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NOTA TÉCNICA Nº 006/2022 

1. OBJETIVO 

Promover consulta pública da Minuta n° 21/2022 da Resolução que Homologa o Contrato de 

Adesão ao Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (“Contrato”) da 

concessionária São Simão Saneamento Ambiental S.A. a ser aplicado no âmbito do Município de São 

Simão – GO. 

2. JUSTIFICATIVAS 

Em virtude do Convênio de Cooperação n.º 20/2021, de 18 de outubro de 2021, celebrado 

entre esta agência de regulação e o Município de São Simão – Goiás, cabe a AMAE editar 

regulamentos, abrangendo as normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação 

dos serviços.  

Por essa razão, o art. 4º da Lei Complementar n°. 130, de 03 de julho de 2018, atribui a AMAE 

competência de adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o 

desenvolvimento da prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos e 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, atuando com independência e imparcialidade, em observância 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Fora isso, a Lei Complementar nº. 130/2018, no inciso IV, também atribui a AMAE o poder 

de expedir atos administrativos, tais como, regulamentos, resoluções, portarias, instruções normativas, 

observados os limites estabelecidos na legislação, visando a melhoria da prestação dos serviços, 

redução dos custos, segurança das instalações, promoção da eficiência e atendimento aos usuários. 

Neste sentindo, a Comissão de Elaboração nomeada pela Coordenação de Normatização, com 

base nas Instruções Normativas nº. 02/2020 e nº. 03/2020 da AMAE, desenvolveu a minuta de 

Resolução Normativa n°. 21/2022. 

 

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 A Minuta n° 21/2022 de Resolução Normativa será disponibilizada no site oficial da AMAE 

(https://www.rioverde.go.gov.br/AMAE/) no dia 17 de dezembro de 2022 e ficará por 15 (quinze) 

dias corridos, encerrando a consulta pública em 1º de janeiro de 2023.  
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As contribuições, tais como informações, opiniões e críticas relativas à matéria da minuta, 

podem ser realizadas pelo público em geral, prestadores de serviços, poderes legislativo, judiciário e 

administrativo, entre outros, seguindo os seguintes passos: 

I. Preencher o formulário para envio de contribuições para Consulta Pública, disponibilizado no 

site oficial da AMAE (https://www.rioverde.go.gov.br/AMAE/); 

II. Enviar o formulário preenchido e assinado, em formato PDF, ao endereço eletrônico da 

AMAE (amae@rioverde.go.gov.br), constando no assunto os seguintes dizeres “Consulta 

Pública 062022”, no corpo do e-mail o nome completo e qual entidade representa, se for o 

caso; 

III. As contribuições recebidas até 23h59min do dia 1º de janeiro de 2023 serão encaminhadas a 

câmara técnica que após 10 (dez) dias, publicará o Relatório de Análise das Contribuições e 

posteriormente a Resolução Normativa. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O envolvimento social nas decisões da administração via consulta pública é um mecanismo 

de transparência que inclui os anseios da população sobre a matéria discutida, ademais a adequada 

regulação dos serviços de saneamento, em específico do abastecimento de água e do esgotamento 

sanitário proporcionam a melhoria na qualidade desses serviços. Nesse sentido é de extrema 

importância a participação de todos os envolvidos na elaboração dessa resolução. 

Rio Verde – GO, 16 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Thalis Humberto Tiago 

Membro da Comissão de Elaboração 

 

 

Keila Maria Vieira 

Membro da Câmara Técnica 

 

 

 

 

Wdson Francisco Faria Guimarães 

Membro da Câmara Técnica 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Maia 

Coordenador de Normatização e Regulação 
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