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Apresentação 
 

A base de ativos correspondente ao MUNICÍPIO foi estabelecida por meio de critérios (filtros) 

de acordo com os controles internos da SABESP. Assim, foram selecionados os bens 

patrimoniais atrelados à operação no MUNICÍPIO (BENS VINCULADOS). 

A separação dos BENS VINCULADOS entre compartilhados e exclusivos ocorreu em função do 

critério de rateio dos ativos, descrito no Anexo II (Plano de Investimentos).  

A base de dados do imobilizado utilizada para identificação dos bens do MUNICÍPIO é de 31 de 

outubro de 2009.  

Compõem o presente anexo as planilhas indicadas a seguir, organizadas do seguinte modo: 

 

PLANILHA A – OBRAS EM ANDAMENTO COMPARTILHADAS ÁGUA 

Esta planilha é composta pelas seguintes colunas: 

- localidade: é bacia, sistema ou município onde a obra sendo realizada; 

- descrição: objeto da obra que pode ser definido por rede, ligação, etc.. 

 

PLANILHA B – OBRAS EM ANDAMENTO COMPARTILHADAS ESGOTO 

Esta planilha é composta pelas seguintes colunas: 

- localidade: é bacia, sistema ou município onde a obra sendo realizada; 

- descrição: objeto da obra que pode ser definido por rede, ligação, etc.. 

 

PLANILHA C – OBRAS EM ANDAMENTO EXCLUSIVAS ÁGUA 

Esta planilha é composta pelas seguintes colunas: 

- localidade: é bacia, sistema ou município onde a obra sendo realizada; 

- descrição: objeto da obra que pode ser definido por rede, ligação, etc.. 
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PLANILHA D – OBRAS EM ANDAMENTO EXCLUSIVAS ESGOTO 

Esta planilha é composta pelas seguintes colunas: 

- localidade: é bacia, sistema ou município onde a obra sendo realizada; 

- descrição: objeto da obra que pode ser definido por rede, ligação, etc.. 

 

PLANILHA E – IMOBILIZADO COMPARTILHADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Esta planilha é composta pelas seguintes colunas: 

- número do bem patrimonial: número gerado internamente pela SABESP para a realização do 

controle dos ativos; 

- descrição do bem patrimonial: informação resumida sobre a função do ativo. 

 

PLANILHA F – IMOBILIZADO COMPARTILHADO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Esta planilha é composta pelas seguintes colunas: 

- número do bem patrimonial: número gerado internamente pela SABESP para a realização do 

controle dos ativos; 

- descrição do bem patrimonial: informação resumida sobre a função do ativo. 

 

 PLANILHA G – IMOBILIZADO EXCLUSIVO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Esta planilha é composta pelas seguintes colunas: 

- número do bem patrimonial: número gerado internamente pela SABESP para a realização do 

controle dos ativos; 

- descrição do bem patrimonial: informação resumida sobre a função do ativo. 

 

PLANILHA H – IMOBILIZADO EXCLUSIVO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
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Esta planilha é composta pelas seguintes colunas: 

- número do bem patrimonial: número gerado internamente pela SABESP para a realização do 

controle dos ativos; 

- descrição do bem patrimonial: informação resumida sobre a função do ativo. 

 

 

 


