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SANEAMENTO   

 

Para ler os artigos de seu interesse basta clicar sobre os títulos do índice  

Negócios 

 

Sabesp pede reconsideração na revisão 

tarifária 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (Sabesp) publicou no último dia 24/05/2018 fato 

relevante informando que entrou com pedido para que 

a agência reguladora Arsesp reconsiderasse a revisão 

tarifária concedida à companhia. (Pág. 2). 

 

Com greve, recomendação é para redução do 

consumo de água 

A recente greve organizada por caminhoneiros devido 

ao aumento dos preços dos combustíveis teve impacto 

em diversas cadeias produtivas, incluindo o saneamento 

básico. Santiago Crespo, presidente da Associação das 

Concessionárias de Serviços Públicos de Água e Esgoto 

(Abcon), informou que o abastecimento com insumos 

essenciais, como cloro, além da prestação de serviços 

de manutenção, que dependem de frota de serviço, 

foram prejudicados. (Pág. 2) 

 

Governo de MG reduzirá participação na 

Copasa 

 

O Governo do Estado de Minas Gerais anunciou que 

venderá parte de suas ações na companhia de 

saneamento Copasa. O governo estadual reduzirá sua 

participação, de 51,17% para 50,04%, com a venda de 

1.437.126 ações. (Pág. 3). 

 

São Paulo regulamenta logística reversa de 

embalagens na RMSP 

 

O Governo do Estado de São Paulo assinou no último 

dia 23/05/2018 um termo de cooperação com 

representantes do setor de embalagens para implantar 

a logística reversa na Região Metropolitana de São 

Paulo. Participaram do evento representantes de 22 

sindicatos e associações de empresas de embalagens, 

Fiesp, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). 

(Pág. 3). 

 

Regulação 
 

Curitiba (PR) assina novo contrato de 

concessão de água e esgoto com Sanepar 

 

A Câmara dos Vereadores de Curitiba (PR) aprovou o 

projeto de lei de autoria do Poder Municipal para 

renovação por trinta anos do contrato de concessão 

com a companhia estadual Sanepar. O novo contrato 

substituirá o assinado em 2001, devido à atualização do 

Plano Municipal de Saneamento Básico do município, 

realizado em 2014. (Pág. 6). 

 

Rondonópolis (RO) realiza audiência para 

plano municipal de saneamento 

 

O município de Rondonópolis (RO) realizou no último 

dia 23/05/2018 a 2ª audiência pública para formulação 

do Plano Municipal de Saneamento Básico da cidade. A 

audiência contou com representantes do Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Conselho 

Municipal de Saneamento Ambiental (Comsan). (Pág. 

6). 

 

João Paulo Papa justifica parecer contrário a 

projetos de lei para tarifa do saneamento 

 

O deputado João Paulo Papa (PSDB/SP) publicou no 

último dia 22/05/2018 sua justificativa para o parecer 

contrário na Comissão de Desenvolvimento Urbano da 

Câmara dos Deputados aos projetos de lei que 

objetivam a regulação de tarifas do setor. (Pág. 6). 

 

Agenda Bianual da Água (Pág. 7) 

Links de interesse (Pág. 8) 

Parcerias e Concessões (Pág. 9)
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 NEGÓCIOS 

SABESP ENTRA COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO  

SOBRE A REVISÃO TARIFÁRIA 

 

• A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) publicou, no último dia 

24/05/2018, fato relevante informando que protocolou no mesmo dia um pedido para que a agência 

reguladora Arsesp esclarecesse o reajuste concedido e reconsiderasse a revisão tarifária concedida à 

companhia. 

• A Sabesp incluiu como motivações para o pedido de revisão a redução significativa nas projeções 

finais do OPEX para o período de 2017 a 2020, os cálculos do Fator X, do ajuste compensatório pelo 

atraso na aplicação da 2ª Revisão. 

• A recomposição tarifária autorizada, de 3,507%, foi inferior ao valor inicialmente calculado pela 

agência, de 4,7%, e também ao solicitado pela própria Sabesp, de 5,45%. 

 

COM GREVE DOS CAMINHONEIROS, COMPANHIAS DE SANEAMENTO 

RECOMENDAM REDUÇÃO DE CONSUMO 

 

• A recente greve organizada por caminhoneiros devido ao aumento dos preços dos combustíveis teve 

impacto em diversas cadeias produtivas, incluindo o saneamento básico. Santiago Crespo, presidente 

da Associação das Concessionárias de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon), informou que o 

abastecimento com insumos essenciais, como cloro, além da prestação de serviços de manutenção, 

que dependem de frota de serviço, foram prejudicados. 

• Apesar da dificuldade de receber insumos, a maior parte dos prestadores informou que não existe 

risco de desabastecimento de água para a população no curto prazo. Cedae (RJ), BRK Ambiental 

(Sumaré), Semae (Piracicaba), Codau (Uberaba) e Sanepar (PR) são exemplos de operadores de 

saneamento que publicaram notas informando a normalidade dos serviços, mas requisitando o uso 

racional por parte da população. 

  

GOVERNO DE MG REDUZIRÁ PARTICIPAÇÃO NA COPASA 

 

• O Governo do Estado de Minas Gerais anunciou que venderá parte de suas ações na companhia de 

saneamento Copasa. O governo estadual reduzirá sua participação de 51,17% para 50,04% com a 

venda de 1.437.126 ações. 

• A operação não alterará o controle acionário, uma vez o governo mineiro manterá mais de 50% do 

capital votante da Copasa. 

 

SÃO PAULO REGULAMENTA LOGÍSTICA REVERSA  

DE EMBALAGENS NA RMSP 

 

• O Governo do Estado de São Paulo assinou, no último dia 23/05/2018, um termo de cooperação com 

representantes do setor de embalagens para implantar a logística reversa na Região Metropolitana 

de São Paulo. Participaram do evento representantes de 22 sindicatos e associações de empresas de 
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embalagens, Fiesp, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (Cetesb). 

• O acordo setorial é previsto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10), que prevê que 

as empresas do setor, em conjunto com governo e sociedade civil, devem definir as metas e 

ferramentas para que seja realizada a logística reversa. 

• A proposta assinada prevê reciclagem de pelo menos 22% das embalagens comercializadas na região. 

A ideia é que o acordo seja estendido futuramente para todo o Estado. 

• O aumento do índice de reciclagem de embalagens deve reduzir a pressão por recursos, além de 

reduzir o volume de material destinado a aterros sanitários. 

 

 

CORPUS ANUNCIA COMPRA DE 200 CAMINHÕES DE LIXO ELÉTRICOS 

 

• A companhia do setor de coleta de resíduos Corpus anunciou no último dia 22/05/2018 a compra de 

200 caminhões de lixo elétricos, para atuar em suas concessionárias. A decisão se deu após um teste 

de 18 meses na operação do município de Indaiatuba (SP). 

• Os caminhões serão fornecidos pela companhia chinesa BDY e o primeiro lote tem previsão para 

chegar em setembro deste ano. 

• A utilização de caminhões elétricos se provou mais silenciosa e menos poluente. Para a concessionária, 

pode gerar redução de custos, principalmente no caso da utilização de energia de autogeração, 

proveniente de aterros sanitários.
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CURITIBA (PR) ASSINA NOVO CONTRATO DE CONSSÕES DE ÁGUA E 

ESGOTO COM SANEPAR 

 

• A Câmara dos Vereadores de Curitiba (PR) aprovou o projeto de lei de autoria do Poder Municipal 

para renovação por trinta anos do contrato de concessão com a companhia estadual Sanepar. O novo 

contrato substituirá aquele assinado em 2001, devido à atualização do Plano Municipal de 

Saneamento Básico do município, realizado em 2014. 

• O novo contrato prevê o aumento da meta de coleta e tratamento de esgoto, de 90% para a 

universalização de 100%. 

• O contrato inclui a criação do Fundo Municipal de Saneamento, que receberá 2% da arrecadação da 

Sanepar em Curitiba e será destinado a ações relacionadas ao saneamento básico e à proteção do 

meio ambiente. 

• Houve também mudança no pagamento de outorga por parte da Sanepar: os R$ 92 milhões que 

estavam previstos para ser pagos até 2031 deverão agora ser pagos em três parcelas: no momento 

de assinatura do contrato, em março e novembro de 2019. 

 

RONDONÓPOLIS (RO) REALIZA AUDIÊNCIA PARA PLANO  

MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

 

• O município de Rondonópolis (RO) realizou, no último dia 23/05/2018, a 2ª audiência pública para 

formulação do Plano Municipal de Saneamento Básico da cidade. 

• A audiência contou com representantes do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis 

(Sanear), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Saneamento 

Ambiental (Comsan). 

• Os Planos Municipais de Saneamento Básico são previstos pela Lei 11.445/07 e são importantes 

ferramentas para a gestão, planejamento e controle social dos serviços de saneamento básico. A 

existência de um plano é essencial para a delegação dos serviços e, a partir de 2019, para a obtenção 

de recursos federais para o setor. 

 

JOÃO PAULO PAPA JUSTIFICA PARECER CONTRÁRIO A PROJETOS DE LEI 

PARA TARIFA DO SANEAMENTO 

 

• O deputado João Paulo Papa (PSDB/SP) publicou, no último dia 22/05/2018, sua justificativa para o 

parecer contrário na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aos projetos 

de lei que objetivam a regulação de tarifas do setor. 

• Papa resumiu os projetos em seis linhas principais: 

• limitar a cobrança de taxas de esgoto em percentuais de 60% e 50% dos valores das taxas de 

água; 

• proibir a cobrança de taxas em locais sem “tratamento adequado” de esgoto; 

• proibir a cobrança de taxas dos imóveis não ligados ao sistema de esgotamento; 
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• limitar aos usuários de renda mais elevada o estabelecimento de quantidade mínima de 

consumo ou de utilização do serviço; 

• limitar a geração de recursos necessários para a realização dos investimentos nos serviços ao 

que é auferido na forma de tarifas e taxas; 

• vedar reajustes de taxas ou tarifa sem justa causa. 

• João Paulo Papa classificou a proposta como um retrocesso para o setor de saneamento básico que, 

com a boa intenção de proteger os consumidores, geraria danos para a toda a população, incluindo 

o aumento do descarte inadequado de esgoto e a insustentabilidade econômico-financeira das 

operadoras de saneamento. 

• Em sua carta, Papa agradeceu o apoio técnico de entidade do setor, incluindo Aesbe, Assemae e Abar. 

 

ESTUDO DA FGV DEFENDE INVESTIMENTOS NO SANEAMENTO 

 

• O estudo “Desafios para o Desenvolvimento: Infraestrutura Sustentável – Saneamento”, publicado 

pelo Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas (CERI/FGV), em 

parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), tem como objetivo apresentar uma 

agenda de investimentos par ao setor de saneamento básico. 

• O estudo é parte de uma parceria entre as entidades para desenvolver uma agenda que oriente, de 

forma estruturada, os investimentos em infraestrutura brasileiros entre os anos de 2019 e 2023. 

• O estudo aponta o descompasso entre a necessidade de investimentos para atingir as metas de 

universalização do Plansab e o ritmo atual de investimentos no setor. 

• As ações sugeridas para a melhoria do ambiente de investimentos do setor passam por alterações 

jurídicas e regulatórias, melhor alocação de riscos, viabilização de investimentos em áreas deficitárias, 

redução e incertezas operacionais e maior acesso a informação. 

• Do ponto de vista regulatório, o estudo apontou a necessidade de acabar com a incerteza no 

planejamento e gestão do saneamento em regiões metropolitanas, uma vez que o Estatuto da 

Metrópole prevê a integração, sem determinar as ações de fato que cada ente deve tomar para 

garantia da governança metropolitana, gerando incerteza em planos de saneamento e nos contratos 

de programa e concessão. A heterogeneidade regulatória do setor como um todo é apontada como 

outro desafio regulatório a ser vencido 

• O segundo ponto levantado é a necessidade de uma maior diversificação das fontes de financiamento 

para o setor de saneamento, atualmente extremamente dependente do orçamento público federal, 

com a Caixa Econômica e o BNDES como principais financiadores. Esta diversificação de fontes passa 

por uma boa alocação dos riscos dos projetos, que garanta a segurança para os agentes financiadores 

nacionais e internacionais. 

• O terceiro ponto é a equalização dos investimentos em regiões de menor poder aquisitivo, muitas 

vezes com menor capacidade de pagamento e atratividade comercial, além das chamadas áreas 

subnormais, que não contam com plena presença do Estado. 

• O quarto ponto levantado no estudo é a grande necessidade de melhoria da eficiência operacional 

dos prestadores de serviço, com foco na redução das perdas de água. Foi apontado que o simples 

atingimento da meta do Plansab, de reduzir as perdas dos atuais 38% para cerca de 25% permitiria 

um ganho de R$ 1,9 bilhão para os prestadores. 
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• Por fim, o estudo apontou a necessidade do maior acesso às informações sobre os serviços de 

saneamento básico. Apesar da existência do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS), a maior parte da população não tem acesso de fato a esses dados para realizar o adequado 

controle social. Além disso, os subsídios cruzados no setor não são contabilizados ou publicados de 

forma clara e explícita. 
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AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

 

Próximos Eventos 
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 LINKS DE INTERESSE 

LINKS DE INTERESSE 

• “Resultados do 1º trimestre de 2018”, Iguá Saneamento - 

http://ri.iguasa.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=52035&conta=28&id=253318 

• “SAAE de Guarulhos/SP deve dobrar quantidade de esgoto tratado até início de 2019”, Município de 

Guarulhos, 15/05/2018 - http://www.saaeguarulhos.sp.gov.br:8081/node/597 

• “Comissão rejeita PL sobre normas gerais para cobrança de tarifas de esgoto sanitário”, Câmara dos 

Deputados, 17/05/2018 - http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/cdu/noticias/comissao-rejeita-pl-sobre-normas-gerais-para-cobranca-de-tarifas-de-

esgoto-sanitario 

• “Sabesp renova contrato com Salesópolis e Poá e anuncia investimentos de R$ 183,9 milhões”, Sabesp, 

17/05/2018 - http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/noticias-detalhe.aspx?secaoId=65&id=7878 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ri.iguasa.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=52035&conta=28&id=253318
http://www.saaeguarulhos.sp.gov.br:8081/node/597
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdu/noticias/comissao-rejeita-pl-sobre-normas-gerais-para-cobranca-de-tarifas-de-esgoto-sanitario
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdu/noticias/comissao-rejeita-pl-sobre-normas-gerais-para-cobranca-de-tarifas-de-esgoto-sanitario
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdu/noticias/comissao-rejeita-pl-sobre-normas-gerais-para-cobranca-de-tarifas-de-esgoto-sanitario
http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/noticias-detalhe.aspx?secaoId=65&id=7878
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 PARCERIAS E CONCESSÕES 

PARCERIAS E CONCESSÕES EM SANEAMENTO 

Modalidade UF Município Objeto Status Acompanhamento 

Concessão 
Comum 

SP Ubatuba Água e esgoto 4. Suspenso Fevereiro/2017 - Suspenso 

Concessão 
Comum 

SP Mirandópolis Água e esgoto 4. Suspenso Fevereiro/2017 - Suspenso 

Concessão 
Comum 

RS Erechim Água e esgoto 4. Suspenso Janeiro/2018 – Suspenso em 12/01/2018 

Concessão 
Comum 

PR Palmeira Saneamento e 
Res. sólidos 

4. Suspenso Fevereiro/2016 – Suspenso 

Concessão 
Comum 

PA Marabá Água e esgoto 4. Suspenso Janeiro/2014 - Audiência Pública suspensa 

Concessão 
Comum 

SP Marília Água e esgoto 4. Suspenso Novembro/2016 – Processo suspenso pelo 
Tribunal e Justiça do Estado. 

Concessão 
Comum 

SC Caçador Água e esgoto 3. Licitação Agosto/2016 – Três empresas entregaram 
propostas e foram homologadas. 

Concessão 
Comum 

MG Montes 
Claros 

Água e esgoto 4. Suspenso Dezembro/2015 - Licitação suspensa pelo 
TCEMG (ausência de planejamento básico) 

Concessão 
Comum 

ES São Mateus Água e esgoto 4. Suspenso Junho/2016 – Licitação suspensa pela 
justiça, em fase de defesa. 

Concessão 
Comum 

SP Artur 
Nogueira 

Água e esgoto 4. Suspenso Junho/2016 – Suspenso 

Concessão 
Comum 

SC Bombinhas Água e esgoto 4. Suspenso Março/2016 – Suspenso 

Concessão MG Ubá Água e esgoto 3. Licitação Julho/2016 – Propostas entregues. 
Licitação suspensa sem habilitação dos 

licitantes. 

Concessão SP Serrana Água e Esgoto 3. Licitação Setembro/2016 – Republicação do edital 
após suspensão pelo TCE. Novo prazo para 

apresentar propostas: 07/11/2016 

Concessão 
Comum 

MT Porto Alegre 
do Norte 

Água e esgoto 3. Licitação Setembro/2015 - Determinado prazo para 
submissão de propostas 

Concessão 
Comum 

SP Conchal Água e esgoto 3. Licitação Março/2016 – Audiência pública realizada  

PPP BA Feira de 
Santana 

Água 2. Projeto Janeiro/2016 - Governador já anunciou que 
pretende fazer uma PPP para 

abastecimento de água na cidade 

Concessão 
Comum 

ES Lagarto Água e esgoto 2. Projeto Dezembro/2015 - Câmara aprovou o PL 
para concessão do Saneamento 

Concessão 
Comum 

BA Itabuna Água e esgoto 2. Projeto Junho/2016 – Prefeito apresentou o 
projeto na cidade 

PPP GO Goiás Esgoto 2. Projeto Fevereiro/2014 - Saneago anuncia PMI 
para projeto de esgoto em 10 municípios 

do Entorno do Distrito Federal 

Concessão 
Comum 

SP Mogi Mirim Água e Esgoto 2. Projeto Março/2016 – Audiência pública realizada 

Concessão 
Comum 

SC Corupá Água e esgoto 2. Projeto Fevereiro/2016 - Audiência pública 
realizada 

Concessão 
Comum 

PE Petrolina Águas e esgoto 1. Estudos Fevereiro/2018 – 3 empresas cadastradas 
na PMI 
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A definir SP Guarujá Água e esgoto 1. Estudos Junho/2017 – PMI publicado pela 
prefeitura 

PPP ES Cariacica e 
Viana 

Esgoto 1. Estudos Março/2017 – EBP realizou estudos para 
PPP nas cidades do ES 

PPP ES Guarapari e 
Fundão 

Esgoto 1. Estudos Março/2017 – EBP realizou estudos para 
PPP nas cidades do ES 

A definir SC Itaiópolis Água e esgoto 1. Estudos Setembro/2017 – Aviso de PMI para 
estudos de concessão de serviços de água 
e esgoto. Propostas devem ser entregues 

até 27/10/2016. 

PPP MG Caxambu Água e esgoto 1. Estudos Maio/2016 - Aviso de PMI 

PPP RJ Mangaratiba Esgoto 1. Estudos Julho/2016 – Prazo para PMI adiado para 
20/07/2016 

PPP RO Porto Velho Esgoto 1. Estudos Maio/2016 - Aviso de PMI; Prazo para 
inscrição: 30/05 

PPP PA Canaã de 
Carajás 

Água e esgoto 1. Estudos Junho/2015 - Edital de Procedimento de 
Manifestação de Interesse 

Concessão 
ou PPP 

RJ Rio de 
Janeiro 

Esgoto 1. Estudos Julho/2016 - Estruturadora Brasileira de 
projetos está avaliando dois projetos, 

incluindo 16 municípios na Baixada 
Fluminense e 6 municípios no Leste 

Fluminense 

Concessão 
Comum 

SC Navegantes Água e esgoto 1. Estudos Fevereiro/2015 – Prefeitura anuncia que 
realizará concessão de água e esgoto 

Concessão 
ou PPP 

RJ Natividade Esgoto 1. Estudos Agosto/2016 – Prefeitura anuncia PMI para 
estudo de viabilidade da concessão ou PPP 

para esgotamento sanitário. 

Concessão SP Iracemápolis Água e Esgoto 1. Estudos Junho/2016 – Prefeitura anunciou estudos 
para concessão dos serviços de água e 

esgoto. 
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 RELATÓRIO EXECUTIVO SANEAMENTO DA GO ASSOCIADOS 

A GO Associados adota as melhores práticas e conceitos provenientes de diferentes áreas do conhecimento para 

propor soluções e parcerias para instituições público e privadas, mediante abordagem multidisciplinar. 

 

Com periodicidade semanal, o Relatório Executivo traz notícias exclusivas e relevantes do setor, além dos 

principais indicadores e uma agenda bianual com os eventos mais importantes. 

 

EXPERIÊNCIA E EXCELÊNCIA NA ÁREA DE SANEAMENTO 

Conselho Editorial 

 

 

 

 

Pedro Scazufca 

Ex-assessor da Presidência da Sabesp 

Economista 

Gesner Oliveira 

Ex-presidente da Sabesp 

Economista 

 

Fernando Marcato 

Ex-Secretário Executivo de Novos 

Negócios da Sabesp. Advogado 

Carlos Alberto Rosito 

Vice-presidente da ABES 

Engenheiro Civil 

Álvaro José da Costa 

Ex-presidente da Casal 

Engenheiro Civil 

Marcio Saba Abud 

Ex-diretor da Sabesp 

Economista 

Artur Ferreira 

Associado especializado em Saneamento 

Administrador de Empresas 

Mauro Arbex 

Editor do Relatório Executivo 

Jornalista e Sócio da Letras & 

Fatos  

Editores 


