
OBJ O QUE QUEM ONDE

Etapa I - Entendento o Setor

1.1 -  Analisar estado da arte da regulação infranacional 

e o papel da regulação no cumprimento do novo marco 

regulatório nacional

Alceu;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line

Etapa I - Entendento o Setor

1.2 - Analisar a perspectiva da regulação sob a ótica dos 

prestadores de serviços

Alceu; Ana;

Thomaz
Reunião on-line

Etapa I - Entendento o Setor

1.3 - Analisar o papel da ANA e sua agenda regulatória

Alceu; Ana;

Thomaz
Reunião on-line

Etapa II - Contribuindo com a Agenda Regulatória

1.4 - Analisar a agenda regulatória da ANA e discutir 

qual seria uma possível contribuição 

Ana e Thomaz. Reunião on-line

Etapa II - Contribuindo com a Agenda Regulatória

1.5 - Analisar o estado da governança das agências 

infranacionais e elaborar documento com os principais 

achados

Alceu; Ana

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line

Etapa II - Contribuindo com a Agenda Regulatória

1.6 - Elaboração de artigo ou carta ou contribuição para 

eventual consulta pública, que possa ser divulgado para 

contribuir com a ANA na elaboração da norma de 

referência

Alceu; Ana;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line

Etapa II - Contribuindo com a Agenda Regulatória 

1.7 - Realização de evento para discussão com as 

agências reguladoras infranacionais e a ANA sobre os 

achados e sugestões de melhorias 

Alceu; Ana;

André Facó;

Thomaz.

Reunião on-line

1.  Assegurar que as Normas de Referência da ANA criem incentivos para a melhoria da qualidade regulatória das 

Agências Reguladoras Infranacionais (estaduais, consorciadas e municipais)

OBJETIVO 1 - Desenvolver ferramentas que auxiliem a transparência e sistematize os processos das Agencias Reguladoras







QUANDO PORQUE COMO

A regulação do setor de saneamento ocorre 

na ponta (agências infranacionais), porém 

a ANA é quem pauta a ação destas 

agências.

1-abr-21

Compreender o papel das agências 

reguladoras infranacionais e suas fragilidades 

em relação a governança regulatória

Ao final da Etapa I - elaborar 

documento de contexto

1-mai-21

Avaliar sob a perspectiva dos prestadores de 

serviços, quais os entraves para a melhoria da 

qualidade da regulação infranacional, bem 

como o papel de supervisão da ANA

Ao final da Etapa I - elaborar 

documento de contexto

01/06/2021 ATÉ 

15/07/2021

Entender o papel e a estrutura da ANA para 

cumprimento da agenda regulatória (2021-

2022), bem como definir para quais normas a 

RGB irá se posicionar, cujo foco será a 

melhoria da governança da regulação 

infranacional 

Ao final da Etapa I - elaborar 

documento de contexto

22-jul-21

Considerando que o atendimento às normas 

da ANA é condição para acesso a recursos da 

União, esta norma poderá trazer claros 

incentivos a melhoria da governança das 

agências reguladoras infranacionais

Definiu-se que o grupo pode 

contribuir para o item sobre 

mehorias na governança das 

agências infranacionais

até 30/08/2021 a definir a partir da discussão do item 1.5-a Elaborar texto com contribuições

até 30/09/2021 a definir a partir da discussão do item 1.5-b Elaborar texto com contribuições

1-dez-21 a definir a partir da discussão do item 1.5-c

Elaborar texto com contribuições 

para a minuta de norma de 

referência

1.  Assegurar que as Normas de Referência da ANA criem incentivos para a melhoria da qualidade regulatória das 

Agências Reguladoras Infranacionais (estaduais, consorciadas e municipais)

OBJETIVO 1 - Desenvolver ferramentas que auxiliem a transparência e sistematize os processos das Agencias Reguladoras







QUANTO STATUS

CONCLUÍDA

12h CONCLUÍDA

8h CONCLUÍDA

6h CONCLUÍDA

2h CONCLUÍDA

24h ANDAMENTO

24h ANDAMENTO

24h ANDAMENTO

118

OBJETIVO 1 - Desenvolver ferramentas que auxiliem a transparência e sistematize os processos das Agencias Reguladoras














