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Apresentação
As informações deste relatório constituem uma síntese das estatísticas de atendimento e das
atividades desenvolvidas pela equipe da Ouvidoria da Agência Reguladora de Serviços de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG,
referente ao ano de 2019.
Toda ligação recebida pela Ouvidoria da Arsae-MG, através do 0800, é gravada e registrada.
Os registros são divididos entre manifestações atendidas e manifestações analisadas. As
primeiras se referem às manifestações nas quais foram prestadas informações sobre os
procedimentos que o usuário deve adotar para ter sua manifestação atendida junto ao
prestador de serviços. As segundas se referem às manifestações realmente acolhidas que
possuem números de protocolos e processos do prestador de serviços, quando necessários.
A Ouvidoria recebeu, durante o ano de 2019, um total de 8.176 manifestações, das quais 812
foram acolhidas como manifestações analisadas. Visando o aprofundamento nas questões
formuladas pela sociedade e a resolução das manifestações mais complexas, 111 processos
foram abertos.
Os diversos gráficos e tabelas apresentados têm como escopo possibilitar uma análise
detalhada sobre os principais aspectos e características das manifestações que chegam à
Ouvidoria, tais como: natureza das manifestações, canal de atendimento, especificação das
manifestações, prestadores envolvidos e local de origem.
Esse registro ratifica o comprometimento da equipe em cumprimento ao disposto no art. 15
do Decreto nº 47.884/2020 e em prol da universalização do acesso da sociedade à
administração pública e pluralização dos resultados e benefícios advindos do controle social
exercido pela população.
A Ouvidoria é o canal de comunicação entre os usuários e os prestadores de serviços, dentro
do objetivo precípuo da Agência em zelar, com seriedade e transparência, pela qualidade das
atividades e serviços prestados aos usuários no âmbito do Estado de Minas Gerais.
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ANÁLISE QUANTITATIVA
Durante o ano de 2019 a Ouvidoria da Arsae-MG realizou 8.176 atendimentos, sendo realizados em média,
mais de 680 atendimentos mensais. Destes atendimentos, 1.325 foram registrados por meio dos canais
eletrônicos disponibilizados pela Agência. Os atendimentos telefônicos totalizaram 6.851 registros
(83,74%).
Dentre todas as 8.176 manifestações, 812 foram demandas que necessitaram uma análise mais
aprofundada, o que representa aproximadamente 10% do total de atendimentos.

Figura 1 – Total de manifestações anual

A seguir, as 812 manifestações analisadas serão detalhadas.
As reclamações relacionam-se com toda manifestação de protesto ou descontentamento sobre a
prestação de serviços, decorrentes de ação e/ou omissão dos prestadores e a existência ou não de
norma reguladora aplicável. Conforme exposto no gráfico 1, no ano de 2019, as reclamações foram
responsáveis por 86% das manifestações.

Gráfico 1 – Natureza das manifestações – valores percentuais

Ouvidoria Arsae-MG – Relatório anual 2019
Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 5º andar | CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG
www.arsae.mg.gov.br/ouvidoria - ouvidoria@arsae.mg.gov.br

5

A Ouvidoria da Arsae-MG coloca à disposição dos usuários diversos canais de atendimento de modo a
viabilizar a recepção e o registro das manifestações apresentadas, tais como: formulário eletrônico,
fale conosco, e-mail, central de atendimento telefônico, carta, TAG (Sistema de Ouvidoria e Gestão
Pública da Ouvidoria Geral do Estado - OGE) e atendimento presencial. De acordo com o gráfico 2, a
forma mais utilizada foi o atendimento telefônico, seguido pelos acessos via formulário eletrônico,
totalizando 37,44% e 31,40% das manifestações analisadas, respectivamente.

Gráfico 2 – Canal de atendimento – valores percentuais

Constata-se, através do gráfico 3, que a “falta de água ou baixa pressão” e o “questionamento de
fatura” são os maiores problemas registrados na Ouvidoria da Arsae-MG.

Gráfico 3 – Detalhamento das manifestações – valores percentuais
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A Agência regulou os serviços da Copasa, Copanor, Cesama, SAAE Itabira e SAAE Passos em 2019. O
gráfico 4 apresenta o percentual das manifestações recebidas por prestador de serviços. É interessante
observar que 731 manifestações (90,02%) foram de usuários da Copasa. Esse fato se justifica por ser a
Copasa o prestador com maior número de contratos em Minas Gerais.

Gráfico 4 – Manifestações por prestador – valores percentuais

De acordo com a figura 2, dos 853 municípios mineiros, a Ouvidoria acolheu, em 2019, manifestações
de 178 deles.

Figura 2 – Distribuição geográfica das manifestações.
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Município

Qtde.

Belo Horizonte

124

Contagem

98

Ribeirão das Neves

42

Esmeraldas

36

Juiz de Fora

31

Itabira

30

Betim

28

Santa Luzia

26

Ibirité

21

Sabará

20

Ipatinga

18

Timóteo

18

Santana do Paraíso

17

Divinópolis

15

Montes Claros

13

Tabela 1 – Municípios com maior reincidência – valores absolutos

Gráfico 5 – evolução mensal de manifestações analisadas – valores absolutos
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Manifestações com resposta imediata

Gráfico 6 – Natureza das manifestações – valores percentuais
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Gráfico 7 – Evolução temporal – valores absolutos (resposta imediata)
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Análise comparativa
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Gráfico 8 – Análise comparativa da natureza das manifestações – valores absolutos

Nota-se que o número de manifestações analisadas não se alterou significativamente em função do
aumento expressivo de ligações atendidas ocorrido entre os meses de abril a julho. Neste período foi feito
o atendimento de chamadas provenientes de telefonia celular. A experiência resultou em parâmetros mais
confiáveis para embasar uma nova contratação dos serviços.
Além da recepção e acolhimento das manifestações, a Ouvidoria também trabalha na organização,
registro, armazenamento e encaminhamento de manifestações atendidas e respectivas respostas. Nem
todas as mensagens e ligações recebidas pela Ouvidoria geram manifestações com necessidade de
serem analisadas, em casos específicos, a Ouvidoria orienta o usuário a entrar em contato diretamente
com os prestadores, para que esses possam tratar a situação em 1ª e 2ª instâncias. Um exemplo desse
tipo de atendimento é quando o usuário liga para questionar sua fatura sem antes ter comparecido
pessoalmente à agência.
No ano de 2019 foram registradas 7.364 manifestações atendidas. Nos de março a julho
concentraram-se 4.670 ligações e percebeu-se que a maior procura foram por infromações relacionadas à
religação de água.

Tal fato deriva-se do condicionamento, pela Copasa, de transferência de titularidade da conta à
quitação de débito por ventura existente no imóvel.
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Gráfico 9 – Manifestações por prestador – valores percentuais (resposta imediata)

Observamos um comportamento bastante similar ao observado nas demandas analisadas,
que concentraram 90% dos acionamentos de usuários da Copasa.

Gráfico 10 – Distribuição geográfica das manifestações (resposta imediata)

Foram recebidas ligações de usuários de 494 municípios mineiros dos 640 onde está presente a Regulação
da Agência, o que denota o quão importante se configura o canal da Ouvidoria para os cidadãos e a
confiança que a sociedade nela deposita.
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ANÁLISE QUALITATIVA
INDICADOR

CONCEITO DOS INDICADORES

Índice de resolubilidade

O indicador mensura o percentual de
manifestações resolvidas com a
intervenção da Ouvidoria.

Índice de
atendimento aos
prazos de resposta

O indicador representa a quantidade de
respostas, encaminhadas pela Ouvidoria
ao cidadão-usuário, relativamente às
manifestações procedentes registradas na
Ouvidoria, dentro do prazo de 10 dias.

Prazo médio de
respostas das
demandas

O indicador representa o tempo médio de
encaminhamento de respostas ao usuário,
a partir do recebimento da demanda.
É obtido, mensalmente, por meio da
análise da manifestação do usuário e
posterior encaminhamento de resposta,
via e-mail ou telefone.

FÓRMULA DOS INDICADORES
𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠

x 100

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑎𝑡é 10 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎çõ𝑒𝑠

x 100

Média da data de resposta ao cidadão (-)
Data de registro da manifestação

Quadro 1 - Fórmula de cálculo de indicadores da Ouvidoria

Resultados

Figura 3 – Índice de atendimento ao prazo de resposta (manifestações analisadas)

Apesar de próxima à meta estabelecida, a Ouvidoria, em razão de atrasos na emissão de
respostas por parte de diversos
Prestadores de serviços no início do ano, não conseguiu atender ao esperado. É importante
salientar que a Lei 13.460/2017, que estabelece critérios participação, proteção e defesa dos
direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública define:
“Art. 16. A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observado o prazo de
trinta dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período.
Parágrafo único. Observado o prazo previsto no caput , a ouvidoria poderá solicitar informações
e esclarecimentos diretamente a agentes públicos do órgão ou entidade a que se vincula, e as
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solicitações devem ser respondidas no prazo de vinte dias, prorrogável de forma justificada uma
única vez, por igual período.”

Figura 4 – Índice de Resolubilidade (manifestações analisadas)

Figura 5 – Índice Tempo médio de resposta (manifestações analisadas)

Observa-se que a equipe da Ouvidoria da Agência de 2018 até o final do ano de 2019 foi reduzida de
6 para 2 servidores. Inclui-se neste contexto a Ouvidora, um responsável por análises de manifestações
e duas gestoras. Foram mantidas as vagas de duas estagiárias e foi incluída uma teledigifonista.
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CASOS DE DESTAQUE
Município de Juiz de Fora (Cesama)
No mês de janeiro, observou-se uma situação em Juiz de Fora que acarretou em problemas de
abastecimento em extensa área do Município. Segundo o prestador, a Cesama verificou um crescente
aumento no consumo de água, inicialmente compatível com o aumento da temperatura média,
decorrente da falta de chuvas no mês de janeiro, o que não é comum para o período. Do total de 295
milímetros previstos para o mês, choveu apenas 29%, segundo dados do Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet).
Segundo a Diretoria de Desenvolvimento e Expansão da Cesama, os números apontam para um
acréscimo de 26% na produção, entretanto, o rompimento de redes em alguns pontos da Região Leste
da cidade e de uma importante tubulação na Avenida Brasil, responsável pelo abastecimento de uma
área significativa do município, acarretaram os problemas.
Conforme relatado, a Cesama priorizou o atendimento de unidades de saúde e similares através de
caminhão-pipa. A Ouvidoria acompanhou as demandas apresentadas e cobrou a adoção das medidas
cabíveis.
Belo Horizonte - Copasa
A Ouvidoria da Agência atuou em uma mediação de conflito entre usuário e prestador de serviços em
Belo Horizonte. O demandante solicitava a construção de uma segunda rede no nível da rua para
atender imóvel que realiza o esgotamento sanitário em rede em interior de quarteirão e que perpassa
seu imóvel.

A Ouvidoria da Agência, conjuntamente à Gerência de Fiscalização Técnico Operacional da Arsae-MG,
realizou uma vistoria in loco no imóvel do demandante. Com base nos fatos apurados, realizou com a
Diretoria Colegiada, Procuradoria e Coordenadoria Técnica de Regulação Técnico-operacional da
Agência e Ouvidoria Geral do Estado, duas reuniões de mediação, na intenção de viabilizar uma solução
adequada.
Maiores informações podem ser obtidas no sítio eletrônico da Agência no endereço:
http://arsae.mg.gov.br/component/gmg/story/373-arsae-mg-promove-mediacao-entre-usuario-ecopasa.
Transferência de titularidade - Copasa
Outra questão identificada na Ouvidoria da Agência, que culminou em realização de reunião com a
participação da Diretoria Colegiada e Procuradoria, foi o elevado número de manifestações que
chegaram à Ouvidoria da Arsae-MG, reclamando da Copasa sobre o condicionamento de transferência
de titularidade da conta à quitação de débito por ventura existente no imóvel.
A divisão de assuntos regulatórios da Companhia contextualizou a situação e justificou que há um déficit
acumulado em torno de R$124milhões, dimensionado em R$32,5 milhões/ano, devido a inadimplência
de faturas da Copasa por inquilinos de imóveis alugados. Argumentou que a medida adotada é uma
tentativa de inibir a ampliação dessas ocorrências.
Após a discussão pelos presentes desses pontos acima mencionados, a Arsae-MG, através de sua
Diretoria Colegiada, determinou à Copasa que suspendesse o procedimento de imediato.
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Identificação de problemas relacionados às pesquisas de execução de serviços e canais de
atendimento da Copasa.
A Ouvidoria, conjuntamente à Diretoria colegiada da Agência, se reuniu com representantes da Divisão
de assuntos regulatórios da Copasa no intuito de tratar questões relativas aos canais de atendimento
da Copasa em sítio eletrônico e sobre como estão dispostas as informações sobre os canais de
atendimento telefônico na fatura impressa da Copasa.
Percebeu-se que havia indício de inconformidade em relação ao disposto no artigo 91 da Resolução
Normativa 40/2013, pois o telefone da Ouvidoria da Arsae-MG aparecia com maior destaque do que
os canais de acesso à Ouvidoria da Companhia. As devidas providências foram adotadas e foi alterado
o Layout para próximas faturas (portanto, a serem incorporadas nas novas bobinas de impressão de
faturas).
Outro ponto tratado nesta ocasião foi dar maior destaque para a Ouvidoria da Copasa na página inicial
do site. Mais uma situação, já corrigida pela Copasa, foi o fato de não ser possível consultar algumas
cidades pelo site do prestador quando se busca verificar a previsão de execução de serviços na agência
virtual.
Contagem - Copasa
Foi percebido no segundo trimestre de 2019 uma situação atípica em relação à prestação de serviços
relacionados à troca de padrão, execução de ligações novas e religação no Município de Contagem.
Dada a similitude entre os registros, a questão individual de cada usuário foi tratada separadamente,
tendo a Copasa solucionado os casos que foram apresentados à Ouvidoria da Arsae-MG.
Entretanto, a situação despertou a atenção da equipe e esclarecimentos complementares foram
solicitados ao prestador de serviços.
A Companhia, em tempo oportuno, instaurou o processo licitatório visando a contratação das obras e
serviços para a execução, com fornecimento parcial de materiais, de obras e serviços operacionais de
melhorias, implantação e manutenção de redes de distribuição de água com diâmetros menores que
200mm e ligações prediais de água, para atendimento ao crescimento vegetativo e manutenção, na
área de abrangência do Distrito Regional de Contagem - DTCN, incluindo vilas e favelas, e, por razões
alheias a sua vontade, como por exemplo, impugnação ao edital, recursos administrativos e decisão
liminar proferida pelo poder judiciário, o processo Licitatório CPLI.1120180143 foi suspenso.
A Ouvidoria da Agência monitorou a situação e cobrando a solução das demandas. Tal apelo resultou
na realização de um Mutirão na Copasa (funcionários próprios e terceirizados) que executou 77 trocas
de padrão, 222 execuções de ligações novas e 522 religações.
Copanor
Usuários da Copanor reclamaram sobre problemas relacionados ao abastecimento de água no
Município de Jenipapo de Minas. Entendemos haver indícios de inconformidades suficientemente
robustos e a resposta emitida pelo prestador foi enviada à Coordenadoria Técnica de Regulação
Operacional e Fiscalização dos Serviços, entretanto, considerando o teor da informação gerada pelo
Prestador de Serviços, o caso está foi tratado diretamente pela Diretoria Colegiada da ARSAE-MG, que
emitiu ofício para as presidências da Copasa e da Copanor concluindo a avaliação do ocorrido e
exigindo providências.
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O outro processo é relacionado à qualidade da água utilizada para abastecimento no Município de São
Gotardo resultou em fiscalização junto à CTROFS.
Saae de Itabira – Extensão de rede
A Ouvidoria participou ainda de reunião com representantes do Saae de Itabira para debater caso de
extensão de rede em área rural apresentada por usuário e questões relacionadas à aquisição de
medidores pelos usuários.
A situação foi concluída com a execução da extensão de rede sem ônus ao usuário em razão da
inobservância de previsão legal de atendimento à solicitação quando o Saae de Itabira assumiu o
sistema na localidade.
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Outras Atividades
Contratação de sistema de gestão de manifestações

Em meados do mês de fevereiro foi sinalizado pela Diretoria Colegiada a possibilidade de contratação
de um sistema para a Ouvidoria da ARSAE-MG.
Assim, iniciou-se uma pesquisa de mercado e foram identificados alguns sistemas que poderiam suprir
esta antiga necessidade do setor. Foram recebidas algumas propostas comerciais que vem orientando
a discussão da equipe, a produção de um termo de referência para a contratação e a participação em
reuniões.
A contratação de empresa que desenvolva de soluções informatizadas para gestão de Ouvidoria se
baseou em pesquisas em extenso arcabouço legal sobre o assunto e busca uma maior padronização e
racionalidade no atendimento às manifestações apresentadas pelos usuários de serviços regulados
garantindo desta forma, maior transparência na relação entre os interessados na prestação de serviços
e condições operacionais/administrativas. O processo foi concluído e a solução se encontra em fase
de testes pela Equipe.
Ouvidoria Móvel

A Ouvidoria da ARSAE-MG participou nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro da força-tarefa promovida pela
Ouvidora Geral do Estado – OGE em Brumadinho. Tratou-se de uma ação conjunta entre OGE e órgãos
públicos que acolheu manifestações de moradores da cidade e região atingida pelo rompimento da
barragem da Vale.
A proposta da OGE foi a de levar os serviços do órgão às cidades do interior para ouvir, de perto, as
manifestações da população, dando força à voz do cidadão e fortalecendo a democracia no país.
No âmbito de atuação da Ouvidoria da ARSAE-MG, foram prestados esclarecimentos sobre como
solicitar ligação de água e sobre como proceder em relação ao questionamento de faturas.
Foi feito contato com a Ouvidoria Municipal de Brumadinho que relatou não haver alteração
significativa no número de manifestações dos usuários em razão do desastre ocorrido. Segundo a
Ouvidora, os usuários procuram diretamente pela Prefeitura para apresentar as reclamações sobre os
serviços prestados pela Copasa e o poder concedente intermedeia as negociações junto à Companhia.
Tanto a Ouvidora, quanto os usuários atendidos, foram esclarecidos sobre como se dá a forma de
atuação da Ouvidoria da ARSAE-MG e sobre como apresentar as manifestações junto à Agência. Na
oportunidade foram distribuídas cartilhas e material gráfico sobre a Agência e suas áreas finalísticas.
Espera-se que a Ouvidoria da ARSAE-MG seja mais conhecida pela população mineira e que possa
contribuir ainda mais para os avanços dos processos de controle social e regulatórios da Agência e em
convergência às diretrizes estaduais.
Atendimento telefônico e aumento dos prazos de resposta da Ouvidoria da Arsae-MG
A Arsae-MG ampliou o atendimento aos usuários dos serviços regulados a partir do mês de março com
o atendimento gratuito via telefonia móvel. Ela se deu no sentido da compatibilização com os anseios
dos usuários, que manifestam dificuldades em realizar contatos com a nossa Ouvidoria (por somente
possuírem acesso à telefonia celular).
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A quantidade contratada se baseou em proporcionalização do número de atendimentos realizados
pela Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais por telefonia móvel dada a ausência de dados no
órgão, já que ainda não dispúnhamos deste canal de comunicação.
A procura se deu de maneira, até então impensável, e os usuários utilizaram a cota anual em pouco
mais de 4 meses.
Neste cenário, optou-se pela suspensão temporária dos atendimentos via telefonia móvel que foi
retomado em 2020. Soma-se a esta situação, a expressiva redução do quadro de pessoal da Ouvidoria
que, viu-se reduzida em três servidores este ano e o aumento do prazo de emissão de respostas pela
Ouvidoria da Copasa, o que impactou significativamente nos indicadores da Ouvidoria da Agência.
Gerenciamento de risco junto à Auditoria Seccional e Controladoria Geral do Estado

O segundo trimestre do ano de 2019 foi marcado também pelo início do gerenciamento de riscos das
atividades da Ouvidoria.
A partir do mês de junho, a Ouvidoria da Agência, vêm, junto à Auditoria Seccional, dando continuidade
ao pactuado entre a Diretoria Colegiada e Controladoria Geral do Estado, dando continuidade ao
processo de gerenciamento de riscos das atividades de Ouvidoria.
Apresentação na Câmara Técnica de Transparência, Controle Social e Qualidade da Regulação
(CTTCS) da ABAR
A Ouvidoria da Arsae-MG se fez presente na reunião das Câmaras Técnicas da Associação Brasileira de
Agências de Regulação (ABAR) realizada na Cidade de Americana entre os dias 27 e 28 de junho. Foi a
primeira reunião da Câmara Técnica de Transparência, Controle Social e Qualidade da Regulação
(CTTCS), e a apresentação tratou o trabalho intitulado "Desafios e perspectivas. A Avaliação de Impacto
Regulatório de Resolução sobre Ouvidorias de Prestadores de Serviços.", que demonstrou as
atividades realizadas pela Equipe da Ouvidoria até aquele momento na Produção de Resolução
Normativa.
A Câmara trata de questões como ouvidorias; comunicação; consultas, audiências públicas e outros
espaços de discussão nas agências; participação de conselhos de regulação e outros mecanismos em
decisões regulatórias; e accountability e compliance dos processos de tomada de decisão.
Participação no Congresso da ABAR
Houve participação no Congresso se deu no sentido de apresentar o trabalho designado: “Análise de
Impacto Regulatório: Normatização de Atendimento de Ouvidorias. ”.

O Objetivo deste trabalho foi a exposição de um modelo de análise de impacto regulatório (AIR) que
vem sendo desenvolvido por equipe multidisciplinar da Agência e que deve ser aplicado na concepção
de resolução normativa que disporá sobre as características dos serviços de atendimento ao público e
aos usuários atendidos pelas ouvidorias dos prestadores regulados.
Espera-se como resultado que a resolução seja um instrumento de aprimoramento de gestão,
transparência e controle social da Agência e que defina o regramento para o intercâmbio documental
entre as ouvidorias (Prestador e Agência) criando cenários mais confiáveis e favoráveis aos usuários.
Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
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A equipe de Ouvidoria começou a se utilizar do Sistema para a tramitação de processos a partir de
fevereiro de 2019, por meio deste sistema, foram dados andamentos em 111 processos relacionados
ao atendimento aos interessados.
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