
 
 

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA ARSP Nº 001/2021 
 

 
A Diretora Presidente em exercício da Agência de Regulação de Serviços Públicos – 
ARSP, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o estabelecido no § 3º, 
do artigo 18, da Lei Complementar nº 827/2016;  
 
CONSIDERANDO a importância das oitivas à sociedade, mediante audiências públicas, 
visando assegurar a transparência e a participação no processo regulatório e dar aos 
usuários dos serviços públicos prestados pela CESAN, agentes econômicos e demais 
interessados no setor de saneamento a oportunidade de manifestarem sua opinião, 
assim como proporcionar maior grau de confiabilidade, clareza e segurança ao processo 
de tomada de decisão da Agência; 
 
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade decorrente da COVID-19, a qual 
impõe a adoção de medidas de incentivo ao isolamento social de modo a evitar a 
aglomeração de pessoas; e 
 
CONSIDERANDO o princípio da continuidade do serviço público e a existência de meios 
digitais que possibilitam a reunião de pessoas sem contato físico em ambiente virtual, 
bem como a adequada manifestação virtual dos interessados, atendendo 
satisfatoriamente aos princípios da publicidade e da participação;  
 
Estabelece os procedimentos para a realização da Audiência Pública sobre 
Metodologias e procedimentos para a 1ª Revisão Tarifária Ordinária dos serviços 
públicos de abastecimento de água e esgotamento prestados pela CESAN, que se 
realizará no dia 22 de março de 2021, das 13h30 às 17h, em ambiente virtual, conforme 
as instruções deste Regulamento.  
 
1. OBJETIVO 
 
A Audiência Pública de que trata este Regulamento, aprovada na reunião extraordinária 
da Diretoria Colegiada realizada em 11 de março de 2021, tem por objetivo a 
apresentação e a obtenção de subsídios para a elaboração de Resolução que 
estabelece a metodologia e os procedimentos aplicáveis à realização da 1ª Revisão 
Tarifária Ordinária e Reajustes Anuais das tarifas dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento prestados pela Companhia Espírito Santense de 
Saneamento – CESAN. 
 
A minuta de Resolução proposta, e a Nota Técnica Inicial ARSP/DG/ASTET Nº 01/2021, 
objetos de apreciação desta Audiência Pública, estão disponíveis para análise de 
interessados no site www.arsp.es.gov.br, guia “Consultas e Audiências Públicas”, item 
“Audiência Pública”. 
 
2. DATA E HORÁRIO 
 
Data: 22/03/2021. 
Horário: das 13h30m às 17h. 
 
 
 
 



 
3. MODALIDADE (PLATAFORMA)  
 
A Audiência Pública será realizada de forma virtual, através da plataforma digital Zoom. 
O endereço eletrônico (link) para ingresso ao ambiente virtual será fornecido aos 
inscritos por meio do e-mail informado no formulário de inscrição.  
 
4. FORMA DE PARTICIPAÇÃO   
 
A Audiência Pública é aberta à participação de pessoas físicas ou jurídicas interessadas 
no assunto, sendo a inscrição prévia requerida a todos os participantes.  
 
Os interessados poderão participar de duas formas:  
 

Tipo de participação  Ambiente virtual  Inscrição obrigatória  

          Expositor Plataforma Zoom                Sim  

           Ouvinte Plataforma Zoom                Sim  

 
O detalhamento para a participação na forma de Expositor Oral consta no item 6 e 7.3 
deste regulamento. 
 
5. INSCRIÇÃO  
 
As inscrições se encerrarão às 18h do dia 21 de março de 2021, sendo a inscrição prévia 
requerida a todos os participantes mediante preenchimento das informações do 
formulário disponível no link abaixo:  
 

Tipo de participação  Ambiente virtual  Inscrição  

Expositor (com 
manifestação oral) 

Plataforma Zoom  Preencher formulário 
https://arsp.es.gov.br/in
scricao-para-audiencia-
publica  

Ouvinte  Plataforma Zoom  Preencher formulário 
https://arsp.es.gov.br/in
scricao-para-audiencia-
publica  

 
6. INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL  
 
O link para ingresso ao ambiente virtual será fornecido aos inscritos – expositor ou 
ouvinte - nos e-mails informados no formulário de inscrição.  
 
A exposição oral na Audiência Pública será realizada apenas pela pessoa inscrita, ou 
seja, aquela cujos dados constam no Formulário de Inscrição para Expositor e que 
selecionaram esta modalidade de participação no ato do preenchimento do formulário 
de inscrição. Na hipótese de o Expositor ser representante de pessoa jurídica, será 
aceita apenas uma inscrição por empresa, órgão, entidade ou instituição.  
 
7. PROCEDIMENTOS  
 
7.1 PRESIDÊNCIA  
 
A Audiência Pública será presidida pela Diretora de Saneamento Básico e Infraestrutura 
Viária da ARSP, Kátia Muniz Côco. 

https://arsp.es.gov.br/inscricao-para-audiencia-publica
https://arsp.es.gov.br/inscricao-para-audiencia-publica
https://arsp.es.gov.br/inscricao-para-audiencia-publica
https://arsp.es.gov.br/inscricao-para-audiencia-publica
https://arsp.es.gov.br/inscricao-para-audiencia-publica
https://arsp.es.gov.br/inscricao-para-audiencia-publica


 
 
7.2 ROTEIRO: ABERTURA, EXPOSIÇÕES E ENCERRAMENTO  
 
A Audiência Pública se dará da seguinte forma:  
 
a) Abertura da Audiência Pública: até 30 minutos;  
b) Apresentação da ARSP sobre o objeto da Audiência Pública: até 60 minutos;  
c) Apresentação da CESAN sobre o objeto da Audiência Pública: até 30 minutos;  
d) Demais exposições orais: 10 minutos para cada Expositor, em um limite de 8 
Expositores, podendo este tempo ser redimensionado em função do número de 
inscritos nesta categoria.  
e) Encerramento da Audiência Pública: até 10 minutos.  
f) O encerramento da audiência será efetuado pela Presidente da Sessão, podendo o 
término ser antecipado ou prorrogado a seu critério.  
g) O monitoramento do tempo das apresentações será feito pelo moderador designado 
pela Presidente da Audiência Pública.  
 

Resumo da programação da Audiência Pública 

13h30 – 14h Abertura 

14h – 15h Apresentação técnica da ARSP 

15h – 15h30 Exposição CESAN 

15h30 – 16h50 Exposição oral dos inscritos 

16h50 – 17h Encerramento 

 
7.3 EXPOSIÇÕES  
 
a) As exposições orais dar-se-ão por ordem de inscrição.  
b) O tempo reservado para as exposições poderá ser redimensionado pela Presidente 
da Audiência Pública em razão do número de inscritos, como também, caso se faça 
necessário, para melhor entendimento das questões apresentadas pelo expositor.  
c) O expositor será alertado pelo moderador quando faltarem 2 minutos para o término 
do prazo de sua apresentação, devendo concluí-la no tempo determinado.  
d) Os expositores poderão compartilhar documentos e apresentações, caso necessários 
para ilustrar suas participações. Nessa hipótese, a cópia do arquivo deverá ser enviado 
até às 18h do dia 21 de março de 2021 para o e-mail: consultapublica@arsp.es.gov.br.  
e) As apresentações de que trata o item anterior serão também disponibilizadas no site 
após a Audiência Pública.  
f) Todas as exposições e manifestações serão registradas pela ARSP por meio 
eletrônico (gravação em áudio e vídeo), de forma a preservar a integridade de seus 
conteúdos e o seu máximo aproveitamento como subsídios ao aprimoramento a que se 
destina a Audiência Pública.  
 
7.4 ORIENTAÇÕES GERAIS  
a) Ao fazer a inscrição e participar da Audiência Pública, os Expositores e demais 
participantes autorizam a utilização e a divulgação pela ARSP das gravações referidas 
no item anterior, bem como dos demais materiais apresentados durante a Audiência 
Pública.  
 
Vitória, 11 de março de 2021. 
 
 

JOANA MORAES RESENDE MAGELLA 
Diretora Presidente - Em Exercício 


