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Conjunto de Dados
Informações Gerenciais – Tópico: Fiscalização

Informação
12.4 – Indicadores Quantitativos de Fiscalização

Visão Geral

A informação fornece uma visão dos principais indicadores quantitativos gerados pelos
diferentes processos de fiscalização junto aos agentes do setor elétrico.
Cumpridas as etapas de cada fiscalização dos agentes, a ANEEL registra em sistema
próprio os principais eventos decorrentes do processo, o que resulta nos seguintes indicadores
quantitativos:
- Notificações: cada fiscalização é acompanhada de um documento denominado “Termo
de Notificação” (não implica necessariamente na existência de irregularidades ou não
conformidades). O número indica a quantidade de notificações de fiscalização emitidas;
- Constatações: fatos observados e identificados no decorrer de cada fiscalização, e que
podem resultar em conformidades ou não conformidades;
- Não conformidades: dentre as constatações apuradas, a quantidade expressa a
segregação dos itens constatados que não se encontram em conformidade;

- Determinações: itens que requerem do agente uma obrigação de fazer, ou
cumprimento obrigatório para que uma determinada inconformidade constatada seja sanada;
- Recomendações: tratam-se de orientações, sugestões para implantação de boas
práticas para um melhor desempenho do agente no âmbito do item fiscalizado.

Metadados

Nome da tabela: FiscalIndicadorQuantitativo

Resumo descritivo da tabela: 12.4 Indicadores quantitativos

Definição dos campos
Significado de cada coluna e dos tipos de dados, de acordo com o conjunto de dados extraídos
para publicação do Boletim de Informações Gerenciais.

Nome do Campo

Tipo de Dado

Descrição

IdeFiscalIndicadorQuantitativo Numérico (PK) Identificador Fiscal Indicador Qualidade
QtdNotificacao

Texto

Quantidade de notificações

QtdConstatacao

Numérico

Quantidade de Constatações

QtdNaoConformidade

Numérico

Qunatidade de Não Conformidades

QtdDeterminacao

Numérico

Quantidade de Determinações

QtdRecomendacao

Numérico

Quantidade de Recomendações

MesReferencia

Numérico

Mês base de referencia da informação

AnoReferencia

Numérico

Ano base de referencia da informação

DthProcessamento

Numérico (fins Data e hora do processamento de carga
de controle) automático

