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Regulação
Saneamento nas eleições
No último dia 28/08/2018, o candidato à presidência
Jair Bolsonaro (PSL/RJ) afirmou em entrevista ao canal
de televisão GloboNews que, se eleito, extinguiria o
atual Ministério das Cidades.
A também candidata ao Planalto, Marina Silva (Rede),
defendeu a ampliação da coleta e tratamento de esgoto
em evento no Rio de Janeiro. Segundo a candidata da
Rede Sustentabilidade, a despoluição da baía da
Guanabara depende da universalização dos serviços de
esgoto. (Pág. 2).

Companhias estaduais se posicionam
contrárias à MP 844
No último dia 28/08/2018, a diretoria executiva da
Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (Cagepa)
publicou nota de repúdio à MP 844/2018. No último dia
30/08/2018, funcionários da Cagepa (PA), Deso (SE),
Caern (RN) e Casan (SC) realizaram passeata contrária à
privatização dos serviços de água e esgoto. (Pág. 2).

Justiça determina redução da tarifa em Feira
de Santana
No último dia 31/09/2018, a juíza Dalia Zaro Queiros, da
3ª Vara de Feitos e Relações de Consumos, Cível e

Comerciais do estado da Bahia determinou a redução
de 50% na tarifa de esgoto cobrada no município de
Feira de Santana (BA). (Pág. 3).

Ministério das Cidades organiza seminário
sobre regulação no saneamento
No último dia 28/08/2018, a Associação Brasileira de
Agências Reguladoras (Abar) realizou uma oficina para
apresentar o Guia de Referência para Saneamento
Básico. (Pág. 3).

Negócios
BNDES estrutura fundo de crédito em
infraestrutura
Segundo informações publicadas pelo jornal Valor
Econômico no último dia 28/08/2018, o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
estuda criar um fundo de R$ 5 bilhões para
financiamento de projetos de infraestrutura via
mercado de capitais. (Pág. 4).

Agenda Bianual da Água (Pág. 5)
Links de interesse (Pág. 6)
Parcerias e Concessões (Pág. 7)
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REGULAÇÃO

SANEAMENTO NAS ELEIÇÕES
O ano de 2018 será marcado por eleições nos âmbitos estadual e federal. Apesar de o saneamento básico
ser atribuição municipal, as demais esferas do governo influenciam diretamente o setor, seja por meio da
atuação das companhias estaduais de saneamento, que servem a maior parte da população do país, ou por
questões tributárias e do marco legal do setor, no âmbito federal. A GO Associados realizará um
acompanhamento do posicionamento dos principais candidatos em relação ao setor. A GO Associados está
organizando uma série de discussões sobre a agenda do saneamento para o próximo governo.
•

No último dia 28/08/2018, o candidato a presidência Jair Bolsonaro (PSL/RJ) afirmou em entrevista ao
canal de televisão GloboNews que, se eleito, extinguiria o atual Ministério das Cidades. O Ministério
das Cidades tem como principal atribuição gerir no âmbito federal as políticas relacionadas a
saneamento básico, moradia e mobilidade urbana. Uma das funções do ministério em termos de
saneamento básico é liderar o Comitê Interministerial de Saneamento Básico (Cisb), criado pela MP
844 para centralizar as políticas para o setor.

•

O candidato afirmou que propõe o envio direto das verbas de saneamento, mobilidade e moradia
para os municípios.

•

A também candidata ao Planalto, Marina Silva (Rede), defendeu a ampliação da coleta e tratamento
de esgoto em evento no Rio de Janeiro. Segundo a candidata da Rede Sustentabilidade, a despoluição
da baía da Guanabara depende da universalização dos serviços de esgoto.

•

Na última semana, dois candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, Romário e Eduardo Paes,
defenderam a adoção do modelo de parceria público-privada para a expansão das redes de esgoto
do Rio de Janeiro. O modelo é defendido como alternativa à venda de participação do governo no
capital da companhia estadual Cedae, dada em contra garantia para o empréstimo utilizado para
pagar os salários atrasados de servidores em 2017.

•

Em entrevista ao jornal O Globo, Eduardo Paes elogiou a parceria com o setor privado para o esgoto
nos bairros que compreende a Área de Planejamento 5 (Bangu, Campo Grande, Realengo e Barra de
Guaratiba), que tem metas de atingir 70% de cobertura até 2022.

COMPANHIAS ESTADUAIS SE POSICIONAM CONTRÁRIAS À MP 844
•

No último dia 28/08/2018, a diretoria executiva da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (Cagepa)
publicou nota de repúdio à MP 844/2018.

•

Na nota, a diretoria da companhia estadual afirmou que a MP seria inconstitucional por limitar a
capacidade decisória dos municípios e afirma que a revisão do marco legal deve ser realizada por
meio de projeto de lei, não por uma medida provisória.

•

Além disso, a diretoria da Cagepa afirma que o artigo 10-A, que trata da obrigação de chamamento
público antes da assinatura de contratos de convênio entre municípios e empresas estaduais,
prejudica os ganhos de escala e os subsídios cruzados no setor.

•

No último dia 30/08/2018, funcionários da Cagepa realizaram passeata contrária à privatização dos
serviços de água e esgoto em João Pessoa, capital do estado. No mesmo dia, forma realizadas
manifestações contrárias à MP por funcionários da Deso (SE), Caern (RN) e Casan (SC).
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REGULAÇÃO

JUSTIÇA DETERMINA REDUÇÃO DA TARIFA EM FEIRA DE SANTANA
•

No último dia 31/08/2018, a juíza Dalia Zaro Queiros, da 3ª Vara de Feitos e Relações de Consumos,
Cível e Comerciais do estado da Bahia determinou a redução de 50% na tarifa de esgoto cobrada no
município de Feira de Santana (BA).

•

A decisão ocorreu no âmbito de uma Ação Civil Pública ajuizada pela Associação de Defesa e Proteção
dos Consumidores do Estado da Bahia (Protege). Segundo a ação, a Lei Municipal 326/2016
determinou que a tarifa de esgotamento sanitário máxima deve ser 40% da tarifa de água, não os
80% que vinham sendo cobrados.

•

A companhia estadual Embasa, que opera os serviços, de água e esgoto em Feira de Santana, afirmou
que a atual tarifa é necessária para o equilíbrio da operação dos serviços, que a cobrança é realizada
apenas nos imóveis atendidos pelos serviços e que os custos da coleta e tratamento de esgoto são
superiores aos custos para abastecimento de água.

MINISTÉRIO DAS CIDADES ORGANIZA SEMINÁRIO SOBRE
REGULAÇÃO NO SANEAMENTO
•

No último dia 28/08/2018, a Associação Brasileira de Agências Reguladoras (Abar) realizou uma
oficina para apresentar o Guia de Referência para Saneamento Básico.

•

O evento gratuito fez parte do Regulasan, que integra o projeto se desenvolve no âmbito do
Programa de Desenvolvimento do Setor Água – Interáguas.

•

O objetivo da oficina é desenvolver um produto que sintetiza e consolida os resultados do Regulasan,
que realizou assistência técnica a cinco entidades reguladoras entre 2016 e 2018.
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NEGÓCIOS

BNDES ESTRUTURA FUNDO DE CRÉDITO EM INFRAESTRUTURA
•

Segundo informações publicadas pelo jornal Valor Econômico no último dia 28/08/2018, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estuda criar um fundo de R$ 5 bilhões
para financiamento de projetos de infraestrutura via mercado de capitais.

•

O BNDESPAR será cotista do fundo, que fará investimentos em projetos de infraestrutura por meio
da emissão de debêntures ou recebíveis vinculados aos setores de logística, transporte, mobilidade
urbana, energia, telecomunicações e saneamento básico.

•

A diretora de mercado de capitais do BNDES, Eliane Lustosa, vê a medida como uma forma de
diversificar o financiamento dos setores, que atualmente dependem em grande parte de linhas de
crédito bancário, especialmente da Caixa Econômica e do próprio BNDES.
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AGENDA BIANUAL DA ÁGUA

AGENDA BIANUAL DA ÁGUA

Próximos Eventos

Eventos Futuros
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LINKS DE INTERESSE

LINKS DE INTERESSE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

http://abar.org.br/audiencia-publica-debate-mp-do-saneamento/
https://www.valor.com.br/politica/5716701/alckmin-e-marina-fazem-contraponto-em-sabatina-com-setorde-construcao
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/08/e-preciso-avancar-na-nacao-de-milhoes-semsaneamento.shtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-08/universalizacao-do-saneamento-no-paiseconomizaria-r-14-bi-por-ano
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2018/08/07/interna_nacional,978714/governo-criticapostura-de-associacoes-contrarias-a-mp-do-saneamento.shtml
https://image-store.slidesharecdn.com/ab7d6dd3-77c4-4d7e-8851-e36d220d2d5e-original.jpeg
http://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/investidoresarquivos/relatorio2oitr2018.pdf
http://abar.org.br/residuos-solidos-agrese-encerra-o-edital-de-chamamento-publico-para-os-estudos-noagreste-central-sergipano/
https://www.saneamentobasico.com.br/obras-publicas-paralisadas-brasil/
https://www.saneamentobasico.com.br/obra-impede-esgoto-billings/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/sabesp-tem-queda-de-45-no-lucro-do-segundotrimestre.shtml
http://www.ezute.org.br/fundacao-ezute-assina-contrato-para-modernizar-cobranca-pelo-uso-da-agua-dasbacias-dos-rios-piracicaba-capivari-e-jundiai/
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PARCERIAS E CONCESSÕES

PARCERIAS E CONCESSÕES EM SANEAMENTO
Modalidade
Concessão
Comum
Concessão
Comum
Concessão
Comum
Concessão
Comum
PPP

UF
SP

Município
Ubatuba

Objeto
Água e esgoto

Status
4. Suspenso

Acompanhamento
Fevereiro/2017 - Suspenso

SP

Mirandópolis

Água e esgoto

4. Suspenso

Fevereiro/2017 - Suspenso

RS

Erechim

Água e esgoto

4. Suspenso

Janeiro/2018 – Suspenso em 12/01/2018

PE

Petrolina

Águas e esgoto

ES

Cariacica e Viana

Esgoto

1. Estudos

PPP

ES

Esgoto

1. Estudos

A definir

SC

Guarapari e
Fundão
Itaiópolis

Água e esgoto

1. Estudos

BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES

RJ
AP
CE
AL
PA
PE
SE
AC

Cedae – RJ
Caesa – AM
Cagece – CE
Casal – AL
Cosanpa – PA
Compesa – PE
Deso – SE
Depasa – AC

A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir

1. Estudos
1. Estudos
1. Estudos
1. Estudos
1. Estudos
1. Estudos
1. Estudos
1. Estudos

1. Estudos

Fevereiro/2018 – 3 empresas cadastradas
na PMI
Março/2017 – EBP realizou estudos para
PPP nas cidades do ES
Março/2017 – EBP realizou estudos para
PPP nas cidades do ES
Setembro/2017 – Aviso de PMI para
estudos de concessão de serviços de água
e esgoto. Propostas devem ser entregues
até 27/10/2016.
Companhias contratadas pelo BNDES
realizam estudos para a modelagem da
atuação privada junto às companhias
estaduais de saneamento.
Artigo 10-B da MP 844/18 permite a
manutenção dos contratos de programa
após alienação das ações das companhias.
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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

Álvaro José da Costa
Ex-presidente da Casal
Engenheiro Civil

Marcio Saba Abud
Ex-diretor da Sabesp
Economista

Gesner Oliveira
Ex-presidente da Sabesp
Economista

Carlos Alberto Rosito
Vice-presidente da ABES
Engenheiro Civil

Fernando Marcato
Ex-Secretário Executivo de Novos
Negócios da Sabesp. Advogado

Artur Ferreira
Associado especializado em Saneamento
Administrador de Empresas

Editores

Pedro Scazufca
Ex-assessor da Presidência da Sabesp
Economista

Mauro Arbex
Editor do Relatório Executivo
Jornalista e Sócio da Letras &
Fatos
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