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RELATÓRIO 

EXECUTIVO 

12 de dezembro de 2017 SANEAMENTO   

 

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

Negócios 

 

Câmara aprova PL para capitalização da Caixa 

A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-

feira o projeto de lei que permite à Caixa Econômica 

Federal emitir títulos de dívida com caráter de 

perpetualidade, que seriam negociados junto ao FGTS 

com o objetivo de capitalizar o banco federal. O projeto 

foi encaminhado para o Senado e deve ser votado antes 

de seguir para a sanção. (Pág. 2). 

 

Banco Mundial dá aval para empréstimo ao RJ  

O Banco Mundial, um dos maiores credores do governo 

do Rio de Janeiro, deu seu aval para a operação de 

crédito entre o Estado e o banco PNB Paribas, que conta 

com garantia da União e tem ações da companhia 

estadual Cedae como contragarantia. O empréstimo 

deve ser utilizado para quitar dívidas de salário com 

servidores do Estado. (Pág. 2). 

 

SP cria linha de crédito para financiar parcerias 

A agência de fomento do Governo de São Paulo, a 

Desenvolve SP, criou linha de crédito com o objetivo de 

financiar projetos de concessões e parcerias público-

privadas (PPPs) nos municípios do Estado. (Pág. 2). 

 

Ministério divulga lista do programa Avançar 

Cidades - Saneamento 

O Ministério das Cidades divulgou no último dia 

08/12/2017 a lista de projetos incluídos na primeira fase 

do programa Avançar Cidades – Saneamento. Ao todo, 

225 propostas no valor total de R$ 6,2 bilhões foram 

enquadradas na primeira fase do programa. (Pág. 3). 

 

Agência Nacional das Águas premia iniciativas 

em 2017 (Pág. 3). 

Regulação 

 

Christianne Dias Ferreira é indicada para a 

presidência da Agência Nacional das Águas 

No último dia 01/12/2017, foi publicada a indicação de 

Christianne Dias Ferreira para o cardo de diretora-

presidente da Agência Nacional das Águas. Christiane, 

que foi sabatinada na Comissão do Meio Ambiente do 

Senado neste dia 12/12/2017, ocupará a vaga de 

Vicente Andreu Guillo, no cargo por dois mandatos 

consecutivos de quatro anos. Christiane assume o cargo 

em 18/01/2018. (Pág. 8). 

 

Agenda Bianual da Água (Pág. 9) 

Links de interesse (Pág. 10) 

Parcerias e Concessões (Pág. 11) 
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 NEGÓCIOS 

CÂMARA APROVA PL PARA CAPITALIZAÇÃO DA CAIXA 

 A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, 06/12/2017, o projeto de lei que permite à 

Caixa Econômica Federal emitir títulos de dívida com caráter de perpetualidade, que seriam 

negociados junto ao FGTS com o objetivo de capitalizar o banco federal. O projeto foi encaminhado 

para o Senado e deve ser votado antes de seguir para a sanção presidencial. 

 A capitalização da Caixa decorre da necessidade de atingir o índice de capital nível 1 de 9,5%, exigido 

no acordo internacional Basiléia 3, a partir de 2019. Esse índice corresponde à relação entre os ativos 

disponíveis do banco e o crédito cedido, e sua regulamentação tem como objetivo limitar o risco de 

crédito dos bancos. No momento, o índice apresentado é de 8,97%. 

 A operação foi estimada inicialmente em R$ 10 bilhões, porém a Caixa cogita emitir títulos no valor 

de R$ 15 bilhões, que dariam maior margem de segurança à instituição. Atualmente, a Caixa 

Econômica Federal é o maior financiador do setor do saneamento brasileiro. 

 

BANCO MUNDIAL DÁ AVAL PARA EMPRÉSTIMO AO RJ QUE TEM COMO 

CONTRAGARANTIA AS AÇÕES DA CEDAE 

 O Banco Mundial, um dos maiores credores do governo do Rio de Janeiro, deu seu aval para a 

operação de crédito entre o Estado e o banco PNB Paribas, que conta com garantia da União e tem 

ações da companhia estadual Cedae como contragarantia. O empréstimo deve ser utilizado para 

quitar dívidas de salário com servidores do Estado.  

 O aval do Banco Mundial está previsto em contratos que possuam garantias superiores àquelas dadas 

ao banco. O BNDES, outro credor do Estado, já havia autorizado a operação. Com as autorizações dos 

credores, o Ministério da Fazenda emitiu parecer favorável à operação, que deve ser assinada nos 

próximos dias. 

 

GOVERNO DE SÃO PAULO CRIA LINHA PARA FINANCIAR PROJETOS DE 

PARCERIAS, INLCUINDO SANEAMENTO E RESÍDUOS 

 A agência de fomento do governo de São Paulo, a Desenvolve SP, criou uma linha de crédito com o 

objetivo de financiar projetos de concessões e parcerias público-privadas (PPPs) nos municípios do 

Estado. 

 A intenção da agência paulista é de garantir uma maior qualidade dos projetos apresentados, e deve 

atingir inicialmente quatro áreas de competência municipal: saneamento básico, resíduos sólidos, 

mobilidade urbana e iluminação pública. 

 A iniciativa foi realizada em cooperação com a Associação Brasileira de Indústrias de Base (Abdib) e 

conta com o apoio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Na solenidade de lançamento, o presidente 

da Abbid citou a baixa qualidade ou falta de estudos como um dos maiores entraves para a 

infraestrutura nos municípios: em 2015, apenas 8,13% dos projetos apresentados se converteu em 

contratação, enquanto em 2016 essa taxa foi ainda mais baixa, 2,88%. 
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 NEGÓCIOS 

MINISTÉRIO DIVULGA LISTA DO PROGRAMA SANEAR - CIDADES 

 O Ministério das Cidades divulgou no último dia 08/12/2017 a lista de projetos incluídos na primeira 

fase do programa Avançar Cidades – Saneamento. Ao todo, 225 propostas no valor total de R$ 6,2 

bilhões foram enquadradas na primeira fase do programa. 

 As propostas foram apresentadas por municípios, Estados e concessionárias, nas modalidades de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, 

redução e controle de perdas, estudos e projetos e planos de saneamento básico. 

 Os agentes financeiros farão uma análise da documentação técnica, jurídica e institucional das 

propostas para viabilidade técnica e financeira dos empreendimentos, permitindo aos proponentes 

contrair empréstimos, especialmente do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), BNDES e 

bancos regionais. A divulgação final das propostas validadas pelas instituições financeiras ocorrerá no 

início de março de 2018. 

 Os projetos não enquadrados na primeira fase poderão ser revistos pelos proponentes e novas 

propostas poderão ser cadastradas no segundo processo seletivo, que acontecerá a partir de 12 de 

março de 2018. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUA PREMIA INICIATIVAS EM 2017 

 Na última 4ª feira, 06/12/2017, a Agência Nacional das Águas realizou a entrega do Prêmio ANA 2017. 

A premiação tem como objetivo divulgar iniciativas de destaque na temática da água. A edição de 

2017 contou com 608 trabalhos inscritos, com nove premiados, que apresentarão seus resultados no 

Fórum Mundial da Água, em março do ano que vem, em Brasília. 

Quadro 1 – Prêmio ANA 2017 

Categoria Instituição Projeto Município 

Empresas de 
Médio e de Grande 
Porte 

FCA FIAT Chrysler 
Automóveis Brasil LTDA 

Gestão Recursos Hídricos da FCA no Brasil Betim (MG) 

Empresas de Micro 
e de Pequeno 
Porte 

Agrosmart Agrosmart - Cultivo Inteligente Campinas (SP) 

Ensino Associação Apoio Colégio 
Estadual de Itacajá 

Projeto Rio Manoel Alves Pequeno: Limpar para 
Conservar 

Itacajá (TO) 

Governo Prefeitura Municipal de 
Santana do Seridó 

Projeto Palmas para Santana Santana do 
Seridó (RN) 

Imprensa – 
Impressos e Sites 

Folha de S. Paulo Líquido e Incerto - O Futuro dos Recursos 
Hídricos no Brasil 

São Paulo (SP) 

Imprensa – Rádio Rádio Gaúcha Vamos Tratar o Esgoto? Porto Alegre 
(RS) 

Imprensa – TV TV Globo Expedição Água Rio de Janeiro 
(RJ) 

Organizações Civis Centro de Educação Popular 
e Formação Social 

Horta Orgânica com Economia de Água Teixeira (PB) 

Pesquisa e 
Inovação 
Tecnológica 

Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido (UFERSA) 

Produção Agrícola Familiar Utilizando Rejeito da 
Dessalinização da Água Salobra como Suporte 
Hídrico 

Mossoró (RN) 
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 REGULAÇÃO 

CHRISTIANNE DIAS FERREIRA É INDICADA PARA A PRESIDÊNCIA DA 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA) 

 No último dia 01/12/2017, foi publicada a indicação de Christianne Dias Ferreira para o cargo de 

diretora-presidente da Agência Nacional das Águas. Christiane, que foi sabatinada na Comissão do 

Meio Ambiente do Senado neste dia 12/12/2017, ocupará a vaga de Vicente Andreu Guillo, no cargo 

por dois mandatos consecutivos de quatro anos. Christiane assume em 18/01/2018. 

 Christiane possui graduação em direito pela Universidade Católica de Brasília e mestrado em Direito 

pelo Centro Universitário de Brasília. Ela é integrante do Conselho Fiscal do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e atuou, entre 2007 e 2016, como assessora jurídica da 

procuradoria parlamentar da Câmara dos Deputados. Desde maio de 2016, Christianne atua como 

subchefe adjunta coordenadora de Infraestrutura da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil 

da Presidência da República. No meio acadêmico, é professora de Direito Privado e professora 

assistente do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) deste 2010. 

 

ABCON E SINDCON PUBLICAM PREÇOS REFERENCIAIS PARA OBRAS DE 

SANEAMENTO 

 A ABCON e o SINDCON, na busca do aperfeiçoamento de normas e instrumentos de gestão junto 

com técnicos e gestores do Governo Federal, começou a participar, em meados do ano passado, 

juntamente com outras entidades, de reuniões com a CAIXA, o Ministério das Cidades e o CCFGTS – 

Conselho Curador do FGTS.  

 Em março de 2017, foram apresentadas propostas para a agilização, e simplificação dos processos de 

financiamento ao segmento privado, notadamente para obtenção de financiamentos.  

 Dentre essas propostas, destaca-se o trabalho de criação de uma Tabela Referencial de Preços para 

obras de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Em outubro, após reuniões e avaliações 

dos técnicos da CAIXA, esta recomendou que a ABCON pusesse a tabela em consulta pública e 

posterior aferição para que se torne um documento oficial. 

 Essencialmente  buscou-se  a elaboração de uma tabela que pudesse ser de fato um instrumento 

técnico facilitador da análise dos custos de um projeto, levando em conta, principalmente, a segurança 

na utilização dos preços, tanto para quem propõe, como para quem está analisando. 

 A elaboração da tabela foi coordenada pela AMEC – Álvaro Menezes Engenharia e Consultoria, com 

a fundamental participação da diretoria  da ABCON e sua equipe, das Associadas SAAB, Iguá, GSInima 

e Aegea, as quais, por intermédio de seus coordenadores e especialistas, puderam produzir um 

documento técnico de alto padrão que, com certeza, contribuirá para auxiliar o Governo Federal na 

implementação de importantes e rápidas mudanças. 

 No mês de novembro, o Comitê Financeiro da ABCON/SINDCON promoveu o primeiro Workshop de 

apresentação e discussão do Estudo para associados e deverá sequenciar as atividades com consultas 

públicas e aferição da tabela, para que de fato ele possa ser utilizada como referencia para análise de 

financiamentos pelo Governo Federal. 
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 AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

 

Eventos Futuros 
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 LINKS DE INTERESSE 

LINKS DE INTERESSE 

 “Câmara aprova projeto que facilita capitalização da Caixa com recursos do FGTS”, G1, 06/12/2017 - 

https://g1.globo.com/politica/noticia/camara-autoriza-capitalizacao-da-caixa-com-recursos-do-

fgts.ghtml 

 “Caixa aguarda empréstimo de R$ 15 bi para casa própria”, O Globo, 11/12/2017 - 

https://oglobo.globo.com/economia/caixa-aguarda-emprestimo-de-15-bilhoes-para-casa-propria-

22179121 

 “Câmara aprova com urgência projeto de socorro à Caixa com FGTS”, O Estado de São Paulo, 

06/12/2017 - http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,camara-aprova-urgencia-de-pl-que-

deixa-fgts-comprar-bonus-perpetuo-da-caixa-por-resolucao,70002110435 

 “Rio consegue aval do Banco Mundial para empréstimo de R$ 2,9 bilhões”, Valor Econômico, 

07/12/2017 - http://www.valor.com.br//brasil/5220337/rio-consegue-aval-do-banco-mundial-para-

emprestimo-de-r-29-bilhoes 

 “União concede aval e empréstimo para pagar servidores deve ser assinado até terça“, Extra Notícias, 

08/12/2017 - https://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/uniao-concede-aval-emprestimo-

para-pagar-servidores-deve-ser-assinado-ate-terca-22167085.html 

 “Desenvolve SP lança linha para financiamento de projetos”, Valor Econômico, 06/12/2017 - 

http://www.valor.com.br/empresas/5219091/sp-cria-linha-para-financiar-projetos 
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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 Fevereiro/2017 - Suspenso 

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 

PPP ES Vila Velha Esgoto 3. Licitação Novembro/2016 – Aegea declarada 
vencedora da licitação. 

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 
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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 

PPP RS Erechim Água e esgoto 1. Estudos Dezembro/2015 - Aviso de autorização de 
PMI 

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 
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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 


