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1. Introdução 

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

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

pela Arsae-MG1. A agência, com o objetivo de regulamentar a aplicação de sanções aos prestadores 

regulados, publicou a Resolução Normativa Arsae-MG nº 133, de 9 de dezembro de 2019. A referida 

resolução entrará em vigor em 20 de julho de 2020, e será aplicada nos procedimentos fiscalizatórios 

posteriores à data.  

 Nesta mesma resolução, a Arsae-MG definiu, em metodologia própria2, os valores de multas a serem 

aplicadas aos prestadores. A Resolução Arsae-MG 133/20193 dispõe que: 

Art. 40 O valor da multa aplicável será definido pela interseção das seguintes 

informações:  

I – Classificação da Região da infração indicada no AI, em função dos serviços 

associados e Categoria de Receita de Referência, conforme Tabelas 1- A, 1-B e 1-C 

do Anexo desta Resolução;  

II – Classificação da Gravidade da infração apurada, em função de sua natureza e 

eventual reincidência, de acordo com a Tabela 2 do Anexo* desta Resolução;  

III – Identificação da Abrangência da infração, em função dos critérios estabelecidos 

pela Tabela 3 do Anexo* desta Resolução;  

IV – Valor da infração em Ufemgs, identificado na Tabela 4 do Anexo desta 

Resolução, conforme Categoria de Receita de Referência, Classificação da Gravidade 

e Abrangência da Infração apuradas pela aplicação das demais tabelas. 

 A Receita de Referência, por sua vez, é definida, no artigo 2º da Resolução Normativa Arsae-MG nº 

133, em seu inciso XII, como 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. Esta definição, porém, encontra obstáculos em sua aplicação, já que a Arsae-MG não 

dispõe dos dados de receita imediatamente após o encerramento do ano fiscal. Desta forma, a definição de 

Receita de Referência deve ser alterada. 

A presente Nota Técnica tem como objetivo esclarecer a mudança na redação no inciso XII do artigo 

2º da Resolução Normativa nº 133, que será publicada por meio da Resolução Arsae-MG XX/2020.  

2. Receita de Referência 

O artigo 2º da Resolução Normativa Arsae-MG nº 133, em seu inciso XII, define Receita de Referência 

como “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 

 
1 Artigo 6° da Lei 18.309 de 2009. 
2 Nota Técnica GRT nº 12/2019. Disponível em: 
http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/legislacao/2019/NT_Sancoes_MetodologiaCalculo_2019.pdf 
3 Todas as Notas Técnicas e Resoluções da Arsae citadas neste documento estão disponíveis no sítio eletrônico 
<www.arsae.mg.gov.br>. 

http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/legislacao/2019/NT_Sancoes_MetodologiaCalculo_2019.pdf
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região de ocorrência da infração no último exercício financeiro anterior à data de aplicação da sanção 

pecuniária”. 

Ocorre, porém, que as informações contábeis dos prestadores não estão disponíveis imediatamente 

após o encerramento do ano fiscal. No caso dos prestadores regionais, os relatórios de contabilidade 

gerencial, que apresentam as receitas por município, só são disponibilizados meses após o fim do período de 

apuração dos valores. Assim, a utilização da receita direta dos serviços referente ao exercício financeiro 

anterior à data de aplicação da sanção pecuniária seria inviável. 

Visando corrigir este problema de ordem prática, o inciso XII do art. 2º da Resolução Normativa 

Arsae-MG nº 133 passa a vigorar com a seguinte redação:  

“(...) 

XII – receita do prestador: 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 da última atualização 

das tabelas 1-A, 1-B e 1-C, presentes no anexo desta resolução;” 

Com a mudança de redação, a receita de referência para o cálculo da sanção pecuniária passa a ser 

a do exercício financeiro anterior à data da atualização mais recente das tabelas 1-A, 1-B e 1-C.  

 

3. Conclusão 

 A Resolução Normativa Arsae-MG nº 133, que trata do procedimento de fiscalização e a aplicação de 

sanções aos prestadores, determina no Art.2º, inciso XII que  a Receita de Referência 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.   

 A Arsae-MG, visando dar aplicabilidade a forma de dosimetria das sanções, alterou a definição de 

Receita de Referência, que passa a representar 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 da última atualização das tabelas 1-A, 1-B e 1-C, presentes no anexo desta resolução.  

 A Resolução Arsae-MG XX/2020, que trata da alteração de redação, entra em vigor em 20 de julho 

de 2020. 
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