
Cachoeiro de Itapemirim (ES), terça-feira, 15 de setembro de 2020                                             DOM nº 6151  Página 5

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

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 
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geral resultado de contagem ou medição;  
II - Indicador: medida quantitativa de eficiência ou de eficácia 
de um elemento do serviço de abastecimento de água e/ou de 
esgotamento sanitário, resultado de informações obtidas pelo 
cruzamento de pelo menos duas informações primárias ou 
variáveis. 
Art. 4º - Os dados e indicadores definidos no Anexo I desta 
Resolução são compostos de um conjunto de informações relativas 
à análise de infraestrutura, de estrutura operacional, de qualidade, 
de aspectos econômico-financeiros e de atendimento comercial 
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do 
município de Cachoeiro de Itapemirim.
Parágrafo único. Os dados e indicadores são agrupados em 
famílias organizadas com informações de mesma natureza, assim 
definidas: 
I – Gerais: caracterizam informações de contexto da prestação dos 
serviços, bem como os níveis relacionados à universalização do 
acesso aos serviços;
II – Operacionais: caracterizam a sustentabilidade técnica do 
prestador dos serviços;
III - Econômicos e financeiros: caracterizam a sustentabilidade 
econômico-financeira da prestação dos serviços, incluindo, 
entre outras, as informações obtidas a partir da contabilidade do 
prestador dos serviços;
IV - Qualidade: caracterizam os produtos e serviços ofertados 
no interesse dos usuários, sejam relativos aos padrões adequados 
da água distribuída e à continuidade do abastecimento; sejam 
relativos ao atendimento comercial, sua cortesia, agilidade e 
tempestividade; sejam relativos a queixas dos usuários em razão 
do não atendimento adequado do prestador de serviços, segundo 
juízo do reclamante; 
Art. 5º - A unidade espacial básica dos dados e indicadores é o 
município de Cachoeiro de Itapemirim.

CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES
Art. 6º - A concessionária deverá enviar à AGERSA os dados e 
os indicadores do SIMSA definidos no Anexo I desta Resolução 
em informes trimestrais junto ao Relatório Parcial da Concessão, 
atendendo aos termos e prazos estabelecidos na Resolução 
AGERSA 001/2016 ou em norma que vier substituí-la. 
§ 1º - Os informes deverão ser apresentados em via impressa e em 
meio digital, na forma de planilha aberta.
§ 2º - As planilhas eletrônicas para o preenchimento das 
informações serão disponibilizadas para descarga no sítio 
eletrônico da AGERSA na internet.

CAPÍTULO IV
DO PROCESSAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES
Art. 7º - A utilização de dados e indicadores pela AGERSA tem 
como objetivos: 
I - Permitir a avaliação objetiva e sistemática da prestação dos 
serviços; 
II - Diminuir a assimetria de informações entre os agentes 
envolvidos e incrementar a transparência das ações do prestador 
dos serviços públicos e da Agência Reguladora; 
III - Subsidiar o acompanhamento e a verificação do cumprimento 
dos contratos de concessão e do Plano Municipal de Abastecimento 
de Água e de Esgotamento Sanitário – PMAE; e, 

IV - Aumentar a eficiência e a eficácia da atividade regulatória.
Art. 8º - O processo de validação dos dados e indicadores prestados 
pela concessionária poderá ser constituir de:
I - Compilação e validação cruzada dos dados fornecidos, além 
de análises de consistência histórica e de informações de outros 
setores relacionados ao saneamento; 
II - Esclarecimento de dúvidas junto ao prestador de serviços; e 
III - Realização de auditorias junto à concessionária para a 
verificação da confiabilidade e exatidão das informações recebidas.
Art. 9º - Os dados e indicadores do SIMSA são públicos e 
acessíveis a todos, devendo serem publicados por meio sítio 
eletrônico da AGERSA na internet.
Art. 10º - Anualmente a AGERSA divulgará Relatório da Prestação 
dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 
Sanitário, nele devendo constar um resumo dos principais 
indicadores avaliados e sua relação com a qualidade dos serviços 
prestados.

CAPÍTULO V
DAS INFRAÇÕES

Art. 11 - A omissão por parte da concessionária na apresentação 
dos dados e indicadores no prazo devido ou a prestação de 
informações inverídicas caracteriza descumprimento da obrigação 
de fornecer informações necessárias ao desempenho das atividades 
regulatórias, cabendo as penalidades aplicáveis constantes na 
Portaria AGERSA nº036/02 ou em norma que vier substituí-la.
§ 1º - O descumprimento de qualquer das obrigações determinadas 
nesta Resolução ensejará na abertura de processo de fiscalização 
conforme previsto na Portaria AGERSA nº 036/02 ou em norma 
que vier substituí-la.
§ 2º - O pagamento da penalidade por descumprimento do dever 
de transferir informações não excluirá a obrigação de enviar os 
dados e demais conteúdos exigíveis nesta Resolução.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - Em razão de eventos tais como revisão tarifária, revisão 
do PMAE ou outro que justifique maior urgência e tempestividade 
da informação, a AGERSA poderá solicitar a antecipação do 
fornecimento dos dados e indicadores, inclusive com envio parcial 
caso o período de apuração ainda não tenha sido encerrado.
Art. 13 - A AGERSA poderá solicitar esclarecimentos sobre os 
dados e indicadores fornecidos, que deverão ser respondidos em 
até 10 (dez) dias úteis.
§ 1º - Os prazos relativos às solicitações de esclarecimento 
começarão a contar a partir da data constante no aviso de 
recebimento do ofício correspondente.
§ 2º - A solicitação de esclarecimento tem efeito suspensivo sobre 
os prazos em relação a eventuais medidas das quais dependam a 
análise das informações requeridas, até que o esclarecimento seja 
satisfatoriamente respondido a critério da AGERSA.
§ 3º - A AGERSA poderá prorrogar o prazo para solicitação de 
esclarecimentos a seu critério, mediante solicitação fundamentada 
do prestados dos serviços.
Art. 14 - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, devendo a concessionária dos serviços implantar as 
adequações necessárias ao cumprimento da mesma a partir do 87° 
Relatório Parcial da Concessão.

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

vanderley Teodoro de Souza
Diretor Presidente - AGERSA
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ANEXO I
Dados e Indicadores 

DADOS GERAIS

CÓDIG
O

DADO DESCRIÇÃO
UNIDADE DE

MEDIDA
REFERÊNCI

A

POPULAÇÃO ATENDIDA

DG101

População total 
atendida com 
abastecimento 
de água

Valor da população total atendida com 
abastecimento de água, no último dia do trimestre 
de referência. Corresponde à população urbana que
é atendida com os serviços acrescida de outras 
populações atendidas localizadas em áreas não 
consideradas urbanas. Caso o prestador de serviços
não disponha de procedimentos próprios para 
definir, de maneira precisa, essa população, o 
mesmo poderá estimá-la utilizando o produto da 
quantidade total de economias residenciais de 
água, multiplicada pela taxa média de habitantes 
por domicílio obtida no último Censo ou 
Contagem de População do IBGE. Quando isso 
ocorrer, o prestador de serviços deverá abater da 
quantidade de economias residenciais ativas de 
água, o quantitativo correspondente aos domicílios
atendidos e que não contam com população 
residente ou permanente.

habitantes AG001
(SNIS)

DG102

População 
urbana atendida 
com 
abastecimento 
de água

Valor da população urbana atendida com 
abastecimento de água, no último dia do trimestre 
de referência. Corresponde à população urbana que
é atendida com os serviços. Caso o prestador de 
serviços não disponha de procedimentos próprios 
para definir, de maneira precisa, essa população, o 
mesmo poderá estimá-la utilizando o produto da 
quantidade de economias residenciais de água 
localizadas dentro dos perímetros urbanos 
(DA108), multiplicada pela taxa média de 
habitantes por domicílio urbano obtida no último 
Censo ou Contagem de População do IBGE. 
Quando isso ocorrer, o prestador de serviços 
deverá abater da quantidade de economias 
residenciais ativas de água, o quantitativo 
correspondente aos domicílios atendidos e que não
contam com população residente ou permanente.

habitantes AG026
(SNIS)

DG103

População total 
atendida com 
esgotamento 
sanitário

Valor da população total atendida com 
esgotamento sanitários no último dia do trimestre 
de referência. Corresponde à população urbana que
é atendida com os serviços acrescida de outras 
populações atendidas localizadas em áreas não 
consideradas urbanas. Caso o prestador de serviços
não disponha de procedimentos próprios para 
definir, de maneira precisa, essa população, o 
mesmo poderá estimá-la utilizando o produto da 
quantidade toal de economias residenciais de 
esgoto multiplicada pela taxa média de habitantes 
por domicílio do respectivo dsitrito obtida no 
último Censo ou Contagem de População do 
IBGE. Quando isso ocorrer, o prestador de 
serviços deverá abater da quantidade de economias
residenciais ativas de esgoto o quantitativo 
correspondente aos domicílios atendidos e que não
contam com população residente ou permanente.

habitantes ES001
(SNIS)

DG104 População 
urbana atendida 
com 
esgotamento 
sanitário

Valor da população urbana atendida com 
esgotamento sanitário, no último dia do trimestre 
de referência. Corresponde à população urbana que
é atendida com os serviços. Caso o prestador de 
serviços não disponha de procedimentos próprios 
para definir, de maneira precisa, essa população, o 
mesmo poderá estimá-la utilizando o produto da 
quantidade de economias residenciais de esgoto 
localizadas dentro dos perímetros urbanos 
(DE106), multiplicada pela taxa média de 
habitantes por domicílio do respectivo dsitrito 
obtida no último Censo ou Contagem de 
População do IBGE. Quando isso ocorrer, o 
prestador de serviços deverá abater da quantidade 
de economias residenciais ativas de esgoto, o 
quantitativo correspondente aos domicílios 

habitantes ES026
(SNIS)
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atendidos e que não contam com população 
residente ou permanente.

ECONOMIAS TOTAIS

DG105

Quantidade de 
domicílios 
residenciais 
urbanos  totais

Quantidade de domicílios particulares 
permanentes, localizados nas áreas urbanas 
definidas pela legislação municipal, existentes no 
município no trimestre de referência. A 
concessionária deverá estimar tal informação 
utilizando o quociente do valor população urbana 
do município (obtido pela multiplicação da última 
estimativa de população do município divulgada 
pelo IBGE pela taxa de urbanização do município 
no último Censo ou Contagem da Pupulação do 
IBGE), dividido pela taxa média de habitantes por 
domicílio urbano do município obtida no último 
Censo ou Contagem da Pupulação do IBGE. Ou 
seja: (“Última estimativa de população do 
município do IBGE” x “Taxa de urbanização do 
município do último Censo ou Contagem do 
IBGE”) / “Taxa média de habitantes por domicílio 
do município do último Censo ou Contagem do 
IBGE”

economias  - -

EMPREGADOS

DG106

Quantidade total
de empregados 
próprios 
(ativos+inativos
)

Quantidade total de empregados diretos da 
concessionária existentes no último dia do 
trimestre de referência.

empregados  - -

DG107
Quantidade de 
empregados 
próprios ativos

Quantidade de empregados diretos da 
concessionária em atividade existentes no último 
dia do trimestre de referência.

empregados  

DG108
Quantidade de 
empregados 
próprios inativos

Quantidade total de empregados diretos da 
concessionária inativos existentes no último dia do
trimestre de referência.

empregados  - -

CÓDIG
O

DADO DESCRIÇÃO FÓRMULA
UNIDADE DE

MEDIDA
REFERÊNCIA

ÍNDICES DE ATENDIMENTO

IN101

Índice de 
abastecimento 
de água da 
população 
urbana

Percentual de atendimento da população urbana do
município com água. Refere-se ao valor do 
quociente da quantidade de economias residenciais
atendidas com água e localizadas em áreas urbanas
(DA108), conforme o cadastro de clientes, pela 
quantidade de economias residenciais totais 
(DG105), conforme dados do IBGE, de acordo 
com o item 1.1.1 do Nono Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão  n.º 029/98.

(DA108/
DG105)*100

% 9° Aditivo

IN102

Índice de coleta 
de esgoto da 
população 
urbana

Percentual de atendimento da população urbana do
município com coleta de esgoto. Refere-se ao 
valor do quociente da quantidade de economias 
residenciais atendidas com coleta de esgoto e 
localizadas em áreas urbanas (DE106), conforme o
cadastro de clientes, pela quantidade de economias
residenciais totais (DG105), conforme dados do 
IBGE, de acordo com o item 1.1.1 do Nono Termo
Aditivo ao Contrato de Concessão  n.º 029/98.

(DE106/DG105)*100

% 9° Aditivo

IN103

Índice de 
tratamento de 
esgoto da 
população 
urbana

Percentual de atendimento da população urbana do
município com tratamento de esgoto domiciliar. 
Refere-se ao valor do quociente do volume de 
esgoto tratado nas estações de tratamento (DE203),
pelo volume de esgoto coletado nas economias 
residenciais de esgoto localizadas em áreas 
urbanas (DE202), de acordo com o item 1.1.1 do 
Nono Termo Aditivo ao Contrato de Concessão  
n.º 029/98.

(DE203/DE202)*100

% 9° Aditivo

IN105 Índice de perda 
de água no 
sistema de 
distribuição 
(IPD) da 

Percentual de perdas reais e aparentes no sistema 
de distribuição de água da população urbana do 
município. Refere-se à relação entre o volume de 
água consumido (DA204), o volume de água de 
serviço (DA203) e o volume de água potável 

(DA202-DA204-
DA203/DA202-

DA203)*100

% 9° Aditivo
IN050 (SNIS)
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população 
urbana

efluente das estações de tratamento de água 
(DA202), de acordo com o item 1.2.1 do Nono 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão  n.º 
029/98.

DADOS OPERACIONAIS - AGUA

CÓDIG
O

DADO DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE
MEDIDA

REFERÊNCIA

1. QUANTIDADE DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS

DA101
Quantidade de 
ligações totais 
de água

Quantidade de ligações totais de água (ativas e inativas) à rede pública de 
abastecimento providas ou não de hidrômetro, existente no último dia do 
trimestre de referência.

ligações
AG021
(SNIS)

DA102
Quantidade de 
ligações ativas 
de água

Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, providas ou não de 
hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do trimestre 
de referência.

ligações
AG002
(SNIS)

DA103

Quantidade de 
ligações ativas 
de água 
micromedidas

Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, providas de hidrômetro,
que estavam em pleno funcionamento no último dia do trimestre de 
referência.

ligações
AG004
(SNIS)

DA104 Quantidade de 
economias 
totais de água 
(ativas e 
inativas)

Quantidade de economias totais de água (ativas e inativas), providas ou não 
de hidrômetro, existente no último dia do trimestre de referência.

economias  - -

DA105
Quantidade de 
economias 
ativas de água 

Quantidade de economias ativas de água, providas ou não de hidrômetro, que 
estavam em pleno funcionamento no último dia do trimestre de referência.

economias
AG003
(SNIS)

DA106

Quantidade de 
economias 
ativas de água 
micromedidas

Quantidade de economias de água, cujas ligações são providas de hidrômetro,
que estavam em pleno funcionamento no último dia do trimestre de 
referência.

economias
AG014
(SNIS)

DA107 Quantidade de 
economias 
ativas 
residenciais de 
água

Quantidade de economias residenciais de água que estavam em pleno 
funcionamento no último dia do trimestre de referência.

economias

AG013
(SNIS)

DA108

Quantidade de 
economias 
residenciais 
urbanas de água

Quantidade de economias residenciais de água (ativas e inativas), localizadas 
nas áreas urbanas definidas pela legislação municipal, no último dia do 
trimestre de referência.

economias  - -

DA109

Quantidade de 
economias 
ativas 
residenciais de 
água 
micromedidas

Quantidade de economias residenciais de água, cujas ligações são providas de
hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do trimestre 
de referência.

economias

AG022
(SNIS)

DA110 Quantidade de 
economias 
ativas 
comerciais de 
água

Quantidade de economias comerciais de água que estavam em pleno 
funcionamento no último dia do trimestre de referência.

economias  - -

DA111 Quantidade de 
economias 
ativas 
industriais de 
água

Quantidade de economias industriais de água que estavam em pleno 
funcionamento no último dia do trimestre de referência.

economias  - -

DA112

Quantidade de 
economias 
ativas públicas 
de água

Quantidade de economias públicas de água que estavam em pleno 
funcionamento no último dia do trimestre de referência.

economias  - -
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2. VOLUMES DE ÁGUA

DA201
Volume de 
água aduzido

Volume (m³) de água aduzido no trimestre de referência, medido ou estimado
nas entradas das ETAs. Compreende a água captada pelo prestador de 
serviços em todos as ETAS.

m³  - -

DA202
Volume de 
água produzido

Volume (m³) total de água disponibilizado para consumo ao longo do 
trimestre de referência, compreendendo a água captada pelo prestador de 
serviços e a água bruta importada, ambas tratadas nas unidades de tratamento 
do prestador de serviços, medido ou estimado nas saídas das ETAs.

m³
AG007
(SNIS)

DA203
Volume de 
água de serviço

Volumes (m³) de água usados para atividades operacionais e especiais ao 
longo do trimestre de referência, acrescido do volume de água recuperado. As
águas de lavagem das ETA(s) não devem ser consideradas. Os volumes para 
atividades operacionais compreendem aqueles utilizados como insumo 
operacional para desinfecção de adutoras e redes, para testes hidráulicos de 
estanqueidade e para limpeza de reservatórios.

m³
AG024
(SNIS)

DA204
Volume de 
água 
consumido

Volume (m³) de água consumido por todos os usuários ao longo do trimestre 
de referência, compreendendo o volume micromedido, o volume de consumo 
estimado para as ligações desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro 
parado, acrescido do volume de água tratada exportado para outro prestador 
de serviços.

m³ AG010

DA205

Volume de 
água 
consumido nas 
economias 
residenciais 
urbanas de 
esgoto

Volume (m³) de água consumido ao longo do trimestre de referência nas 
economias residenciais de esgoto localizadas nas áreas urbanas definidas pela
legislação municipal (DE106), compreendendo o volume micromedido e o 
volume de consumo estimado para as ligações desprovidas de hidrômetro ou 
com hidrômetro parado.

m³ -

DA206
Volume de 
água faturado

Volume (m³) de água no trimestre de referência debitado ao total de 
economias (medidas e não medidas), para fins de faturamento. Compreende a
água faturada pelo prestador de serviços em todos os sistemas de 
abastecimento.

m³
AG011
(SNIS)

DA207
Volume de 
água 
macromedido

Valor da soma dos volumes (m³) de água medidos no trimestre de referência 
por meio de macromedidores permanentes nas saídas das ETAs. Compreende
o volume de água macromedido pelo prestador de serviços em todos os 
sistemas de abastecimento.

m³
AG012
(SNIS)

DA208
Volume de 
água 
micromedido

Volume (m³) de água medido no trimestre de referência pelos hidrômetros 
instalados nas ligações ativas de água. Não deve ser confundido com o 
volume de água consumido, pois nesse último incluem-se, além dos volumes 
medidos, também aqueles estimados para os usuários de ligações não 
medidas.

m³
AG008
(SNIS)

DA209

Volume de 
água 
micromedido 
nas economias 
residenciais 
ativas

Volume (m³) de água medido no trimestre de referência pelos hidrômetros, 
consumido nas economias residenciais ativas micromedidas.

m³
AG020
(SNIS)

DA210
Volume de 
água estimado

Volume (m³) de água estimado no trimestre de referência nas economias 
ativas desprovidas de hidrômetro.

m³ -

3. OUTROS
DA301 Extensão da 

rede de água
Comprimento total da malha de distribuição de água, incluindo adutoras, 
subadutoras e redes distribuidoras e excluindo ramais prediais, operada pelo 
prestador de serviços em cada sistema de abastecimento, no último dia do 
trimestre de referência.

m AG005
(SNIS)

DADOS OPERACIONAIS - ESGOTO

CÓDIG
O

DADO DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE
MEDIDA

REFERÊNCIA

1. QUANTIDADE DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS
DE101

Quantidade de ligações totais de 
esgoto

Quantidade de ligações totais (ativas e inativas) de esgoto à 
rede pública de esgotamento, existentes no último dia do 
trimestre de referência.

ligações
ES009
(SNIS)

DE102
Quantidade de ligações ativas de
esgoto

Quantidade de ligações ativas de esgoto à rede pública de 
esgotamento que estavam em pleno funcionamento no último 
dia do trimestre de referência.

ligações ES002 (SNIS)

DE103
Quantidade de economias totais 
de esgoto

Quantidade de economias totais (ativas e inativas) de esgoto 
existentes no último dia do trimestre de referência.

economia
s

-

DE104
Quantidade de economias ativas 
de esgoto

Quantidade de economias ativas de esgoto que estavam em 
pleno funcionamento no último dia do trimestre de referência.

economia
s

AG003
(SNIS)

DE105
Quantidade de economias ativas 
residenciais de esgoto

Quantidade de economias residenciais de esgoto que estavam 
em pleno funcionamento no último dia do trimestre de 
referência.

economia
s

 - -
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DE106
Quantidade de economias  
residenciais urbanas de esgoto

Quantidade de economias residenciais de esgoto (ativas e 
inativas), localizadas nas áreas urbanas definidas pela 
legislação municipal, no último dia do trimestre de referência.

economia
s

ES001
(SNIS)

DE107
Quantidade de economias ativas 
comerciais de esgoto

Quantidade de economias comerciais de esgoto que estavam 
em pleno funcionamento no último dia do trimestre de 
referência.

economia
s

ES026
(SNIS)

DE108
Quantidade de economias ativas 
industriais de esgoto

Quantidade de economias industriais de esgoto que estavam 
em pleno funcionamento no último dia do trimestre de 
referência.

economia
s

 - -

DE109
Quantidade de economias ativas 
públicas de esgoto

Quantidade de economias públicas de esgoto que estavam em 
pleno funcionamento no último dia do trimestre de referência.

economia
s

 - -

2. VOLUMES DE ESGOTO

DE201 Volume de esgoto coletado

Volume (m³) total de esgoto lançado na rede coletora ao longo
do trimestre de referência pelo total das economias de esgoto, 
considerando o coeficiente de retorno de 80% da água 
consumida nas mesmas economias, conforme NBR 9649.

m³ ES005 (SNIS)

DE202
Volume de esgoto coletado nas 
economias residenciais urbanas 
de esgoto

Volume (m³) de esgoto lançado na rede coletora pelas 
economias residenciais de esgoto localizadas nas áreas 
urbanas definidas pela legislação municipal, no trimestre de 
referência, considerando o coeficiente de retorno de 80% da 
água consumida nas mesmas economias (DA205), conforme 
NBR 9649.

m³ ES006 (SNIS)

DE203 Volume de esgoto tratado
Volume (m³) de esgoto coletado no trimestre de referência e 
que foi submetido a tratamento, medido ou estimado nas 
entradas das ETEs.

m³ ES006 (SNIS)

DE204 Volume de esgoto faturado

Volume (m³) de esgoto no trimestre de referência debitado ao 
total de economias para fins de faturamento. Em geral é 
considerado como sendo um percentual do volume de água 
faturado na mesma economia.

m³ ES007 (SNIS)

4. OUTROS

DE301 Extensão da rede de esgoto

Comprimento total da malha de coleta de esgoto do sistema de
esgotamento, incluindo redes de coleta, coletores tronco e 
interceptores e excluindo ramais prediais e emissários de 
recalque, operada pelo prestador de serviços no município, no 
último dia do trimestre de referência.

m ES004 (SNIS)

DADOS DE QUALIDADE

CÓDIG
O

DADO DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE
MEDIDA

REFERÊNCIA

1. PARALIZAÇÕES EM SISTEMAS DE ÁGUA
DQ101

Quantidade de paralisações
no sistema de distribuição

de água 

Quantidade de vezes, no trimestre de referência, inclusive 
repetições, em que ocorreram paralisações no sistema de 
distribuição de água. Devem ser somadas somente as paralisações 
que, individualmente, tiveram duração igual ou superior a seis 
horas. A paralisação é uma interrupção no fornecimento de água 
ao usuário pelo sistema de distribuição, por problemas em 
qualquer das unidades do sistema de abastecimento, desde a 
produção até a rede de distribuição, que tenham acarretado 
prejuízos à regularidade do abastecimento de água. Inclui as 
interrupções decorrentes de problemas de produção, de pressão na
rede, reparos, queda de energia, de manobra do sistema, dentre 
outros.

paralisações

QD002
(SNIS)

DQ102
Duração das paralisações
no sistema de distribuição

de água (soma das
paralizações acima de 6

horas)

Quantidade de horas, no trimestre de referência, em que 
ocorreram paralisações no sistema de distribuição de água. Devem
ser somadas somente as durações de paralisações que, 
individualmente, foram iguais ou superiores a seis horas. As 
durações devem corresponder às paralisações computadas no dado
DQ101.

horas

QD003

DQ103

Quantidade de economias
ativas de água atingidas

por paralisações no sistema
de distribuição

Quantidade total no trimestre de referência, inclusive repetições, 
de economias ativas atingidas por paralisações no sistema de 
distribuição de água. Devem ser somadas somente as economias 
ativas atingidas por paralisações que, individualmente, tiveram 
duração igual ou superior a seis horas. A quantidade de economias
ativas atingidas deve corresponder às paralisações computadas no 
dado DQ101.

economias

-

2. VAZAMENTOS DE ÁGUA
DQ201 Quantidade de vazamentos 

de água registrados
Quantidade de vezes, no trimestre de referência, inclusive 
repetições, em que foram registrados vazamentos na rede de 
distribuição de água.

vazamentos ES026
(SNIS)

DQ202 Duração dos vazamentos Quantidade de horas, no trimestre de referência, despendida no horas -
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de água registrados conjunto de ações para solução dos problemas de vazamentos nas 
redes dos sistemas de abastecimento de água do município, desde 
a primeira reclamação junto ao prestador de serviços ou desde a 
identificação do problema pela própria concessionária até a 
conclusão do reparo. As durações devem corresponder aos 
vazamentos computados no dado DQ201.

DQ203 Quantidade de vazamentos 
com tempo de resolução 
acima de 24 horas

Quantidade de registros de vazamentos, no trimestre de referência,
inclusive repetições, em que o tempo de resolução, contado desde 
a identificação do problema até a conclusão do reparo, foi superior
a 24 horas.

horas -

3. FALTA D'ÁGUA
DQ301 Quantidade ocorrências de 

falta d'água registrados
Quantidade de vezes, no trimestre de referência, inclusive 
repetições, em que foram registradas ocorrências de falta d'água 
em ligações dos usuários.

falta d'água -

DQ302 Duração das ocorrências de
falta d'água

Quantidade de horas, no trimestre de referência, despendida no 
conjunto de ações para solução dos problemas de falta d'água nas 
ligações dos usuários, desde a primeira reclamação junto ao 
prestador de serviços ou desde a identificação do problema pela 
própria concessionária até a conclusão do reparo. As durações 
devem corresponder aos vazamentos computados no dado DQ301.

horas -

DQ303 Quantidade de ocorrências 
de falta d'água com tempo 
de resolução acima de 8 
horas

Quantidade de registros de falta d'água no trimestre de referência, 
inclusive repetições, em que o tempo de resolução, contado desde 
a identificação do problema até a sua solução, foi superior a 8 
horas.

horas -

4. RECLAMAÇÕES DE ÁGUA
DQ401 Quantidade de reclamações

nos serviços de água
Quantidade total, no trimestre de referência, de reclamações de 
usuários referentes ao sistema de abastecimento de água.

reclamações QD023
(SNIS)

DQ402 Quantidade de serviços 
executados fora do tempo 
máximo previsto

Quantidade total, no trimestre de referência, de reclamações de 
usuários referentes ao sistema de abastecimento de água com 
tempo de atendimento superior ao prazo estabelecido na Portaria 
Agersa 036/2002.

reclamações
atendidas
fora do
prazo

-

5. ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA
DQ501

Quantidade de amostras
analisadas para aferição de

cloro residual livre

Quantidade total de amostras, no trimestre de referência, coletadas
na saída da estação de tratamento e no sistema de distribuição de 
água (reservatórios e redes) para aferição do teor de cloro residual 
livre na água, determinada pela Portaria de Consolidação n.º 5/17 
do Ministério da Saúde.

amostras

QD006
(SNIS)

DQ502
Quantidade de amostras

analisadas para aferição de
cloro residual livre com

resultados fora do padrão

Quantidade total de amostras, no trimestre de referência, coletadas
na saída da estação de tratamento e no sistema de distribuição de 
água (reservatórios e redes) para aferição do teor de cloro residual 
livre na água, cujo resultado ficou fora do padrão determinado 
pela Portaria de Consolidação n.º 5/17 do Ministério da Saúde.

amostras
fora do
pradão

QD007
(SNIS)

DQ503
Quantidade de amostras

analisadas para aferição de
turbidez

Quantidade total de amostras, no trimestre de referência, coletadas
na saída da estação de tratamento e no sistema de distribuição de 
água (reservatórios e redes) para aferição do teor turbidez da água,
determinada pela Portaria de Consolidação n.º 5/17 do Ministério 
da Saúde.

amostras

QD008
(SNIS)

DQ504
Quantidade de amostras

analisadas para aferição de
turbidez com resultados

fora do padrão

Quantidade total de amostras, no trimestre de referência, coletadas
na saída da estação de tratamento e no sistema de distribuição de 
água (reservatórios e redes) para aferição do teor de turbidez na 
água, cujo resultado ficou fora do padrão determinado pela 
Portaria de Consolidação n.º 5/17 do Ministério da Saúde.

amostras
fora do
pradão

QD009
(SNIS)

DQ505
Quantidade de amostras

analisadas para aferição de
coliformes totais

Quantidade total de amostras, no trimestre de referência, coletadas
na saída da estação de tratamento e no sistema de distribuição de 
água (reservatórios e redes) para aferição do teor de coliformes 
totais presentes na água, determinada pela Portaria de 
Consolidação n.º 5/17 do Ministério da Saúde.

amostras

QD026
(SNIS)

DQ506
Quantidade de amostras

analisadas para aferição de
coliformes totais com

resultados fora do padrão

Quantidade total de amostras, no trimestre de referência, coletadas
na saída da estação de tratamento e no sistema de distribuição de 
água (reservatórios e redes) para aferição do teor de coliformes 
totais presentes na água, cujo resultado ficou fora do padrão 
determinado pela Portaria de Consolidação n.º 5/17 do Ministério 
da Saúde.

amostras
fora do
pradão

QD027
(SNIS)

DQ507
Quantidade de amostras

analisadas para aferição de
Escherichia Coli

Quantidade total de amostras, no trimestre de referência, coletadas
no sistema de distribuição de água (reservatórios e redes) para 
aferição do teor de Escherichia Coli presente na água, determinada
pela Portaria de Consolidação n.º 5/17 do Ministério da Saúde.

amostras

-

DQ508
Quantidade de amostras

analisadas para aferição de
Escherichia Coli com

resultados fora do padrão

Quantidade total de amostras, no trimestre de referência, coletadas
no sistema de distribuição de água (reservatórios e redes) para 
aferição do teor de Escherichia Coli presente na água, cujo 
resultado ficou fora do padrão determinado pela Portaria de 
Consolidação n.º 5/17 do Ministério da Saúde.

amostras
fora do
pradão

-
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6. EXTRAVASAMENTOS DE ESGOTO
DQ601 Quantidade de 

extravasamentos de esgoto 
registrados

Quantidade de vezes, no trimestre de referência, inclusive 
repetições em um mesmo ponto, em que foram registrados 
extravasamentos de esgoto na rede coletora.

vazamentos -

DQ602 Duração dos 
extravasamentos de esgoto 
registrados

Quantidade de horas, no trimestre de referência, despendida no 
conjunto de ações para solução dos problemas de extravasamentos
de esgoto na rede coletora do sistema de esgotamento, desde a 
primeira reclamação junto ao prestador de serviços ou desde a 
identificação do problema pela própria concessionária até a 
conclusão do reparo. As durações devem corresponder aos 
extravasamentos computados no dado DQ301.

horas -

DQ603 Quantidade de 
extravasamentos com 
tempo de resolução acima 
de 24 horas

Quantidade de registros de extravasamentos no trimestre de 
referência, inclusive repetições, em que o tempo de resolução, 
contado desde a identificação do problema até a conclusão do 
reparo, foi superior a 24 horas.

horas -

7. ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ESGOTO
DQ701 Quantidade de amostras 

analisadas para aferição da 
DBO efluente

Quantidade total de amostras, no trimestre de referência, coletadas
na saída da estação de tratamento de esgoto para aferição da 
concentração da DBO presente no elfuente tratado, determinada 
pela portaria de outorga da referida ETE.

amostras QD023
(SNIS)

DQ702 Quantidade de amostras 
analisadas para aferição da 
DBO efluente com 
resultados fora do padrão

Quantidade total de amostras, no trimestre de referência, coletadas
na saída da estação de tratamento de esgoto para aferição da 
concentração da DBO presente no elfuente tratado, cujo resultado 
ficou fora do padrão determinado pela portaria de outorga da ETE.

amostras
fora do
padrão

-

8. RECLAMAÇÕES DE ESGOTO
DQ801 Quantidade de reclamações

nos serviços de esgoto

Quantidade total, no trimestre de referência, de reclamações 
referentes ao sistema de esgotamento sanitário. reclamações

QD023
(SNIS)

DQ802
Quantidade de serviços

executados fora do tempo
máximo previsto

Quantidade total, no trimestre de referência, de reclamações 
referentes ao sistema de esgotamento sanitário com tempo de 
atendimento superior ao prazo estabelecido na Portaria Agersa 
036/2002.

reclamações
atendidas
fora do
prazo

-

DADOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS

CÓDI
GO

DADOS DESCRIÇÃO 

UNIDA
DE DE
MEDID

A

PARTICIPAÇÃO %

1. RECEITAS

DF101 RECEITA DE AGUA
Valores de receitas relacionadas exclusivamente 
com as tarifasde água

R$
receita de água /
total da receita X

100 

DF102 RECEITA ESGOTO
Valores de receitas relacionadas exclusivamente 
com as tarifas de esgoto 

R$
receita de esgoto /
total da receita X

100 

DF103 RECEITA ENERGIA
Valores de receitas relacionadas exclusivamente 
com receita de produção de energia.

R$
receita de energia /
total da receita X

100 

DF104 RECEITA SERVIÇO AGUA E ESGOTO
Valores de receitas relacionados a agua e esgoto 
( ex. reeligação, emissão de segunda vias, carro 
pipa  e outros)

R$
receita de água e
esgoto / total da
receita X 100 

DF105 OUTRAS RECEITAS 
Valores de outras receitas não relacionadas 
acima, inclusive receitas de juros de atraso de 
pagamentos)

R$
outras receitas / total

da receita X 100 

DF106 TOTAL DAS RECEITAS Total das modalidades de receitas R$ 100%

2. TRIBUTOS E ABATIMENTOS 

DF201
ABATIMENTOS/CANCELAMENTOS/
DEVOLUÇÃO 

Valores total de abatimentos, cancelamento e 
devoluções sobre vendas (serviços) 

R$
abatimentos,cancela
mento e devol. / total
rec. Liquida X 100

DF202 DESCONTO INCONDICIONAL Valores obtidos de descontos incondicionais R$
desconto

incondicional / total
rec. Liquida X 100

DF203
TOTAL DE TRIBUTOS E 
ABATIMENTOS 

Total dos tributos e abatimentos R$
total de tributos e
abatimento / total

rec. Liquida X 100

DF204 TOTAL DE RECEITA LIQUIDA 
Valor total do item 1. subtraído do total  itens
2

R$ 100%
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3. CUSTOS

DF301 TRIBUTOS S/ FATUTAMENTO
Valores a recolher de tributos federais, estaduais
e municipais devidos pela Companhia, nos 
termos da legislação tributária vigente

R$
tributos

s/faturamento / total
rec. Liquida X 100

DF302 DESPESA COM PESSOAL PRÓPRIO
Registra-se valores de folha de pagamento por 
total geral de todos funcionários.

R$
despesa com pessoal
próprio  / total rec.

Liquida X 100

DF303
ENCARGOS SOCIAIS DE FOLHA DE 
PAGAMENTO

Registra-se valores encargos sociais (exceto PIS/
PASEP e COFINS)

R$
encargos sociais de
folha de pag.  / total
rec. Liquida X 100

DF304
BENEFICIOS (FOLHA DE 
PAGAMENTO)

Registra-se valores de Benefícios concedidos a 
coloborados 

R$
benefcíos / total rec.

Liquida X 100

DF305 PLR
Registra-se valores de Participação de Lucros de
Resultados 

R$
PLR  / total rec.
Liquida X 100

DF306 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS 
Registra-se a movimentação dos valores 
referentes aos pagamentos efetuados de aluguéis
de equipamentos 

R$
alugueis de

equipamentos  / total
rec. Liquida X 100

DF307 SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS 

Registra os gastos com serviços de análises 
bacteriológicas, físico-químicas, 
hidrobiológicas, metais, produtos orgânicos e 
agrotóxicos em amostras de água, esgoto, lodo e 
produtos químicos, ensaios de proficiência e 
laudos técnicos de materiais.

R$
serviços

laboratoriais  / total
rec. Liquida X 100

DF308 TERCEIROS
Registra a movimentação de valores a pagar 
relativos aos empreiteiros e outros prestadores 
de serviços.

R$
terceiros  / total rec.

Liquida X 100

DF309 CUSTOS ENERGIA ELÉTRICA 
Registra os custos com serviços de energia 
elétrica destinada às unidades administrativas da
sede e sistemas

R$
custos com energia  /
total rec. Liquida X

100

DF310 CUSTOS COM PCH
Registra os custos na manutenção da Central 
Elétrica.

R$
 custos com pch /

total rec. Liquida X
100

DF311 OUTROS CUSTOS
Registra os outros tipos de custos envolvidos na 
operação

R$
outros custos  / total
rec. Liquida X 100

DF312 TOTAL CUSTO Total dos custos R$
total dos custos  /

total rec. Liquida X
100

4. DESPESAS

DF401 RATEIO DA ADM CENTRAL Valores de rateio da Administração Central R$
rateio da adm central
/ total rec. Liquida X

100

DF402 OUTORGA
Valor a ser repassado pela exploração da 
atividade municipal 

R$
outrorga  / total rec.

Liquida X 100

DF403 TAXA REGULAÇÃO Valor da taxa de regulação R$
taxa de regulação  /
total rec. Liquida X

100

DF404 TAXAS DIVERSAS 
Registra-se valores taxas (Ex: cartórios, alvarás 
e outros)

R$
taxas diversas  / total
rec. Liquida X 100

DF405 MARKETING Registra-se valores de propaganda e publicidade R$
 marketing / total

rec. Liquida X 100

DF406 AUDITORIA/ASSESSORIA 
Registra-se valores de contratos de auditoria e 
assessoria 

R$
auditoria e assessoria
/ total rec. Liquida X

100

DF407 OUTRAS DESPESAS 
Registra-se outras despesas não relacionadas 
acima

R$

total despesas
administrativa  /

total rec. Liquida X
100

DF408
TOTAL DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS

Registra-se a soma dos valores de todas despesas R$

total despesas
administrativa  /

total rec. Liquida X
100

DF409
RESULTADO ANTES DO 
DEPRECIAÇÃO, AMORTZ.E PDD

Valor total do item 1. subtraído dos itens 2,3 e
4 

R$

resultado antes da
depreciação, amortz

e PDD / receita
liquida X 100

5. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO DO ATIVO DIFERIDO E PROVISÃO PARA DEVEDORES
DUVIDOSOS

DF501 DEPRECIAÇÃO Registra-se todos valores referente a amotização R$
depreciação  / total
rec. Liquida X 100

DF502 AMORTIZAÇÃO Registra-se todos valores referente a depreciação R$
amortização  / total
rec. Liquida X 100

DF503 PDD Registra-se Provisão devedores duvidosos R$
PDD  / total rec.
Liquida X 100

DF504 RESULTADO ANTES IR
Registra-se a soma dos valores antes do 
Imposto de Renda 

R$
resultado antes do IR
/ total rec. Liquida X

100
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DF505 IMPOSTO DE RENDA
Valores a compensar, referente ao Imposto de 
Renda

R$
imposto de renda /
total rec. Liquida X

100

DF506 CSLL
Valor de Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido

R$
CSLL  / total rec.

Liquida X 100

DF507 RESULTADO LIQUIDO
Valor total do item 1. subtraído dos itens 2,3,4

e 5
R$

resultado liquido /
total rec. Liquida X

100

6. INVESTIMENTOS 

DF601
INVESTIMENTO REALIZADO EM 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Valor do investimento realizado no ano de 
referência, diretamente ou por meio de contratos
celebrados pelo próprio prestador de serviços, 
em equipamentos e instalações incorporados 
ao(s) sistema(s) de
abastecimento de água, contabilizado em Obras 
em Andamento, no Ativo Imobilizado ou no 
Ativo Intangível

R$

investimento em
abast. De água  /

total rec. Liquida X
100

DF602
INVESTIMENTO REALIZADO EM 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Valor do investimento realizado no ano de 
referência, diretamente ou por meio de contratos
celebrados pelo próprio prestador de serviços, 
em equipamentos e instalações incorporados 
ao(s) sistema(s) de
esgotamento sanitário, contabilizado em Obras 
em Andamento, no Ativo Imobilizado ou no 
Ativo Intangível

R$
investimento em

esgostamento / total
rec. Liquida X 100

DF603 INVESTIMENTO PCH Valor investido na PCH R$
investimento PCH  /
total rec. Liquida X

100

DF604 RESULTADO APÓS INVEST.
Valor total do item 1. subtraído dos itens 
2,3,4,5 e 6

R$
resultado liquido /

total rec. Liquida X
100

7. OUTRAS INFORMAÇÕES

DF701 ARRECADAÇÃO TOTAL 

Registra-se a soma dos valores arrecadado de 
todas as receitas operacionais, diretamento nos 
caixas do prestador de serviços ou por meio de 
terceiros autorizados (bancos e outros)

R$ -

DF702 JUROS DE EMPRESTIMOS
Valores a cargo de terceiros, relativos a juros e 
emprestimos auferidos decorrentes de aplicações
financeiras

R$ -

DF703
RECEITAS DE APLICAÇÃO 
FNANCEIRA

Valores de aplicações financeiras de curto, 
médio e longo prazo

R$ -

DF704 SALDO EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS Saldo Remanecente de empréstimos bancários R$ -

DF705 SALDO INADIMPLÊNCIAS Saldo do trimestre em aberto de inadimplências R$ -

DF706
ACUMULADO INADIMPLÊNCIAS  ATÉ 
30 DIAS 

Registra-se valores das inadimplências até 30 
dias 

R$ -

DF707
ACUMULADO INADIMPLÊNCIAS  ATÉ 
90 DIAS 

Registra-se valores  das inadimplências até 90 
dias

R$ -

DF708
ACUMULADO INADIMPLÊNCIAS  ATÉ 
180 DIAS 

Registra-se valores  das inadimplências até 180 
dias 

R$ -

DF709
ACUMULADO INADIMPLÊNCIAS  ATÉ 
365 DIAS 

Registra-se valores  das inadimplências até 365 
dias 

R$ -

DF710
ACUMULADO INADIMPLÊNCIAS  
ACIMA DE 365 DIAS 

Valor valores  das inadimplências R$ -

DF711
OUTROS INVESTIMENTOS NÃO 
ONEROSOS 

Valor do investimento realizado no ano de 
referência, diretamente ou por meio de contratos
celebrados pelo próprio prestador de serviços, 
em aquisição de bens de uso geral, 
equipamentos e instalações,não contabilizado 
nos investimentos realizados em abastecimento 
de água ou em esgotamento sanitário.

R$ -


