2.3.7 Configurações
Este link não aparecerá para a população, apenas para o Administrador do SIMISB,
como comentado anteriormente.
Ao clicar no link Configurações este abrirá uma aba contendo os links:

Ao clicar nos links o Administrador terá acesso a uma
nova tela, na qual poderá editar qualquer um dos links
da aba de Configuração.

2.3.7.1

Município

Ao clicar neste link aparecerá a tela demonstrada na Figura 38 contendo as
informações:
Código – Refere-se ao código municipal estabelecido pelo IBGE;
Nome – Refere-se ao nome do município em questão;
UF – Refere-se à Unidade da Federação na qual o município pertence;
Região – Refere-se à Região Administrativa na qual o município pertence.

Para alterar estas informações deve-se clicar no link

que logo em seguida

abrirá uma tela (Figura 39) na qual deverão ser preenchidas todas as informações e em

seguida deve-se clicar em

para salvar as informações sobre o município.
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Figura 38. Acessando as Configurações.
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Figura 39. Tela de edição das informações do Município.
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2.3.7.2

Prestadores

Ao clicar neste link aparecerá a tela demonstrada na Figura 40 contando as
informações sobre os prestadores responsáveis por cada vertente do saneamento básico no
município de Caiapônia.
Para alterar as informações dos Prestadores de Serviços basta clicar sobre o nome
do prestador, em seguida abrirá uma nova tela, conforme a Figura 41. Nesta tela deverão

ser preenchidas todas as informações e em seguida deve-se clicar em

deseje excluir o prestador deve-se clicar em

clicar em
Para

, caso

. Para retornar a tela anterior é só

.
adicionar

mais

prestadores

de

serviços

deve-se

clicar

em

localizado no canto superior direito da tela demonstrada na Figura 40. Ao
clicar neste link abrirá uma nova tela, conforme Figura 42, em seguida deve-se adicionar as

informações sobre o novo prestador de serviço e ao final clicar em
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Figura 40. Tela para edição dos Prestadores de Serviços.
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Figura 41. Editando os Prestadores de Serviços.
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Figura 42. Adicionando mais prestadores de serviços.
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2.3.7.3

Tabela de Informações

Clicando neste link abrirá um Pop-up de aviso informando o prazo final (31/12) para

inserir/cadastrar os dados do SNIS no ano corrente. Clicando em

o aviso se fechará.

Figura 43. Pop-up informando o prazo final de inserção de dados.

O “Grupo de Informações” fazem parte do link Tabela de Indicadores na qual
aparecerão os indicadores cadastrados nos seus respectivos grupos (tipos de serviço):
AE – Água e Esgoto;
A – Água;
E – Esgoto;
DR – Drenagem; e
RS – Resíduos Sólidos.
Clicando no link

abrirá a tela para edição do “Grupo de Informação”, conforme

a Figura 45. Devem-se preencher todas as informações e em seguida clicar em

para salvar as informações preenchidas.
Para excluir definitivamente um “Grupo de Informação” é preciso clicar em

,

em seguida abrirá a tela para excluir o “Grupo de Informação”, conforme a Figura 46. Para

excluir deve-se clicar em

.
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Para adicionar um “Novo Grupo de Informações” deve-se clicar no link
localizado no canto superior direito da tela “Grupo de Informações”, conforme a Figura 44.
Ao clicar para adicionar aparecerá a tela “Novo Grupo de Informações”, conforme a

Figura 47, em seguida deve-se inserir as informações solicitadas e clicar em
para salvar o novo grupo de informações.
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Figura 44. Alterando o Grupo de Informações.
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Figura 45. Editando o Grupo de Informação.
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