
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA CONSULTA PÚBLICA SOBRE A AGENDA REGULATÓRIA 
PARA NORMAS DE REFERÊNCIA PARA O SANEAMENTO BÁSICO (EIXO 5) 

 
O objeto principal de análise do usuário será o Anexo 1 da NT 7/2020/GT SANEAMENTO 
(documento principal), em que constam os temas para normatização organizados em uma 
ordem cronológica, com uma previsão de datas para início da elaboração da norma e para a 
edição da norma para os anos de 2020, 2021 e 2022.  
 
Primeiramente, no formulário inicial para apresentação da contribuição, o usuário deverá 
selecionar o tema para qual deseja fazer a contribuição. Será aberta outra página com três 
campos: 
1 – Contribuição 
2 – Justificativa 
3 – Anexos 
 
Uma vez selecionado o tema, aparecerá outra tela para a realização das contribuições. No 
campo “Contribuição”, o usuário deverá indicar um dos seguintes tipos: 

1) Exclusão de tema: Quando o usuário entende que o tema não deve ser inicializado para 

o período 2020, 2021 e 2022, ou seja, o tema deve ser excluído da presente Agenda 

Regulatória; 

2) Substituição de tema: Quando o usuário entende que o tema deve ser substituído por 

outro mais relevante. Dessa forma, o usuário deverá indicar claramente qual tema já 

existente deverá ser retirado e qual o tema o usuário quer incorporar no lugar.  

3) Modificação no prazo de início da elaboração da norma: Quando o usuário concorda 
que determinada norma deve constar desta Agenda Regulatória, mas entende que sua 
elaboração deverá ser adiantada ou postergada no período compreendido pela Agenda 
Regulatória (2020, 2021 e 2022).  

 
Para que uma contribuição possa ser devidamente avaliada pela ANA, o usuário deverá justificar 
suas sugestões de mudança na Agenda regulatória. Para isso, no campo “Justificativa”, o usuário 
deverá apresentar a justificativa para a alteração proposta. No terceiro campo, de “anexo”, o 
usuário poderá realizar o upload de algum arquivo que sirva de subsídio para a análise.  
 
No formulário inicial para apresentação da contribuição, além de contribuições para os temas 
selecionados, o usuário poderá sugerir a inclusão de novo tema, indicando eventuais alterações 
de cronograma. No entanto, contribuições que visem apenas adicionar temas para compor a 
Agenda, sem indicar qual norma deve ser excluída, terão maior dificuldade de serem acatadas.  
 
 
 


