


Regulação no CISAM Meio Oeste 

“... funcionamento da regulação no CISAM 
Meio Oeste, por meio de seu Órgão 
Regulador... CISAM-REG... de natureza 
consultiva e deliberativa... 

... o CISAM-REG funcionará por meio de uma 

... Câmara de Regulação e Fiscalização do 
Saneamento Básico – CREFISBA.” 

(Resolução nº 06/2013 do CISAM Meio Oeste) 



CISAM Meio Oeste: Consórcio Público 

CISAM-REG: Órgão Regulador 

CREFISBA 

Câmara de Regulação e Fiscalização do  

Saneamento Básico 



Atuação do CISAM-REG 

• Regulação 

• Elaboração de Normas (Reajuste, Ouvidoria, 
Qualidade, ...) 

• Minutas (Manual de Prest. Serv. e Atend. Usuário) 

• Fiscalização 

• Relatórios (prestador, titular) 

• O intuito não é punir, mas orientar. Sanções serão 
previstas em Resoluções. 

• Site do CISAM-REG está sendo elaborado. 

• Estaremos à disposição para dirimir dúvidas para o 
pleno cumprimento das normas. 



Resolução Normativa CISAM-REG 
nº 03/2015 

Estabelece condições gerais e 
procedimentos a serem observados 
para reajuste ou revisão de tarifas e 

serviços 



Lei nº 11.445 / 2007 







Resolução Normativa 
CISAM-REG nº 03/2015 

• Reajuste 

• Revisão Ordinária 

• Revisão Extraordinária 



 Prestador envia os 

complementos 

(prazo 5 dias, prorrogável) 

Prestador envia ao CISAM-

REG documentos 

solicitando reajuste de X%  

(90 dias antes do início da 

vigência do reajuste) 

Documentos 

corretos e 

suficientes? 

Sim 

CISAM-REG analisa as 

informações e emite parecer 

(prazo 10 dias) 

Parecer do 

CISAM-

REG é 

favorável? 

Prestador 

irá 

recorrer? 

(prazo 5 

dias) 

CISAM-

REG 

respondeu 

ao recurso 

em 5 dias? 

Recurso 

foi 

Deferido? 

Y % 

X % 

X % X % 

Não 

Sim 

Não 

Não 

Sim 

Não Sim 

Não 

Processo do Reajuste ou Revisão 
Resolução Normativa CISAM-REG 03/2015 



Resolução Normativa 
CISAM-REG nº 03/2015 

• Reajuste 

• Revisão Ordinária 

• Revisão Extraordinária 



Reajuste da tarifa e/ou serviços 

• Tem por finalidade a reposição monetária dos 
valores dos serviços prestados, preservando o 
seu valor frente às perdas inflacionárias. 

• Intervalo mínimo de 12 meses. 



Reajuste da tarifa e/ou serviços 

A solicitação de Reajuste deve conter os 
seguintes documentos: 

I. Ofício de solicitação, indicando percentual 
pretendido e justificativas. 

II. Cópia do Ato Administrativo que autorizou o 
último reajuste. 

III. Estrutura tarifária completa. 

IV. Tabela dos preços públicos praticados. 



Reajuste da tarifa e/ou serviços 

V. Número de economias de água e de esgoto, 
nas categorias: Residencial, Social, 
Comercial, Público, Industrial, e outras se 
houver. 

VI. Número de servidores efetivos, contratados 
e comissionados, separados entre 
Administrativo, Água, e Esgoto. 

VII.População atendida pelos serviços, separada 
entre Urbana e Rural. 



Reajuste da tarifa e/ou serviços 

VIII.Balanços: Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial do último exercício. 

IX. Balancetes contábeis com as informações 
dos últimos 12 meses. 

X. Relatório de depreciação, amortização e 
provisões mensais do exercício atual. 

XI. Demonstrativos do faturamento sobre os 
serviços dos últimos 12 meses. 



Reajuste da tarifa e/ou serviços 

XII. Relatório das receitas arrecadadas, dos 
serviços, nos últimos 12 meses. 

XIII.Descritivo do recebimento de recursos 
externos nos últimos 12 meses. 

XIV.Relatório do volume faturado (m³) de água 
nos últimos 12 meses. 

XV.Planilhas que demonstrem as Receitas, 
Despesas e Investimentos (modelo CISAM-
REG). 



Resolução Normativa 
CISAM-REG nº 03/2015 

• Reajuste 

• Revisão Ordinária 

• Revisão Extraordinária 



Revisão Ordinária 

• Reavaliação das condições e valores da 
prestação dos serviços, tarifas e preços 
praticados, necessidade de reaparelhamento e 
modernização do sistema. 

• Deve ser solicitado a cada 4 anos. 



Revisão Extraordinária 

• Reavaliação cabível sempre que ocorram fatos 
não previstos, externos à participação do 
prestador, que causem alteração no equilíbrio 
econômico-financeiro. 

• Pode ser solicitado em qualquer momento. 



Documentos Adicionais para as 
Revisões 

I. Descrição dos eventos que desequilibram a 
equação econômico-financeira, e seus 
impactos. 

II. Base de dados utilizada. 

III. Memória de cálculo dos valores 
apresentados. 

IV. Indicação de alternativas objetivas para 
implantação da revisão. 



CISAM-REG 

CREFISBA 
Câmara de Regulação e Fiscalização do Saneamento Básico 

Nasser Ibrahim – Presidente da CREFISBA 

 

 regulacao@cisam.sc.gov.br 

 

 (49) 3555-6972 

 


