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EDITAI DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

0 Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental —CISAM SUL, convoca 
os representantes dos entes consorciados para Assembleia Geral Ordinária que será 
realizada no dia 17 de outubro de 2017, às 09:30 horas em primeira chamada com a 
presença de 2/3 dos entes consorciados, às 10:00 horas em segunda chamada com a 
presença de 50% dos entes consorciados na sede do CISAM-SUL (Novas instalações), sito à 
Rua Agenor Loli, s/nº, Bairro Corridas, município de Orleans/SC, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 

1. Abertura; 
2. Informações sobre a inauguração da obra da sede administrativa e aquisição de equipamentos 

laboratoriais do CISAM-SUL; 
3. Resumo das atividades desenvolvidas pelo CISAM-SUL; 
4. Informações a respeito das licitações compartilhadas; 
5. Apresentação da situação dos municípios consorciados; 
6. Aprovação da LDO para Elaboração da Proposta Orçamentária para 2018; 
7. Aprovação do conteúdo das minutas de Resoluções, previamente encaminhadas para análise dos entes 

consorciados, conforme a seguir: 
I. Resolução Normativa que Estabelece condições gerais para os procedimentos de fiscalização da 

prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, disciplina o processo 
administrativo punitivo (Projeto de Resolução Normativa CISAM-SUL-REG n°1/2017); 

II. Resolução Normativa que Estabelece critérios para a aplicação de penalidades e para a formalização 
do compromisso de ajustamento de conduta (aos prestadores de serviço de água e esgoto); (Projeto 
de Resolução CISAM-SUL-REG nº 2/2017); 

III. Resolução Normativa que Estabelece as Condições Gerais da Prestação de Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água Tratada e de Esgotamento Sanitário, no âmbito dos municípios regulados 
(Projeto de Resolução CISAM-SUL-REG n° 3/2017); 

IV. Resolução que toma público a convolação em contrato de Consórcio Público o Protocolo de 
Intenções (Projeto de Resolução nº 8/2017); 

V. Resolução que Disciplina os critérios e procedimentos para concessão do Vale-Alimentação aos 
empregados do CISAM SUL (Projeto de Resolução nº 10/2017); 

VI. Resolução que altera a base de cobrança do preço de Regulação (Projeto de Resolução nº 11/2017) ; 
VII. Resolução que autoriza o CISAM SUL àassociar-se a ASSEMAE (Projeto de Resolução nº 12/2017). 

8. Outros assuntos de interesse do Consórcio; 
9. Apresentação de eventuais moções; 
10. Leitura e aprovação da ata; 
11. Encegramento. 
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