
Consulta Pública nº 06/2021

Boa tarde,

Segue, anexo, formulário contendo as contribuições da Saneago à Consulta Pública
nº 06/2021 promovida pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos - AGR e Agência de Regulação de Goiânia - AR.
Sem mais para o momento, ficamos à disposição.

Atenciosamente,

--
Alfredo da Rocha
Gerência de Assuntos Regulatórios / R-GAR 
Fone: (62) 3243-3670 / 3243-3463 / 3243-3353 / 3243-3237

GERENCIA DE REGULAÇÃO <regulacao@saneago.com.br>
qui 22/07/2021 14:28

Para:Consulta Pública <consultapublicalegislacao@agr.go.gov.br>; diretoriaderegulacao@gmail.com
<diretoriaderegulacao@gmail.com>;

Cc:ALFREDO DA ROCHA ARAUJO NETO <alfredorocha@saneago.com.br>; THANIA MARIA PEREIRA DA SILVA
<thania@saneago.com.br>; RODRIGO ALMEIDA MENDONï¿½A MARCAL <rodrigoalmeida@saneago.com.br>; FELIPE DE SOUZA
VIEIRA <felipevieira@saneago.com.br>; FELIPE BUENO XAVIER NUNES <felipebueno@saneago.com.br>;

 1 anexo

Formulário Contribuições Consulta Pública 06.2021.pdf;



FORMULÁRIO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA CONSULTA PÚBLICA AGR/
AR





Sugestão/contribuição: §7º Caso haja a comprovação da ocorrência do vazamento interno oculto,
porém o volume medido não atingiu o parâmetro definido no parágrafo anterior, a tarifa de esgoto
será refaturada para a média dos últimos seis meses.

Proposta de alteração: inclusão de “§7º”

Justificativa:  Nos casos em que o cliente comprove a ocorrência do vazamento interno oculto,
mesmo que o volume de água não seja refaturado, conforme regra proposta no parágrafo anterior, o
volume de esgoto deve ser alterado para a média, já que o serviço não foi prestado, considerando
que o excesso ocorreu em razão do vazamento.

Indicação do dispositivo: prejudicado

Sugestão/contribuição:  §8º A revisão do valor da fatura em razão da ocorrência de vazamento
interno  oculto  será  efetuada  em, no máximo,  duas  faturas  consecutivas  no período  de 6 (seis)
meses, exceto quando, neste período, ocorrer  mudança de titular na conta de água, evento que
determina o início de uma nova relação contratual.

Proposta de alteração: inclusão de “§8º”

Justificativa:  A inclusão deste dispositivo teria caráter educativo, visando estimular o usuário a
manter as instalações hidráulicas de seu imóvel em condições adequadas, evitando desperdícios.


