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do Processo nº 01-19.997/2020, estando em conformidade com o 
que dispõe a cláusula sexta do Termo de Colaboração.

A Comissão avaliou o relatório de análise de prestação de contas 
final, constante do Processo n° 01-19.997/2020, folhas 81 a 83, 
elaborado pelos fiscais designados para acompanhar e fiscalizar a 
execução do objeto do Termo de Colaboração n° 011/2019.
Ao final da análise, a Comissão de Monitoramento e Avaliação 
aprova o relatório apresentado pelos fiscais do Termo de 
Colaboração 011/2019 e atesta que o MEPES cumpriu o Plano de 
Trabalho.

É o parecer.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de setembro de 2020

José Augusto Corteze Antonio

Rita de Cássia Barbosa

Rosilane Alves de Souza

S E C R ETA R I A  M U N I C I PA L  D E
C U LT U R A  E  T U R I S M O

COMUNICADO

EDITAL DE CONCURSO Nº 010/2020
EDITAL DE CONCURSO PARA SELEÇÃO DE OBRAS 

DE ARTE A FIM DE COMPOR O “IX SALÃO DE ARTES 
LEvINO FANZERES”

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, FAZ SABER aos 
artistas plásticos interessados, que se encontra aberto  o EDITAL 
DE CONCURSO PARA SELEÇÃO DE OBRAS DE ARTE 
A FIM DE COMPOR O “IX SALÃO DE ARTES LEvINO 
FANZERES”, no período de 15 de setembro de 2020 a 30 de 
outubro de 2020,  conforme artigo 22 da Lei nº 8666/1993.
O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.cachoeiro.
es.gov.br, na aba TRANSPARÊNCIA/EDITAIS, e será divulgado 
amplamente no Diário Oficial do Município e em jornais de 
circulação regional. Os interessados deverão realizar as inscrições 
entre os dias 15 de setembro de 2020 e 30 de outubro de 2020, 
através do e-mail semcult.editais@gmail.com.
Poderão participar deste Edital artistas plásticos, brasileiros natos 
ou naturalizados, sendo vedada a inscrição de servidores públicos 
municipais lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
do Município de Cachoeiro de Itapemirim – ES, bem como, seus 
cônjuges ou companheiros, parentes consanguíneos ou afins, em 
linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive os dependentes.
O prazo para interposição de impugnação a este Edital, será de 03 
(três) dias úteis após publicação do mesmo em Diário Oficial do 
Município, através do e-mail semcult.editais@gmail.com.  
Pedidos de esclarecimentos poderão ser enviados pelo e-mail 
semcult.editais@gmail.com. 

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 14 de setembro de 2020.
 

FERNANDA MARIA MERCHID MARTINS
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

A G E R S A

RESOLUÇÃO AGERSA N° 005/2020

DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS DE CERTIFICAÇÃO 
DOS ÍNDICES DE UNIvERSALIZAÇÃO DOS SERvIÇOS 
DE ÁGUA E ESGOTO INCORPORADOS AO CONTRATO 
DE CONCESSÃO 029/98.

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – AGERSA, no uso das 
atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 6.537, de 12 
de agosto de 2011; CONSIDERANDO as funções e competências 
da AGERSA definidas na Lei Municipal nº 4.797, de 14 de julho 
de 1999; CONSIDERANDO as obrigações contratuais definidas 
na Cláusula Quinta e Cláusula Nona do Contrato de Concessão 
nº 029, de 14 de julho de 1998; CONSIDERANDO ainda a 
importância do uso de informações confiáveis para o exercício 
eficaz das atividades regulatórias, em especial, acompanhamentos 
de metas e condições legais e contratuais dos serviços públicos 
delegados;
RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º – Esta Resolução estabelece os procedimentos de 
certificação dos índices de universalização dos serviços públicos 
delegados de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 
município de Cachoeiro de Itapemirim que serão adotados pela 
AGERSA, conforme mecanismos estabelecidos neste instrumento. 
Parágrafo único – O atendimento a esta Resolução não exime a 
concessionária da obrigação de fornecer informações mediante 
solicitação da AGERSA ou em conformidade com outras normas 
aplicáveis, ainda que se refiram ao mesmo objeto.

CAPÍTULO II
DOS ÍNDICES E INFORMAÇÕES

Art. 2º – Os índices de universalização dos serviços de água e 
esgoto de que trata esta Resolução, incorporados ao Contrato de 
Concessão de Concessão 029/98, são os seguintes:
I – Índice de abastecimento de água da população urbana;
II – Índice de coleta de esgoto da população urbana;
III – Índice de tratamento de esgoto da população urbana;
IV – Índice de perdas de água no sistema de distribuição (IPD) da 
população urbana.

Art. 3º – A AGERSA certificará os índices citados no artigo 
anterior com base na validação das informações prestadas 
pela concessionária ao Sistema Municipal de Informação em 
Saneamento – SIMSA por meio dos relatórios parciais da 
concessão.

Art. 4º – As informações prestadas pela concessionária ao SIMSA 
a serem certificadas são as seguintes:
I – Quantidade de economias residenciais urbanas de água 
(DA108)
II – Quantidade de economias residenciais urbanas de esgoto 
(DE106)
III – Quantidade de domicílios residenciais urbanos totais (DG105)
IV – Volume de esgoto coletado nas economias residenciais 
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urbanas de esgoto (DE202)
V – Volume de esgoto tratado (DE203)
VI – Volume de água produzido (DA202) 
VII – Volume de água de serviço (DA203)
VIII – Volume de água consumido (DA204)

CAPÍTULO III
DA CERTIFICAÇÃO DOS ÍNDICES

Art. 5º – A AGERSA certificará os índices de universalização 
semestralmente, com base nas informações prestadas pela 
concessionária nos relatórios parciais da concessão referentes ao 
segundo e ao quarto trimestres de cada ano.
Art. 6º – A certificação será realizada por meio de fiscalização 
programada direta e terá como objetivo avaliar o nível de 
confiança dos mecanismos e controles dos processos de geração 
das informações adotados pela concessionária, bem como o nível 
de exatidão dos números declarados para cada informação e para 
cada índice.
§ 1º – A avaliação do nível de confiança dos mecanismos de 
controle dos processos de geração das informações adotados pela 
concessionária poderá ser realizada por meio de:
I – Análise documental de políticas, normas e/ou procedimentos 
formalmente definidos que contemplem protocolos para atividades 
críticas dos processos de gestão da informação;
II – Análise dos procedimentos e sistemas de gestão da informação 
para avaliar o nível de implementação de controles considerados 
essenciais para a geração de informações confiáveis;
§ 2º – A avaliação da exatidão dos números declarados pela 
concessionária poderá ser realizada por meio de:
I – Análise documental para avaliar se as informações prestadas 
são consistentes com as definições regulatórias;
II – Análise da base cadastral comercial e da base de dados 
operacionais da concessionária para avaliar o nível de precisão 
dos dados declarado.

CAPÍTULO IV
DAS INFRAÇÕES

Art. 7º – A omissão por parte da concessionária na apresentação 
das informações no prazo devido ou a prestação de informações 
inverídicas caracteriza descumprimento da obrigação de fornecer 
os dados e informações necessários ao desempenho das atividades 
regulatórias, cabendo as penalidades aplicáveis constantes na 
Portaria AGERSA nº 036/02 ou em norma que vier substituí-la. 
Parágrafo único – O pagamento da penalidade por descumprimento 
do dever de transferir informações não excluirá a obrigação 
de enviar as informações e demais conteúdos exigíveis nesta 
Resolução.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º – Em razão de eventos tais como revisão tarifária ou 
contratual, revisão do Plano Municipal de Água e Esgoto ou outro 
que justifique maior urgência e tempestividade da informação, 
a AGERSA poderá solicitar a antecipação do fornecimento das 
informações de que trata esta Resolução, inclusive com envio 
parcial de dados caso o período de apuração ainda não tenha sido 
encerrado.
Art. 9º – A AGERSA divulgará em seu sítio eletrônico na internet 
os resultados da certificação dos índices de universalização em um 
prazo de até 60 dias após a apresentação dos Relatórios Parciais da 
Concessão do segundo e do quarto trimestres de cada ano.
Art. 10º – Esta resolução entra em vigor num prazo de 90 (noventa) 
dias a partir da data de sua publicação, devendo a Concessionária 

dos Serviços, nesse período, adotar as adequações necessárias ao 
cumprimento da mesma.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de setembro de 2020.

vANDERLEy TEODORO DE SOUZA
Diretor Presidente - AGERSA

RESOLUÇÃO AGERSA N° 006/2020

DISPÕE SOBRE OS DADOS E INDICADORES A SEREM 
PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA DOS SERvIÇOS 
DE ÁGUA E ESGOTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE 
INFORMAÇÃO EM SANEAMENTO - SIMSA.

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – AGERSA, no uso das 
atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 6.537, de 12 
de agosto de 2011; CONSIDERANDO as funções e competências 
da AGERSA definidas na Lei Municipal nº 4.797, de 14 de julho 
de 1999; CONSIDERANDO as obrigações contratuais definidas 
na Cláusula Quinta e Cláusula Nona do Contrato de Concessão 
nº 029, de 14 de julho de 1998; CONSIDERANDO ainda a 
importância da transferência de informações para o exercício 
eficaz das atividades regulatórias, em especial, acompanhamentos 
de metas e condições legais e contratuais dos serviços públicos 
delegados;
RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º - Esta Resolução estabelece os dados e indicadores a 
serem prestados pela concessionária dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário de Cachoeiro de 
Itapemirim ao Sistema Municipal de Informação em Saneamento 
– SIMSA, conforme os termos e mecanismos estabelecidos neste 
instrumento. 
Parágrafo único. O atendimento a esta Resolução não exime a 
concessionária da obrigação de fornecer informações mediante 
solicitação da AGERSA ou em conformidade com outras normas 
aplicáveis, ainda que se refiram ao mesmo objeto.

CAPÍTULO II
DAS INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS

Art. 2º - Por meio desta Resolução ficam definidos os dados e 
indicadores que serão utilizados para o monitoramento, avaliação 
e fiscalização das condições da prestação dos serviços públicos de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário regulados pela 
AGERSA, os quais serão incorporados ao Sistema Municipal de 
Informação em Saneamento – SIMSA.
Parágrafo único. Os dados e indicadores adotados pela AGERSA 
por meio desta resolução, bem como as terminologias e códigos 
utilizados, descrições, abrangência, unidade de medida, fórmula 
de apuração e periodicidade de prestação estão listados no Anexo 
I desta Resolução.

Art. 3º - Para os fins desta Resolução são adotadas as seguintes 
definições: 
I - Dado: qualquer informação quantitativa ou qualitativa, coletada 
ou calculada, produzida como informação primária ou agregada 
na forma de variáveis, destinada a alimentação do SIMSA, em 


