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Ofício CIRCULAR nº 018/2016
Viçosa – Minas Gerais
22 de junho de 2016
Prezado Sr. Prefeito e/ou Diretor da autarquia de serviços de Saneamento
O Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas Gerais –
CISAB Zona da Mata, conforme Cláusula Sexta, inciso IV, do Contrato de Consórcio Público, tem
como um de seus objetivos o Planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos de
Saneamento Básico mediante gestão associada de serviços públicos.
Em Assembleia realizada no dia 31 de março de 2016, foi aprovada a instituição do CISAB
Zona da Mata como Órgão de Regulação, conforme Resolução CISAB ZM nº 007/2016 (enviada
por e-mail e disponível no site www.cisab.com.br).
Com base no art. 8º da Resolução CISAB ZM nº 007/2016, uma das competências
fundamentais do órgão de regulação é estabelecer padrões e normas para adequada prestação
dos serviços e para satisfação dos usuários.
Deste modo, o Grupo Técnico de Regulação do CISAB Zona da Mata elaborou uma
proposta que estabelece as condições gerais para prestação e utilização dos serviços
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (Regulamento de Serviços)
para os municípios que firmarem convênio de regulação com o CISAB Zona da Mata.
Esclarecemos que a consulta pública é um processo democrático para construção conjunta
de políticas públicas entre os governos e a sociedade e, portanto deverá ser disponibilizado para
toda a população abrangida pelos municípios consorciados ou municípios que tenham
interesse em ser regulados pelo CISAB Zona da Mata.
Sendo assim, informamos que estará disponível, entre os dias 22 de junho e 31 de julho de
2016,

no

site

do

Consórcio

(www.cisab.com.br)

e

na

página

do

Facebook

(www.facebook.com/cisabzonadamata), o arquivo da proposta acima mencionada, juntamente com
o formulário para envio de contribuições para a Consulta Pública 001/2016.
Solicitamos, ainda, a colaboração das prefeituras e autarquias, para que a Consulta Pública
seja divulgada em seus meios de comunicação direta com a população (site, jornais, redes sociais,
etc.)
Certos de sua colaboração, agradecemos desde já.
Atenciosamente,

Tânia Maria Duarte
Superintendente.
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