
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental 

 do Meio Oeste de Santa Catarina 



Organização CISAM - Reg 
CISAM-MO 

CISAM-REG  

(Ente Regulador) 

CREFISBA 

(Câmara de Regulação) 

Composição: (06 membros) 

- Diretoria do CISAM-MO (03 membros); 

- Técnicos concursados do CISAM-MO, 
podendo ser: 

Químico; Contador e Engenheiro Sanitarista 
(03 membros) 

Competências: 

-Procedimentos de: 

a) Planejamento 

b) Controle Periódico 

c) Fiscalização 

d) Mediação de Conflitos: 

 -  1º) Usuário procura prestador local; 

 -  2º) Órgão Regulador. 

Fundo 



 Estabelece diretrizes, objetivos e responsabilidades 

para o funcionamento e gestão da Ouvidoria do Órgão 

Regulador denominado CISAM-REG, conforme disposições da 

Resolução n° 06/2013 do CISAM-MO. 

Resolução Normativa CISAM-REG n° 01/2015 



 Resolução CISAM-REG 01/2015 

Designa OUVIDOR para o CISAM-REG 

 Bruno Cesar Schmitt, engenheiro sanitarista, 

empregado do quadro efetivo do CISAM Meio Oeste. 

Ouvidor 



 Canal de comunicação direta responsável por receber, 

encaminhar e solucionar manifestações dos agentes 

envolvidos na prestação e utilização dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Ouvidoria 

I – Usuários; 

II – Poder concedente; 

 

 

III – Prestadores; 

IV – Órgãos e entidades de 
defesa do consumidor. 



Diretrizes: 

• Assegurar a participação dos usuários para a melhoria da gestão do 

prestador; 

• Garantir resposta às solicitações dos usuários e demais agentes 

envolvidos; 

• Prevenir e solucionar conflitos, preferencialmente através da 

mediação; 

• Reunir e encaminhar informações sobre diversos aspectos para as 

instituições envolvidas, contribuindo para a gestão institucional; 

Ouvidoria 



Deveres: 

• Assegurar canais para a participação e fiscalização da 
sociedade; 

• Atuar com autonomia, transparência, imparcialidade no 
controle dos serviços; 

• Resguardar o sigilo das informações pessoais dos usuários 
e prestadores; 

• Promover a divulgação do serviço de Ouvidoria; 

• Exercer a função de mediador (usuários, poder concedente 
e prestador). 

 

Ouvidoria 



Deveres: 

• Contribuir para a avaliação de desempenho com base na 
quantidade e especificidade das reclamações; 

• Contribuir para a difusão dos direitos e deveres dos usuários e 
prestadores; 

• Promover o esclarecimento e orientação ao público; 

• Avaliar o desempenho dos prestadores com base nas 
manifestações dos usuários; 

• Prover suporte ao serviço de ouvidoria dos prestadores, visando 
solução de conflitos diretamente destas com seus usuários.  

Ouvidoria 



Atribuições: 

• Receber solicitações de qualquer origem, relativas aos direitos e 
interesses individuais, coletivos e difusos; 

 

• Identificar as atividades envolvidas nas solicitações, articulando o 
encaminhamento das questões; 

 

• Prestar as informações solicitadas pelo público, observando o limite de 
sua competência e legislação pertinente; 

 

• Registrar todas as solicitações recebidas, bem como as respostas; 

Ouvidoria 



Atribuições: 

• Sugerir medidas de aperfeiçoamento da organização; 

 

• Elaborar e divulgar relatórios sobre o andamento da Ouvidoria; 

 

• Promover consultas e audiências públicas referentes a temas de 
interesse do Órgão Regulador e agentes envolvidos; 

 

• Estabelecer prazos para que os agentes atendam às solicitações da 
Ouvidoria. 

Ouvidoria 



As solicitações compreendem: 

 

• Reclamações; 

• Denúncias; 

• Sugestões; 

• Consultas; 

• Elogios. 

 

Não serão aceitas solicitações anônimas. 

 

Ouvidoria 



Todas as solicitações serão documentadas em formulário próprio, 
contendo: 

• Data e hora do recebimento; 

• Nome, endereço, contato do solicitante; 

• Número da unidade usuária; 

• Forma de contato; 

• Tipo de solicitação; 

• Número do protocolo junto ao prestador; 

• Situação atual; 

• Providências para a solicitação, quando cabível; 

• Data e hora da prestação das informações ou resultados; 

• Nome do atendente. 

 

Ouvidoria 



• Todas as solicitações deverão ser atendidas, se não de imediato, dentro 

de prazos determinados nos dispositivos legais; 

 

• A documentação relativa às solicitações poderão ser acessadas pelos 

interessados no prazo de cinco anos. A solicitação de acesso deve ser 

formalizada com antecedência mínima de 10 (dez) dias; 

 

 

Ouvidoria 



Mediação: 

• Recebida a solicitação, a Ouvidoria poderá convidar o solicitante e o 

representante do prestador para audiência de mediação, a ser 

presidida pelo Ouvidor, ou servidor por este designado; 

• Havendo êxito, o acordo será reduzido a termo e homologado pelo 

Ouvidor, extinguindo a reclamação. 

• Não obtido o acordo, será aberto Processo Administrativo, que será 

encaminhado à Câmara de Regulação e Fiscalização do Saneamento 

Básico para análise e parecer. 

Ouvidoria 



Processo Administrativo: 

• Inicia-se com o Termo de Ciência, encaminhado às partes interessadas, 

tratando de forma consubstanciada o conflito constatado. 

• Concluída a análise do Processo Administrativo, a CREFISBA irá proferir 

parecer decisório motivado. 

Ouvidoria 



Reclamação: 

• A reclamação referente à prestação dos serviços de saneamento básico 

submetidos ao controle do órgão regulador, será formulada pelo 

usuário diretamente à Ouvidoria; 

• As reclamações deverão ser elucidadas em um prazo de 30 dias, 

prorrogável uma única vez, a contar da data da formulação; 

• Enquanto não encerrada a reclamação, a unidade consumidora não 

poderá ter os serviços cortados, a menos que o corte se dê por 

motivos diferentes dos reclamados; 

Ouvidoria 



As reclamações serão encerradas: 

• Quando decididas as questões formuladas; 

• Quando, após 3 tentativas de contato com o reclamante, no prazo de 15 dias e por dois 

meios de contato diferentes, a Ouvidoria não o localizar; 

• Quando não fornecida pelo reclamante nenhuma forma de contato ou dadas informações 

erradas; 

• No caso de acordo, inclusive na audiência de mediação; 

• Quando o reclamante não atender às solicitações de documentos e informações nos 

prazos estipulados. 

Ouvidoria 



Indicadores gerenciais da Ouvidoria: 

 Será elaborado anualmente relatório de indicadores gerenciais dos sistemas 

com base no total de solicitações recebidas, total mensal, total por categoria, total 

por forma de contato, indicadores de ocorrências, tempo de atendimento, e grau de 

satisfação dos solicitantes. 

 

 

Ouvidoria 



 

Audiência e consulta pública: 

  A consulta pública é a ação do Órgão Regulador com o objetivo de 

consultar a opinião da sociedade, através de divulgação prévia da matéria a ser 

discutida, estabelecendo prazo para que o público se manifeste por escrito. Através 

dela se dá a publicidade, transparência e legitimidade das ações do órgão regulador. 

 

 

Ouvidoria 



 

Relatórios 

 A ouvidoria encaminhará mensalmente à CREFISBA, relatório com a listagem 

das solicitações do período, informando tipo de ocorrências, bem como relatório 

anual de todas as suas atividades acompanhado de sugestões para a melhoria do 

serviço, se houver. 

 

 

Ouvidoria 



 

Relatórios 

 A ouvidoria divulgará anualmente na internet o Relatório de Indicadores dos 

seus serviços e o Relatório das Audiências e Consultas Públicas. 

 

 

Ouvidoria 



 

Legislação 

 Nos casos em que for omissa a presente Regulamentação aplicam-se as 

disposições do Código de Processo Civil (Lei Federal nº 5.869, de 11/01/1973), do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11/09/1990), se não 

houver lei equivalente no âmbito da Unidade Federativa a que pertence o Órgão 

Regulador, e demais normas pertinentes, no que não forem incompatíveis com esta. 

 

Ouvidoria 



Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental 

 do Meio Oeste de Santa Catarina 


