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Regulação 

 

MP atualiza marco legal do saneamento 

A MP 844 será imediatamente submetida à apreciação 

do Congresso Nacional, que tem 45 dias para analisar e 

votar a questão. Não o fazendo, a pauta da Casa 

legislativa onde a medida se encontra será 

forçosamente trancada, vez que a MP passará a tramitar 

em “regime de urgência”. Isso ocorre porque a Medida 

Provisória tem prazo para virar Lei: 60 dias, a contar de 

sua edição. Este prazo pode ser prorrogado por mais 60 

dias caso não sejam concluídas as votações nas duas 

Casas, mas isso não ocorrendo, a Medida Provisória 

perde a eficácia. (Pág. 2). 

 

MP aumenta importância da ANA para 

regulação do saneamento 

Dentre os pontos alterados pela MP 844/18, está a 

forma da atuação da Agência Nacional das Águas, 

principalmente no tocante à regulação do setor de 

saneamento básico. A medida define como atribuição 

para a ANA a definição de normas de referência para a 

regulação do setor do saneamento básico, além da 

atuação como mediadora em disputas regulatórias. 

(Pág. 2). 

 

MP facilita privatizações e prevê chamamento 

público prévio a contratos de programa 

Dentre as alterações propostas pela MP 844/18, 

destacam-se a regulamentação das subdelegações dos 

serviços, a manutenção dos contratos de programa 

após a alienação da participação dos Estados em 

companhias de saneamento e a necessidade de 

chamamento público anteriormente à assinatura de 

contratos de programa com companhias estaduais. 

(Pág. 3). 

 

Ministério do Planejamento debate regulação 

do setor de resíduos sólidos 

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão realizou no último dia 29/06/2018 um debate 

acerca da regulação do setor de gestão de resíduos 

sólidos. O objetivo do debate é constituir um modelo 

regulatório para o setor que possa ser aplicado nos 

diversos municípios brasileiros. O debate faz parte dos 

projetos-piloto apoiados pelo Fundo Federal de Apoio 

às Concessões (FEP), criado para promover a realização 

de concessões municipais e estaduais. (Pág. 4). 

 

Negócios 
 

Piauí recebera R$ 750 milhões para 

saneamento  

No último dia 03/07/2018, o ministro das Cidades, 

Alexandre Baldy, anunciou a liberação de R$ 750 

milhões em verbas para investimento no setor de 

saneamento básico no estado do Piauí, como parte do 

Programa Avançar Cidades – Saneamento. O programa 

deve beneficiar 71 municípios habilitados, que se 

localizam no interior do estado. (Pág. 6). 

 

Sabesp cancela emissão de debêntures  

No último dia 29/06/2018, a Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 

publicou fato relevante ao mercado informando o 

cancelamento da emissão de debêntures no valor de R$ 

750 milhões. Segundo a companhia, a decisão foi 

motivada pela alta volatilidade do mercado nacional, 

que prejudicaria a capitalização. (Pág. 6). 

 

Manaus (AM) inaugura estação de tratamento 

de esgoto 

A Manaus Ambiental, concessionárias dos serviços de 

água e esgoto no município de Manaus, controlada pela 

Aegea Saneamento, inaugurou no último dia 

04/07/2018 a Estação de Tratamento de Esgoto 

Timbiras. (Pág. 6). 

 

Agenda Bianual da Água (Pág. 8) 

Links de interesse (Pág. 9) 

Parcerias e Concessões (Pág. 10)
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MEDIDA PROVISÓRIA ATUALIZA MARCO  

REGULATÓRIO DO SANEAMENTO 

 

 

• A Presidência da República editou no dia 06/07/2018, a Medida Provisória nº 844/2018, que traz 

importantes implicações para o setor de saneamento. Isto porque a MP confere à Agência Nacional 

de Águas – ANA a competência de editar normas regulatórias referenciais para os serviços de 

saneamento básico, altera e inclui dispositivos na Lei Federal nº 11.445/2007 – o marco regulatório 

do saneamento no Brasil –, e cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico – Cisb, entre outras 

inovações ali expressas.  

• Conforme o art. 62 da Constituição Federal, as Medidas Provisórias somente podem ser adotadas pela 

Presidência “em caso de relevância e urgência”, pois têm força de Lei e, com algumas exceções, 

aplicam-se de forma imediata. Em razão destas características, a MP 844 será imediatamente 

submetida à apreciação do Congresso Nacional, que tem 45 dias para analisar e votar a questão. Não 

o fazendo, a pauta da Casa legislativa onde a medida se encontra será forçosamente trancada, vez 

que a MP passará a tramitar em “regime de urgência”. Isso ocorre porque a Medida Provisória tem 

prazo para virar Lei: 60 dias, a contar de sua edição. Este prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias 

caso não sejam concluídas as votações nas duas Casas, mas isso não ocorrendo, a Medida Provisória 

perde a eficácia.  

• Após a publicação, a MP 844 deverá agora ser submetida a uma Comissão Especial Mista, designada 

pelo Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), e formada por membros 

do Senado e da Câmara de Deputados. A Comissão terá de emitir parecer, que poderá opinar pela 

aprovação da MP, prever alterações no texto original desta ou entender pela sua rejeição. Após 

finalizado, o parecer deverá ser analisado e votado pela Câmara de Deputados e pelo Senado, 

respectivamente.  

• Algumas entidades do setor já se manifestaram contra a MP 844/2018. A Associação Brasileira das 

Empresas Estaduais de Saneamento – AESBE e a Associação Brasileira de Agências de Regulação – 

ABAR divulgaram notas de repúdio em relação à MP 8444/2018. A Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária (ABES) também já se manifestou contrariamente à MP. Dentre as inúmeras alegações, está a 

afirmação de que o texto enfraquece os entes de regulação e as prestadoras estaduais. 

 

 

MEDIDA PROVISÓRIA AUMENTA IMPORTÂNCIA DA  

ANA PARA REGULAÇÃO 

 

• Dentre os pontos alterados pela Medida Provisória 844/2018 está a forma da atuação da Agência 

Nacional das Águas (ANA), principalmente no tocante à regulação do setor de saneamento básico. 

Antes voltada para a regulação dos recursos hídricos, a ANA passará também a ter maior participação 

na regulação da prestação de serviços de água e esgoto.  

• Em primeiro lugar, a medida estabelece como atribuição da ANA a definição de normas de referência 

para a regulação do setor do saneamento básico. As normas de referência incluirão: 

• padrões de qualidade e eficiência para prestadores de serviço; 
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• metodologia de regulação tarifária, promovendo o uso racional dos recursos e o equilíbrio 

econômico-financeiro das atividades; 

• padronização dos instrumentos de negociação entre prestadores e operadores; 

• critérios de contabilidade regulatória; e 

• redução de perdas de água. 

• Para criar incentivo para que os prestadores e reguladores se adequem aos padrões definidos pela 

ANA, o acesso a linhas de crédito e verba orçamentária federal (que incluem os principais órgãos 

financiadores do setor: Caixa e BNDES) ficará condicionado ao cumprimento das normas de referência 

regulatória. 

• O objetivo do governo federal é padronizar a regulação do setor, reduzindo a incerteza para o 

investimento. Nessa linha, a medida cria ainda a possibilidade de os poderes concedentes incluírem 

a ANA como mediadora e árbitra nos casos de conflitos entre as agências reguladoras. 

• Outra atribuição que a ANA recebe é a de elaborar estudos técnicos para o desenvolvimento das 

melhores práticas regulatórias para os serviços de saneamento básico, além de guias e manuais para 

subsidiar o desenvolvimento das referidas práticas, bem como promover a capacitação de recursos 

humanos para a regulação adequada e eficiente do setor. 

 

MEDIDA PROVISÓRIA ATUALIZA MARCO LEGAL DO SANEAMENTO 

 

• A Medida Provisória 844/2018 altera, entre outros dispositivos legais, a Lei 11.445/07, principal marco 

legal do saneamento básico. 

• Dentre as alterações propostas pela MP, destacam-se a manutenção dos contratos de programa após 

a alienação da participação dos Estados em companhias de saneamento e a necessidade de 

chamamento público anteriormente à assinatura de contratos de programa com companhias 

estaduais. 

• A venda de companhias estaduais foi facilitada pela inclusão do artigo 8-B que prevê que os 

contratos entre prestadoras estaduais e municípios (contratos de programa) não se extinguirão no 

caso da alienação do controle acionário de companhia estatal prestadora de serviços públicos de 

saneamento básico. A venda dependerá de anuência do poder concedente. A lei também estabelece 

que, caso os municípios decidam por não dar a anuência e queiram assumir a prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico, estes deverão proceder com o pagamento de indenizações devidas 

em razão de investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciado. 

• O cenário de privatização de empresas estaduais de saneamento, apesar de contemplado como uma 

alternativa nos estudos de modelagem em andamento sob a coordenação do BNDES, não tem sido 

bem aceito pela maioria das nove empresas estaduais com estudos em andamento (Cedae-RJ, 

Compesa-PE, Casal-AL, Caer-RR, Cagece-CE, Depasa-AC, Deso-SE, Cosanpa-PA e Caesa-AP). De fato, 

a maioria dessas companhias estaduais já se manifestou no sentido de que o estudo em andamento 

não deve levar em conta um modelo de privatização da empresa, mas sim modelos de parceria como 

PPPs na área de esgotamento sanitário para algumas regiões específicas. Ainda assim, caso em algum 

desses processos se decida por uma privatização, a MP já terá definido o procedimento necessário 

para concluir o processo de desestatização.  

• Outra alteração importante é a trazida pelo artigo 10-A, que prevê que os municípios ficam 

obrigados, antes de assinar contratos de programa com companhias estaduais por meio da 
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dispensa de licitação, a realizar chamamento público para receber propostas para a prestação 

dos serviços de saneamento básico. Atualmente, caso o município queira assinar um contrato com 

uma operadora estadual, esse procedimento é feito sem a necessidade do chamamento público e 

com dispensa de licitação. 

• Além disso, fica expressamente permitida a subdelegação total ou parcial dos serviços de 

saneamento. O modelo de subdelegação dos serviços tem potencial para garantir a universalização 

dos serviços de saneamento em regiões atendidas por companhias públicas e o formato foi utilizado 

na parceria entre Agespisa (PI) e a operadora privada Aegea, no município de Teresina (PI). 

• Do ponto de vista da regulação dos serviços, um dos destaques é que a MP 844/18 determina que a 

regulação nas regiões metropolitanas passe a ser obrigatoriamente realizada por agências estaduais, 

distritais, regionais ou intermunicipais, em linha com a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2013, 

que indica o planejamento e regulação compartilhados dos serviços de saneamento básico nas 

regiões metropolitanas. 

• Já do ponto de vista do planejamento, a MP 844/18 possibilita a edição de planos municipais de 

saneamento simplificados em municípios com menos de 20.000 habitantes. 

• Por fim, foi criado o Comitê Interministerial de Saneamento Básico - Cisb, colegiado que, sob a 

presidência do Ministério das Cidades, tem a finalidade de assegurar a implementação da política 

federal de saneamento básico e de articular a atuação dos órgãos e das entidades federais na alocação 

de recursos financeiros em ações de saneamento básico. Dentre outras atribuições, o Cisb deverá 

coordenar a gestão do Plano Nacional de Saneamento Básico e garantir a racionalidade da aplicação 

dos recursos federais no setor de saneamento básico.  

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DEBATE  

REGULAÇÃO DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

• O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão realizou no último dia 29/06/2018 um 

debate acerca da regulação do setor de gestão de resíduos sólidos. O objetivo do debate foi constituir 

um modelo regulatório para o setor que possa ser aplicado nos diversos municípios brasileiros. O 

debate faz parte dos projetos-piloto apoiados pelo Fundo Federal de Apoio às Concessões (FEP), 

criado para promover a realização de concessões municipais e estaduais. 

• As discussões estão sendo lideradas pela Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura (SDI) do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), em parceria com a Associação Brasileira 

de Agências de Regulação (Abar) e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O debate contou 

com participação de oito agências reguladoras. 

• O setor de resíduos sólidos brasileiro enfrenta grandes desafios em relação à regulação dos serviços, 

principalmente pela dificuldade de financiamento, uma vez que a maior parte dos municípios não 

cobra pela coleta e disposição dos resíduos sólidos urbanos. Segundo último levantamento feito pela 

Abrelpe, mais de 40% dos resíduos não recebem tratamento e disposição final adequados. 
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ARSAE-MG REGULAMENTA FUNDOS PARA SANEAMENTO 

 

• A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado 

de Minas Gerais (Arsae/MG) publicou no último dia 30/06/2018 resolução que criou o mecanismo de 

reconhecimento de repasses para os Fundos Municipais de Saneamento Básico. 

• O mecanismo permite aos prestadores regulados repassar 4% da receita obtida em cada município 

para um Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB), que será investido na universalização dos 

serviços no próprio município.  

• Para receber os recursos, cada município deverá cumprir três requisitos: 

• Possuir Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB);  

• Possuir Fundo Municipal ou Intermunicipal de Saneamento Básico, criado por lei; e 

• Possuir Conselho Municipal, que deverá participar da definição das diretrizes e mecanismos 

para o acompanhamento, fiscalização e controle do Fundo de Saneamento. 

• A existência de fundos para investimento em saneamento é demanda de diversos municípios, com o 

objetivo de garantir a aplicação dos recursos gerados pelas tarifas de água e esgoto dentro dos 

próprios municípios. 

 

AGENERSA REALIZA CONSULTA PÚBLICA PARA  

BENS REVERSÍVEIS DA CEDAE 

 

• A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) abriu 

no último dia 29/06 uma consulta pública para colher contribuições e informações sobre os bens 

reversíveis da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). 

• As contribuições podem ser enviadas de 3 de julho a 8 de agosto de 2018. 
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PIAUÍ RECEBERA R$ 750 MILHÕES PARA SANEAMENTO 

 

• No último dia 03/07/2018, o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, anunciou a liberação de R$ 750 

milhões em verbas para investimento no setor de saneamento básico no estado do Piauí, como parte 

do Programa Avançar Cidades – Saneamento. 

• O programa deve beneficiar 71 municípios habilitados, que se localizam no interior do Estado. 

 

SABESP CANCELA EMISSÃO DE DEBÊNTURES 

 

• No último dia 29/06/2018, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 

publicou fato relevante ao mercado informando o cancelamento da emissão de debêntures no valor 

de R$ 750 milhões. 

• Segundo a companhia, a decisão foi motivada pela alta volatilidade do mercado nacional, que 

prejudicaria a capitalização. 

 

SABESP ASSINA CONTRATO DE PROGRAMA COM MONÇÕES (SP) 

 

• No último dia 28/06/2018, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 

assinou contrato de programa com o município de Monções (SP), que conta com 2 mil habitantes. 

Pelo contrato, a Sabesp prestará por um período de 30 anos os serviços de saneamento básico na 

cidade paulista. 

• A previsão de investimento no período é de R$ 2,5 milhões para a manutenção da universalização 

dos serviços. 

Quadro 1 – Monções (SP): indicadores operacionais 
Município População Atendimento 

de água 
Perdas de 
faturamento 

Coleta de 
esgoto 

Tratamento 
de esgoto 

Monções 1.931  100% 6,78% 100% 100% 

Fonte: SNIS (2016) 

 

MANAUS (AM) INAUGURA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

• A Manaus Ambiental, concessionárias dos serviços de água e esgoto no município de Manaus, 

controlada pela Aegea Saneamento, inaugurou no último dia 04/07/2018 a Estação de Tratamento 

de Esgoto Timbiras. 

• A nova ETE teve investimento de R$ 70 milhões e tem capacidade para tratar 230 litros de esgoto por 

segundo, atendendo a 100 mil pessoas. 

• O município de Manaus tem meta de atingir 80% de coleta e tratamento do esgoto gerado até o ano 

de 2030. 
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AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

 

Próximos Eventos 
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 LINKS DE INTERESSE 

LINKS DE INTERESSE 

• “BNDES melhora condições de credito a projetos de saneamento selecionados pelo ministério das 

cidades”, BNDES - https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-
melhora-condicoes-de-credito-a-projetos-de-saneamento-selecionados-pelo-ministerio-das-
cidades/!ut/p/z1/vVVNd9owEPwtPfgotNgytntzCR8JUF6bEIIvPNkSWCmWHFlA--
8rUw40LU76eNQX2bvSzGisXeEEP-
FE0p1YUyOUpBv7vUg6y3E06g3JFMbgPxCIb7yAzIIejEIXzw8T4MwTA07Oryd9wI84wUkmTWlyvEgl49VSyMoIs
80OChzIVcEdEEWpuayoA1IZkQlaOZApafiWKQcOC1HBN7nSFNk4E5myEcZRpjkTRiGKSq2euVGHaEUlpwWXNl
HxDT9wMZsq-
UahQkhRGa6FQoxWKBOMWvhaaGnf8SIAzqKQuMiFdIWITyJEOc1QysKUZHQVBH56NKZh58l7jG2YkDT7Pq_1n
iJMb70exMPu2Ce9UXsQeccJTf_ud4TBzdiFeOz3of_l86AXu3hhRQbnN9nG853gezyTShf2NN2feNiBCDLGUKdN
ABGgLor8DkPBilLi2mwnS_EQ_mC4_-
RZhuDWHw8iGLrBhQzNG3jsXBfevy78pebcvVW8tjuI55eXJLYlXNfid4Of_qmGa4r1RqW_Ok0sUy9c40TzFddct7b
ahnNjyuqjAw7s9_vWAb21VrtWqm2ktF2gVNrUHJUw_DXT31BzVVmZr8GavRyFXoOX72kHzfBT97rw_nXhg6vC
E3Ih_N1bvfbic_zf7yKr2NWT7sSe65KaHAm5UkfN16Yui1kRej8E-vY13D-
s8nWxnPQ8_zhsdsU8NHWi6Kanwzys4g8_AdAly10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

• BNDES vai financiar ate 95% das obras em saneamento basico”, Valor Econômico -  

http://www.valor.com.br/brasil/5592539/bndes-vai-financiar-ate-95-das-obras-em-saneamento-

basico  

• “BNDES espera dobrar recursos para saneamento em 2018”, UOL - 

https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2018/06/13/saneamento-deve-ter-r-15-bi-

do-bndes.htm  

• “Brasilia encerra racionamento após economizar agua e reabastecer reservatorios “, Agência Brasília - 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2018/06/14/brasilia-encerra-racionamento-apos-economizar-

agua-e-reabastecer-reservatorios/  

• “Após 513 dias, racionamento de agua no DF chega ao fim nesta quinta”, G1 -  

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/apos-513-dias-racionamento-de-agua-no-df-

chega-ao-fim-nesta-quinta.ghtml  

• “Ranking ABES Saneamento – principais destaques”, ABES - http://abes-dn.org.br/?p=18536  

• “ANA apresenta estudo sobre gestão das águas subterrâneas de Belém. “, ANA - 

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/ana-divulga-estudo-e-apresenta-proposta-para-

gestao-das-aguas-subterraneas-de-belem-e-regiao  

• “Projeto de Lei prevê criação de título para incentivar saneamento”, Valor Econômico - 

http://www.valor.com.br/financas/5590441/governo-estuda-titulo-para-financiar-saneamento  

• “Game: Trata City”, Instituto Trata Brasil - http://tratabrasil.org.br/comunicacao/game-trata-city 

• “Copa do Mundo e Saneamento Básico: em 2018, se o critério de classificação do mundial fossem as 

condições sanitárias, o Brasil seria eliminado nas oitavas de final. Japão seria o campeão”, ABES - 

http://abes-dn.org.br/?p=18649 

 

 

 

 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-melhora-condicoes-de-credito-a-projetos-de-saneamento-selecionados-pelo-ministerio-das-cidades/!ut/p/z1/vVVNd9owEPwtPfgotNgytntzCR8JUF6bEIIvPNkSWCmWHFlA--8rUw40LU76eNQX2bvSzGisXeEEP-FE0p1YUyOUpBv7vUg6y3E06g3JFMbgPxCIb7yAzIIejEIXzw8T4MwTA07Oryd9wI84wUkmTWlyvEgl49VSyMoIs80OChzIVcEdEEWpuayoA1IZkQlaOZApafiWKQcOC1HBN7nSFNk4E5myEcZRpjkTRiGKSq2euVGHaEUlpwWXNlHxDT9wMZsq-UahQkhRGa6FQoxWKBOMWvhaaGnf8SIAzqKQuMiFdIWITyJEOc1QysKUZHQVBH56NKZh58l7jG2YkDT7Pq_1niJMb70exMPu2Ce9UXsQeccJTf_ud4TBzdiFeOz3of_l86AXu3hhRQbnN9nG853gezyTShf2NN2feNiBCDLGUKdNABGgLor8DkPBilLi2mwnS_EQ_mC4_-RZhuDWHw8iGLrBhQzNG3jsXBfevy78pebcvVW8tjuI55eXJLYlXNfid4Of_qmGa4r1RqW_Ok0sUy9c40TzFddct7bahnNjyuqjAw7s9_vWAb21VrtWqm2ktF2gVNrUHJUw_DXT31BzVVmZr8GavRyFXoOX72kHzfBT97rw_nXhg6vCE3Ih_N1bvfbic_zf7yKr2NWT7sSe65KaHAm5UkfN16Yui1kRej8E-vY13D-s8nWxnPQ8_zhsdsU8NHWi6Kanwzys4g8_AdAly10!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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http://www.valor.com.br/brasil/5592539/bndes-vai-financiar-ate-95-das-obras-em-saneamento-basico
http://www.valor.com.br/brasil/5592539/bndes-vai-financiar-ate-95-das-obras-em-saneamento-basico
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2018/06/13/saneamento-deve-ter-r-15-bi-do-bndes.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2018/06/13/saneamento-deve-ter-r-15-bi-do-bndes.htm
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2018/06/14/brasilia-encerra-racionamento-apos-economizar-agua-e-reabastecer-reservatorios/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2018/06/14/brasilia-encerra-racionamento-apos-economizar-agua-e-reabastecer-reservatorios/
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/apos-513-dias-racionamento-de-agua-no-df-chega-ao-fim-nesta-quinta.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/apos-513-dias-racionamento-de-agua-no-df-chega-ao-fim-nesta-quinta.ghtml
http://abes-dn.org.br/?p=18536
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/ana-divulga-estudo-e-apresenta-proposta-para-gestao-das-aguas-subterraneas-de-belem-e-regiao
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/ana-divulga-estudo-e-apresenta-proposta-para-gestao-das-aguas-subterraneas-de-belem-e-regiao
http://www.valor.com.br/financas/5590441/governo-estuda-titulo-para-financiar-saneamento
http://tratabrasil.org.br/comunicacao/game-trata-city
http://abes-dn.org.br/?p=18649
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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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 PARCERIAS E CONCESSÕES 

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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