
ANEXO II à Portaria Adasa nº 169, de 29 de junho de 2018 (Agenda Regulatória) 
 

Formulário de Avaliação de Critérios 

 

 

Cada critério tem que ser qualificado com as seguintes pontuações: 

 

1 – Não é importante 2 – É um pouco importante 3 – É muito importante 
 
 

Núm. Critério Pontuação 

C1 Legalidade: o tema corresponde às competências da ADASA em nível estadual e 

municipal 

 

C2 Relevância: o tema corresponde às demandas externas relacionadas com as áreas de 

intervenção da ADASA (demandas externas podem vir de outros reguladores em 

áreas complementarias ao nível federal, estadual ou municipal, 
do setor privado ou dos consumidores) 

 

C3 Alinhamento institucional: o tema está alinhado com políticas públicas e o 

planejamento estratégico da ADASA 

 

C4 Custos e benefícios económicos: o tema pode ter impactos econômicos, tais 
como impacto nos investimentos necessários e retorno de investimentos, impactos 
na criação de emprego, produção, produtividade e concorrência, consumo e 
comércio interno, etc. 

 

C5 Custos e benefícios sociais: o tema pode ter impactos sociais, tais como impactos e 

riscos na saúde e a seguridade dos cidadãos; mudanças no modo de vida das pessoas, 

na cultura, na comunidade, na vida política, no bem-estar, nos 
direitos de propriedade; mudanças que impliquem considerações éticas; etc. 

 

C6 Custos e benefícios para o meio ambiente: o tema pode ter impactos no meio 
ambiente, tais como dano ou proteção do ecossistema de riscos ou danos 
irreversíveis 

 

C7 Custos e benefícios administrativos para ADASA: o tema pode ter impactos 

administrativos para ADASA, tais como os decorrentes da fiscalização e o 

cumprimento da proposta regulatória; fazer a ADASA mais eficiente e efetiva 

(novas tecnologias, simplificação de procedimentos, etc.); etc. 

 

C8 Custos e benefícios administrativos para outros atores: o tema pode ter 

impactos administrativos para outras instituições, indústrias, setor privado, 
consumidores, etc.   entendidos como custos   decorrentes   de atividades 
administrativas (tais como dar informações para a ADASA e cumprir com 
requisitos impostos pela agência) 

 

C9 Opinião geral do tema para o público: O tema cria interesse no público; cria 

disputa ou apoio entre os grupos afetados e os cidadãos. 

 

 


