Entenda sua conta de Água e Esgoto
A conta de consumo de água e esgoto que é entregue pelo SAAEC reúne os gastos com água e a estimativa dos ga
gastos com o esgoto.
O consumo de água é medido pelo hidrômetro (relógio de água). Esse consumo normalmente é feito a cada período
de 30 dias, podendo sofrer pequenas variações em função de feriados, dificuldade de acesso ao hidrômetro (não tinha ni
ninguém em casa, por exemplo), dias de muitaa chuva, etc. O SAAEC vai tomar todas as medidas para que os períodos entre uma
leitura e outra não sofram grandes variações de período, pois foi estabelecida uma faixa de período mínimo de 28 dias de
consumo e máximo de 34 dias de consumo.
O consumo de esgoto
goto é calculado em função do consumo de água. Para o cálculo do consumo de esgoto ficou estabeestab
lecido que o mesmo fosse 60% (sessenta por cento) do consumo de água. Esse critério é utilizado por boa parte dos serviços
de água e esgoto existentes no Brasil.
Veja a seguir como é a Conta de Consumo e o que ela contém:

Esta parte da conta reúne os dados
de identificação do consumidor (nome, end
endereço, identificação do local, etc.) e os dados
relativos aos consumos. Veja mais detalhes
no item Detalhando Minha Conta de Co
Consumo.
No verso desta parte consta a Tabela
de Categorias de Consumo, Valores e Custos
e o campo de autenticação do pagamento
feita pelo Banco recebedor.

Esta parte da conta é a que será us
usada pelo Banco quando for feito o pagamento
da mesma. Ela será destacada na linha serr
serrilhada.

DETALHANDO MINHA CONTA DE CONSUMO
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Identificação: esse é o número de Identificação da Ligação de Água
e Esgoto.
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CDC – DV: esse é o número do código da Ligação de Água e Esgoto.

3

Categoria: identifica se o consumidor é Residencial, Comercial,
Público, etc. Cada tipo de consumidor possui uma tarifa diferente.
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Nro. Conta: esse é o número de sua conta no sistema do SAAEC.
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Referência: identifica o mês e o ano da conta.

6

Proprietário: em nome de quem está o imóvel.

7

Compromissário: quem é o responsável pelo consumo.

8

Endereço da Ligação: identifica a rua, número e bairro da ligação.

9

Endereço da Entrega: identificação local onde a conte é entregue
caso não seja no mesmo local da ligação.

10

Hidrômetro: identificação número do hidrômetro instalado no
local.

11

Consumo: indica quantos metros cúbicos foram consumidos. Cada
metro cúbico corresponde a 1.000 (mil) litros.

12

Dias de consumo: identifica quantidade de dias de consumo
medidos.

13

Leitura Anterior: indica o número que mostrava o hidrômetro no
dia da leitura anterior.

14

Leitura Atual: indica o número que mostrava o hidrômetro no dia
da leitura atual.

15

Data da Leitura: identifica quando foi feita a leitura no local.
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Data da Próxima Leitura: identifica quando será feita a próxima
leitura no local.

17

Data Corte: indica a data prevista para o corte do fornecimentocaso
não haja o pagamento da conta.

18

Média: indica a média de consumo com base no últimos 3(três)
meses.

19

Histórico de consumo: registra o consumo dos últimos 12 meses.
Descrição dos Lançamentos: detalha os valores que estão sendo
cobrados nesta conta (água, esgoto, multas, juros, etc.).
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Neste campo também é informado o número que deve ser usado
para autorização de Débito Automático em conta corrente ou
poupança.

21

VENCIMENTO: informa a data de vencimento da conta.

22

TOTAL: informa o valor a ser pago pelo consumo.
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Informa o critério usado para a aplicação de multas e juros.
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Qualidade da Água: informa os Parâmetros que o SAAEC precisa
atender e os Resultados das análises feitas dos mesmos.

25

Mensagem: campo livre para registros de informações úteis para os
usuários do SAAEC.

EVITE ESQUECIMENTOS!!!
EM BREVE DISPONÍVEL O
SERVIÇO DE DÉBITO
AUTOMÁTICO DE SUA
CONTA.

