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Regulação 

 

Começa a tramitação da MP que altera o 

marco regulatório do saneamento 

Após publicada, a Medida Provisória nº 844/2018, que 

altera diretrizes do marco nacional do saneamento e 

dota a Agência Nacional de Águas de poderes 

regulatórios, começou a tramitar no Congresso 

Nacional.  A medida gera polêmicas, com críticas por 

representantes do setor, como Aesbe e Abar, que 

ameaçam o ajuizamento de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (Adin) perante o STF, além de 

requerimento do deputado Paulo Pimenta (PT/RS) 

argumentando a inconstitucionalidade da MP. 

Por outro lado, a Abcon se manifestou a favor da 

Medida Provisória, argumentando que ela pode 

contribuir para a expansão da cobertura do saneamento 

básico nas cidades brasileiras, ao facilitar a entrada de 

empresas privadas no setor. (Pág. 2). 

 

Ares/PCJ realiza consulta para regulamentar 

tarifa social 

A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das 

Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares/PCJ) 

publicou no último dia 10/07/2018 o chamamento para 

a consulta pública com o objetivo de regulamentar a 

cobrança de tarifa social nos municípios regulados pela 

agência. (Pág. 3). 

 

Metade dos municípios não possui plano para 

resíduos 

No último dia 05/07/2018, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) divulgou estudo que 

aponta que quase metade dos municípios brasileiros 

(43,4%) não possui planos para a gestão dos resíduos 

sólidos. Os planos para gestão de resíduos são parte 

fundamental do planejamento no setor e são 

obrigatórios de acordo com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. (Pág. 3). 

 

Negócios 
 

Fitch afirma rating AA (bra) para debêntures 

da Copasa 

A agência de risco Fitch Ratings publicou no último dia 

12/07/2018 relatório afirmando o rating corporativo AA 

(bra) para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(Copasa). A avaliação considerou que a companhia 

possui risco diversificado e foi capaz de manter a 

geração de caixa mesmo em situação desfavorável da 

economia nacional. (Pág. 5). 

 

Copasa instala comitê estatutário de auditoria 

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) 

publicou no último dia 04/07/2018 nota ao mercado 

informando a eleição do comitê estatutário de auditoria, 

eleito pelo conselho de administração da companhia. 

Passam a integrar o comitê. (Pág. 6). 
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 REGULAÇÃO 

COMEÇA A TRAMITAÇÃO DA MP QUE ALTERA O MARCO REGULATÓRIO 

DO SANEAMENTO 

Bruna Juca Teixeira Monteiro1 

 

• Após publicada, a Medida Provisória nº 844/2018, que altera diretrizes do marco nacional do 

saneamento e dota a Agência Nacional de Águas de poderes regulatórios, começou a tramitar no 

Congresso Nacional.  Seguirá a seguintes etapas: 

• análise pela Comissão Especial Mista, formada pelos 13 deputados federais e 12 senadores, 

conforme o Quadro 1; 

• comissão deverá se manifestar até o dia 16 do mês corrente para propor emendas; 

• nota técnica avaliando os impactos econômicos e financeiros; 

• análise pela Câmara dos Deputados; 

• análise pelo Senado; e 

• a MP deve ter sua análise concluída até 9 de setembro, sob pena de ser trancada a pauta da 

Casa na qual esteja tramitando. 

Quadro 1 - Comissão Mista da Medida Provisória 844/2018: 

Senadores Titulares Deputados Titulares 

Sen. Simone Tebet (MDB/MS) Dep. Leonardo Quintão (MDB/MG) 

Sen. Hélio José (PROS/DF) Dep. Sergio Souza (MDB/PR) 

Sen. Valdir Raupp (MDB/RO) Dep. Paulo Pimenta (PT/RS) 

Sen. Tasso Jereissati (PSDB/CE) Dep. Erika Kokay (PT/DF) 

Sen. Dalirio Beber (PSDB/SC) Dep. Roberto Britto (PP/BA) 

Sen. Ronaldo Caiado (DEM/GO) Dep. João Paulo Papa (PSDB/SP) 

Sen. Sérgio Petecão (PSD/AC) Dep. Delegado Edson Moreira (PR/MG) 

Sen. Lindbergh Farias (PT/RJ) Dep. Domingos Neto (PSD/CE) 

Sen. Acir Gurgacz (PDT/RO) Dep. Tadeu Alencar (PSB/PE) 

Sen. Antonio Carlos Valadares (PSB/SE) Dep. Rodrigo Garcia (DEM/SP) 

Sen. Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM) Dep. Pedro Fernandes (PTB/MA) 

Sen. Armando Monteiro (PTB/PE) Dep. Celso Russomanno (PRB/SP) 

  Dep. Chico Alencar (PSOL/RJ) 

 

• Além das críticas proferidas contra seu texto por representantes do setor, a exemplo da Associação 

Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe) e da Associação Brasileira de Agências de 

Regulação (Abar), que ameaçam o ajuizamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) 

perante o STF, foi protocolado requerimento do deputado Paulo Pimenta (PT/RS) argumentando a 

inconstitucionalidade da MP, por não haver matéria de urgência tratada no texto. O Partido dos 

Trabalhadores também publicou em seu site nota de repúdio à MP sancionada. 

                                                           
1 Bruna Juca Teixeira Monteiro - advogada Pós graduada em Direito e processo Civil e Direito e Processo do Trabalho, atuante no 
setor de infraestrutura há mais de 10 anos - Sócia da GO Associados 
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• Por outro lado, a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e 

Esgoto (Abcon) já se manifestou a favor da Medida Provisória, argumentando que ela pode contribuir 

para a expansão da cobertura do saneamento básico nas cidades brasileiras, ao facilitar a entrada de 

empresas privadas no setor. 

 

ARES/PCJ REALIZA CONSULTA PARA REGULAMENTAR TARIFA SOCIAL 

 

• A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(Ares/PCJ) publicou no último dia 10/07/2018 o chamamento para a consulta pública com o objetivo 

de regulamentar a cobrança de tarifa social nos municípios regulados pela agência. 

• A proposta apresentada pela agência tem como objetivo balancear os princípios da sustentabilidade 

econômico-financeira dos serviços de saneamento com a modicidade tarifária, previstos na Lei 

11.445/2007. 

• Segundo a proposta, a tarifa social incluirá um subsídio mínimo de 50% das tarifas, para os usuários 

cujas unidades consumidoras atenderem as seguintes condições mínimas: 

• compor a categoria residencial; 

• estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) 

• ter renda mensal per capita de até meio salário mínimo nacional; e 

• ser composta por até 3 (três) economias. 

• Para efeitos de comparação, os critérios adotados para concessão de tarifa social pela Sabesp, que 

atua no estado de São Paulo, onde estão localizados a maior parte dos municípios regulados pela 

Ares/PCJ, são: 

• possuir renda familiar de até 3 salários mínimos; 

• morar em habitação subnormal com área útil de até 60 m2; 

• ser usuário do sistema monofásico de energia elétrica; 

• apresentar consumo de energia de até 170 kWh mensais. 

• No ano de 2017, a Arsae/MG publicou a Nota Técnica 63/2017, com objetivo de avaliar a capacidade 

de pagamento dos usuários das categorias residencial e social. A avaliação teve como base a renda 

da população, em comparação com uma conta relativo ao consumo de 10m³/mês. O índice foi 

comparado com a recomendação da Organização das Nações Unidas, de que os gastos com 

saneamento básico não ultrapassem 3% da renda familiar. Esta nota embasou o aumento do subsídio 

da tarifa social, de 40% para 55%. 

 

METADE DOS MUNICÍPIOS NÃO POSSUI PLANO PARA RESÍDUOS 

 

• No último dia 05/07/2018, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou estudo que 

aponta que quase metade dos municípios brasileiros (43,4%) não possui planos para a gestão dos 

resíduos sólidos. 

• Os planos para gestão de resíduos são parte fundamental do planejamento no setor e são 

obrigatórios de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

• A região Sul se destaca com quase 80% dos municípios com plano para resíduos. As regiões Centro-

Oeste e Sudeste também estão acima da média nacional. A pior situação é encontrada na região 

Nordeste, onde apenas 36,3% dos municípios contam com planos de resíduos.  
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Quadro 2 – Existência de planos de resíduos por região 

 
Fonte: IBGE 
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 NEGÓCIOS 

FITCH AFIRMA RATING AA(bra) PARA DEBÊNTURES DA COPASA 

 

• A agência de risco Fitch Ratings publicou no último dia 12/07/2018 relatório afirmando o rating 

corporativo AA(bra) para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). A avaliação 

considerou que a companhia possui risco diversificado e foi capaz de manter a geração de caixa 

mesmo em situação desfavorável da economia nacional. 

• Como pontos positivos que embasaram a decisão, a agência citou também a margem Ebitda entre 

34% e 37%, considerado adequado para concessionárias públicas do setor, o baixo endividamento 

(dívida líquida/Ebitda de 1,7 vez) e o alto índice de cobertura dos serviços, em relação à média 

nacional. 

• A perspectiva para a companhia é estável. 

 

COPASA INSTALA COMITÊ ESTATUTÁRIO DE AUDITORIA 

 

• A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) publicou no último dia 04/07/2018 nota ao 

mercado informando a eleição do comitê estatutário de auditoria, eleito pelo conselho de 

administração da companhia. Passam a integrar o comitê: 

• Artemio Bertholini, contador e economista, sócio siretor das empresas Directa (Auditoria, 

Consultoria e Outsourcing – 35 anos até 2012); presidente da Grant Thornton Brasil de 2013 a 

2015; consultor advisor da Fifecapi; membro do Comitê de Auditoria do BB Seguridade e da 

Cia. De Saneamento do Paraná (Sanepar); e membro do Conselho Fiscal da Tekno S.A. Ind. e 

Com. 

• Luiz Alberto Ribeiro Vieira, administrador de empresas. Na Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte foi secretário municipal adjunto de Administração por dois períodos e secretário de  

• Coordenação de Administração e Recursos Humanos. Ocupou também o cargo de Secretário 

Municipal Adjunto de Desenvolvimento Social e Secretário da mesma pasta. Diretor presidente 

da Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (Beprem), diretor administrativo e 

financeiro da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A. Coordenador geral, em 

nível Brasil, na Secretaria Geral da Presidência da República do Projeto Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio/PNUD/ONU. Foi superintendente de planejamento, gestão e 

finanças da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho do Estado de Minas 

Gerais e membro dos Conselhos Fiscais da BHTRANS, Urbel e Fundação Zoobotânica. 

• Remulo Borges de Azevedo Lemos, formado em Administração de Empresas com 

especialização em Gestão de Empresas. Atuou na Paranapanema S/A como consultor para 

alienação de imóveis/regularização fundiária de propriedades. Consultor independente em 

gestão de empresas e negócios. No Grupo Paranapanema, foi diretor administrativo 

Financeiro e de Relações com Investidores, diretor de gestão, assessor da Presidência, 

secretário do Conselho de Administração, membro do Conselho de Administração da 

Cibrafertil (BA). Na Cia. Vale do Rio Doce foi superintendente de Controle-Sucon. Na Fundação 

Vale do Rio Doce de Seguridade Social, ocupou a assessoria da diretoria. Foi assessor 

financeiro do Gabinete do Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais e diretor técnico 

e de Novos Negócios na Copasa/MG.
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AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 
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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/
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/
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/
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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