
Entenda sua
conta de água

do Dmae

Cartilha informativa da conta
de água do Dmae • Revisão: Abril/2018

Olá! Este folder serve para você entender cada parte 
de sua conta. Em caso de dúvidas, vá a um dos 

Postos de Atendimento Dmae, visite o nosso site, 
entre em contato através do Chat Dmae ou fale 

conosco através do telefone 156, opção 2.

No verso da conta você encontra 
importantes informações, tais 

como os principais parâmetros 
analisados no tratamento da 

água que chega até sua casa e 
as fórmulas aplicadas para o 
cálculo das diferentes tarifas.

Aliança (Zona Norte)
Rua Aliança, 70

Centro
Rua José Montaury, 159

Moinhos de Vento
Rua Fernando Gomes, 183

Partenon (Zona Leste)
R. Prof. Cristiano Fischer, 2402

Postos de
Atendimento

ao Cliente

Horário de atendimento:
De segunda a sexta
das 8h30 às 16h30

Outros canais de atendimento

www.dmae.rs.gov.br
centraldmae.procempa.com.br/chat

dmae@dmae.prefpoa.com.br
Telefone 156, opção 2

dmae

.rs.gov.br

/DmaePortoAlegre @dmaepoa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
C.N.P.J 92.924.901/0001-98

CONTA AGUA/ESGOTO
SERVIÇO

V.2.8.4

Fone: 156
FULANO DE TAL
R. DAS ÁGUAS
PREDIO: 1234    PAV: 2   APTO: 123   SN.: 

COMPOSICAO DA CONTA
VALOR NOMINAL                           61,81
MULTA 2%                                 0,00
JUROS S. DEBITO                          0,00
CORR. MONET.                             0,00  
DESP. ADMIN.                             0,00

ECONO.     CALCULO     CATEGORIA     TAR.ST.RM.      TP.RM.GRP.AGT.REV
 001       T.SOCIAL   RESIDENCIAL    2  ATIVO        NORMAL  03 060 01  

MES     PARC.ESPECIFICACAO    AGUA/SER    ESGOTO    JUROS    C. MONET.
04/18      AGUA/ESG.CL         34,34      27.47     0,00       0,20

HIDROMETRO          a08n155415         CONSUMO COBRADO         0000017
LEITURA ATUAL                 No DIAS DE CONSUMO           300000115  
LEITURA ANTERIOR    0000098            MEDIA 3 MESES           0000005
CONSUMO DO MES      0000017            MEDIA 6 MESES           0000004
SOBRA CONSUMO       0000000

ULTIMAS LEITURAS/CONSUMO REGISTRADOS
  MES  DT.LEITURA  LEITURA  CONSUMO  AGT
03/18    25/03/18       98        7  060 
02/18    26/02/18       91        5  060
01/18    25/01/18       86        4  060
12/17    26/12/17       82        4  060
11/17    27/11/17       78        4  060
10/17    25/10/17       74        3  060

EMISSAO  30/04/2018

MES          ABR/18

No. DA CONTA  10/077624197

LANCAMENTO    10/010270733

Esgoto cobrado sobre 13.60 M3
CMS: R$ **8,08 FB POR M3 R$ **2,0200

RAMAL

MENSAGENS

COMPROVANTE

«O corte do fornecimento de agua, por débito, podera ser executado após
30(trinta) dias da entrega do . Apos 03(três) meses deAVISO DE CORTE
inadimplência, o ramal podera ser desligado no distribuidor» 

V.2.8.4

NAO RECEBER APOS:DO DMAE

826900000029   618100430007   010077624194   702818750003

VENCIMENTO

RAMAL

VALOR TOTAL EM REAIS

No. DA CONTA
10/077624197

13/05/18 *******61,81

9.999.999

05/08/18

DATA DE VENCIMENTO

VALOR TOTAL EM REAIS

TARIFAS

9.999.999

13/05/18

*******61,81
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Em sua casa, você recebe a conta de água assim:

Obs.: Os dados apresentados nesta conta são meramente ilustrativos.
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Campo 16 + Campo 17 (quando há substituição ou retirada 
do hidrômetro).

Mostra o histórico nos últimos 6 meses das leituras, 
respectivas datas e número do funcionário do Dmae que 
realizou a leitura.

Número da conta do mês vigente e seus lançamentos
correspondentes.

Indica a data limite para o pagamento da conta, sem 
ônus. O pagamento após o vencimento gera encargos por 
atraso e pode levar ao corte do fornecimento de água.

Prazo de validade para pagamento na rede autorizada 
informada no verso da conta. É importante destacar que o 
Campo 26 e o Campo 30 referem-se a prazos diferentes.

Volume de água consumido no mês sobre o qual é 
cobrada a tarifa de esgoto no mês vigente.

É o valor total a ser pago.

Campo destinado a observações e mensagens informati-
vas aos usuários.

Descrição dos valores que compõem a conta, tais como:
fornecimento de água, a coleta e condução de esgotos, 
serviços complementares e eventuais ônus por atraso no 
pagamento de conta(s) anterior(es).

Mostra o valor total, discriminando o valor nominal, multa, 
juros sobre débito, correção monetária e despesa adminis-
trativa, definidos pela legislação municipal de água e esgoto.

Comprovante do Dmae com dados necessários para 
controle interno do Dmae.

Mostra a quantidade de dias entre a data da leitura do 
mês anterior e a data da leitura do mês atual.

Mostra o consumo médio em m3 nos últimos 3 e 6 meses.
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Data de emissão da conta de água e esgoto.

Identifica o número de unidades consumidoras que utilizam 
a mesma ligação da água. 

É o número que identifica o hidrômetro (conhecido também 
como relógio ou medidor). É o mesmo número que consta 
em sua conta.

Identifica o tipo de tarifa cobrada: 
 1: Imóvel não está ligado à rede de esgoto para a coleta e condução do esgoto,
2: Imóvel está ligado à rede de esgoto cloacal para a coleta e condução do esgoto,
3: Imóvel está ligado à rede de esgoto pluvial para a coleta e condução do esgoto.

Valor que indica em metros cúbicos (m³) qual foi o consumo
durante o mês.

Nº do ramal: identifica a ligação de água que abastece o 
seu imóvel. É muito importante para agilizar o atendimento. 

Indica o mês e o ano de referência da conta.

Nome do consumidor.

Mostra o modo de cálculo do consumo (normal ou 
benefício de tarifa social). 

Mostra a situação do ramal
(ativo, cortado, desligado por débito ou cortado no passeio).

Informações sobre a leitura do consumo como:
GRP: Área geográfica em que o imóvel se encontra,
AGT: Número do leiturista,
REV: Número do funcionário que revisa a leitura quando esta apresenta alguma 
anormalidade, podendo ser consumo fora dos padrões de consumo médio, 
hidrômetro danificado, ilegível ou fora de acesso, e imóvel fechado ou desabitado.

Endereço e número do endereço ao qual se refere a conta.

Identifica a categoria de consumo a que seu imóvel 
pertence (residencial, comercial, industrial ou pública).

A numeração (nos pretos) na data da leitura, no mês atual.

A numeração na data da leitura, no mês anterior.

Valor em m³ informado quando da retirada ou substituição 
do hidrômetro.

Identifica o tipo de ramal (normal ou derivado de outro ramal).
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