esta Resolução entra em vigor 4 (quatro) meses após a sua 

publicação, não sendo aplicáveis aos prestadores de serviços as penalidades 
oriundas de procedimentos fiscalizatórios autuados anteriormente à vigência 
deste regulamento. 
 

Belo Horizonte, XX de XXXX de 2019. 

 

                            Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso 
                               Diretor Geral


