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AVISO 

Consulta Pública nº 01/2022. 

Processo nº 89156718. 

Interessado: Agência de Regulação de Goiânia – AR. 

Assunto / Objeto: Termo de Adesão ao Serviço de Fatura Digital dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, prestados pela Saneamento de Goiás S.A. 

A Agência de Regulação de Goiânia – AR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.858.555/0001-37, 

localizada na Av. do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, 2º andar, em Goiânia, Estado de Goiás, na 

forma legal, torna público que submeterá à Consulta Pública o texto da minuta de Termo de 

Adesão ao Serviço de Fatura Digital, que se trata de documento comercial a ser emitido pela 

prestadora, por adesão do usuário, de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, bem como a minuta de Resolução Normativa que altera as disposições dos artigo 2º e 

89 da Resolução  Normativa nº 001/2019 – CGR de modo a autorizar a implementação da 

Fatura Digital, conforme processo nº 89156718, para comentários e recebimento de sugestões 

do público em geral, do dia 1º de janeiro de 2022 até o dia 19 de fevereiro de 2022, na seguinte 

forma: 

1. Os comentários e sugestões deverão ser formalizados por escrito:

1.1. Através de documento enviado por endereço eletrônico: 

diretoriaderegulacaoarg@gmail.com; 

1.2. Deverão conter os seguintes dados do autor da proposta: nome completo (pessoa física ou 

jurídica), endereço completo e CPF ou CNPJ. 

1.3. As propostas deverão ser digitadas, fonte mínima 12 times new roman ou arial. 

1.4. Identificar, se possível, o local exato no texto da minuta de Termo de Adesão à Fatura 

Digital a alteração/modificação proposta. 

2. Os comentários deverão ser fundamentados.

3. A minuta estará disponível para consulta no sítio da AR (www.goiania.go.gov.br/arg).

4. As manifestações recebidas e as respostas serão disponibilizadas para consulta no sítio da

AR. 

Goiânia, 27 de janeiro de 2022. 

PAULO CÉSAR PEREIRA 

Conselheiro Presidente 
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