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Negócios 

 

Caixa lança edital de R$ 4,85 bilhões para 

infraestrutura  

A Caixa Econômica Federal, gestora dos recursos do FI-

FGTS, publicou no último dia 28/06/2018 o edital de 

chamamento público para projetos de infraestrutura a 

serem financiados pelo fundo, nas áreas de saneamento 

básico, rodovias, portos, hidrovias, ferrovias, energia e 

aeroportos. (Pág. 2). 

 

Moody´s emite rating Ba2/Aa1.br para emissão 

da Aegea 

A agência de rating Moody’s emitiu o rating Ba2/Aa1.br 

para a terceira emissão de debêntures da operadora 

privada de saneamento básico Aegea. A companhia 

levantará R$ 600 milhões para financiar os 

investimentos. (Pág. 2). 

 

Arsae-mg autoriza reajuste de 4,31% para 

Copasa (Pág. 2). 

 

Agenersa autoriza reajuste de 5,94% para 

Cedae (Pág. 2). 

 

Regulação 
 

MACEIÓ (AL) PUBLICA PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO 

O Município de Maceió publicou na última semana o 

Plano Municipal de Saneamento Básico. O Plano prevê 

investimentos na ordem de R$ 1,5 bilhões para a 

execução das ações do eixo abastecimento de água. 

(Pág. 4). 

 

Goiânia (GO) contrata elaboração do plano 

municipal de saneamento  

O município de Goiânia (GO) assinou no último dia 

25/06/2018 o contrato para a elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico da cidade. O plano 

deverá apresentar um diagnóstico da situação atual do 

saneamento básico, incluindo distribuição de água, 

coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação de 

resíduos e drenagem, bem como propor metas para a 

universalização dos serviços. (Pág. 4). 

 

Rondonópolis (MT) debate plano de 

saneamento  

O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis 

(Sanear), autarquia que opera os serviços de água, 

esgoto e coleta de resíduos de Rondonópolis (MT), 

realizou no último dia 25/06/2018 a terceira e última 

audiência pública para discussão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico da cidade. (Pág. 4). 

 

Institucional 

 

ANA cria aplicativo para monitorar 

abastecimento de água 

A Agência Nacional das Águas (ANA) lançou na última 

semana o aplicativo Água e Esgoto, que reúne 

informações sobre a situação dos sistemas públicos de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. 

O aplicativo permite aos cidadãos consultar a situação 

de seus municípios, com o objetivo de disseminar 

informações sobre o setor a aumentar a conscientização 

da importância da universalização dos serviços. (Pág. 

7). 

 

Sanepar lança prêmio de inovação para 

sustentabilidade 

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) 

lançou no último dia 26/06/2018 o “Prêmio Sanepar de 

Tecnologias Sustentáveis”. O prêmio vai distribuir R$ 75 

mil para cada um dos seis melhores trabalhos de 

pesquisa realizados na área. (Pág. 7). 
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Links de interesse (Pág. 9) 

Parcerias e Concessões (Pág. 10)



 

2 
 

 NEGÓCIOS 

CAIXA LANÇA EDITAL DE R$ 4,85 BILHÕES PARA INFRAESTRUTURA 

 

• A Caixa Econômica Federal, gestora dos recursos do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FI-FGTS), publicou no último dia 28/06/2018 o edital de chamamento público para 

projetos de infraestrutura a serem financiados pelo fundo, nas áreas de saneamento básico, rodovias, 

portos, hidrovias, ferrovias, energia e aeroportos. 

• As propostas devem ter valor entre R$ 100 milhões e R$ 1 bilhão, correspondendo a, no máximo, 50% 

do investimento total dos projetos. O financiamento se dará por meio da emissão de e debêntures 

não conversíveis ou investimentos por meio de cotas de fundos de investimento em direitos 

creditórios (FIDCs). 

• Dentre os critérios para a seleção dos projetos a serem financiados, o setor da infraestrutura é um dos 

relevantes, com o saneamento básico como setor de maior peso na análise para concessão do crédito. 

Geração de emprego, região dos investimentos e critérios de governança corporativa do tomador 

também são considerados. 

• A seleção de projetos é realizada pelo Comitê Gestor do FI-FGTS. A utilização de chamamento público 

para o financiamento de projetos é parte das medidas tomadas para aumentar a transparência na 

seleção de investimentos apoiados com verba proveniente do FGTS. 

• Os projetos devem ser apresentados até 31/08/2018. 

 

MOODY´S EMITE RATING Ba2/Aa1.br PARA EMISSÃO DA AEGEA 

 

• A agência de rating Moody’s emitiu o rating Ba2/Aa1.br para a terceira emissão de debêntures da 

operadora privada de saneamento básico Aegea. A companhia levantará R$ 600 milhões para 

financiar os investimentos. 

• A agência considerou que a companhia possui um perfil de negócio estável, com posição sólida e 

forte capacidade de manter a receita. A Moody´s apontou a estabilidade das receitas da companhia 

e o histórico de revisões tarifárias previsíveis de suas operações como pontos positivos, apesar de 

apontar o marco regulatório novo e em desenvolvimento do setor no Brasil. 

• O covenant de dívida/Ebitda da companhia está limitado em 3,5x. No final de 2017, a companhia 

publicou resultados com uma relação de dívida/Ebitda de 2,99x. 

 

ARSAE-MG AUTORIZA REAJUSTE DE 4,31% PARA COPASA 

 

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

de Minas Gerais (ARSAE-MG) publicou o reajuste de 4,31% nas tarifas da Copasa a partir do próximo 

dia 01/08/2018. O reajuste tem como objetivo recompor a inflação nos últimos 12 meses. 

 

AGENERSA AUTORIZA REAJUSTE DE 5,94% PARA CEDAE 

 

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

publicou o reajuste de 5,94% nas tarifas da Cedae a partir do próximo dia 01/08/2018. O reajuste tem 

como objetivo recompor a inflação nos últimos 12 meses. 
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 NEGÓCIOS 

 

ERRATA – SABESP ASSINA RENOVAÇÃO COM GUARUJÁ 

 

• Na última edição do RE Saneamento, foi publicada nota informando a renovação do contrato entre a 

companhia estadual paulista Sabesp e o município de Guarulhos. Na realidade, foi assinado contrato 

entre a Sabesp e o município do Guarujá (SP). 
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 REGULAÇÃO 

MACEIÓ (AL) PUBLICA PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

Bruna Jucá De Monteiro1 

 

• Foi aprovado, no fim do mês de maio, o Plano de Saneamento Básico de Maceió. A Lei Municipal nº 

6.755, de 24 de maio de 2018, publicada no dia 01 de junho deste ano, revogou a Lei Municipal nº 

5.239/02, que estabelecia a política municipal para o setor até então.  

• Os estudos que embasaram o PMSB de Maceió foram realizados pela empresa MJ Engenharia Ltda., 

vencedora da Concorrência Nacional º 15/2014, e tiveram início ainda no ano de 2015. Durante sua 

elaboração foram realizadas audiências públicas e foram publicados os Relatórios produzidos em sítio 

virtual criado especialmente para este fim. Esperava-se sua conclusão em 2016, mas isso somente 

ocorreu no início do ano de 2018.  

• O Plano estabelece as diretrizes para o saneamento básico e fixa as metas de cobertura e atendimento 

com os serviços de água, coleta e tratamento do esgoto doméstico, limpeza urbana, coleta e 

destinação adequada do lixo urbano e drenagem das águas pluviais, considerando os números que 

foram apontados no seu diagnóstico e as ações e investimentos que devem ser realizados para que 

se atinja a universalização até o ano de 2036. Somente para exemplificar, o Plano prevê investimentos 

na ordem de, aproximadamente., R$ 1.560.000.000,00 para a execução das ações do eixo 

abastecimento de água. A necessidade de realização destes investimentos - assim como os 

investimentos necessários nos demais eixos -, aliada à escassa disponibilidade financeira do município 

e da própria operadora estadual para realizá-los, leva a conclusão de que as Parcerias Público-Privadas 

são alternativas viáveis para a solução de parte dos problemas enfrentados nas áreas estudadas. 

• Importante considerar que aprovação do PMSB de Maceió acontece no momento em que o município 

discute os contratos firmados com os prestadores dos serviços de saneamento na capital: Ajuizou 

ação contra a Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, responsável pelos serviços de 

distribuição de água e esgotamento sanitário em 78 municípios alagoanos, alegando o 

descumprimento do Contrato de Concessão firmado em 2004 e opondo-se ao subsídio cruzado 

praticado pela Companhia.  O município também está atualmente em processo de revisão do 

Contrato da Central de Tratamento de Resíduos de Maceió (CTRM/Aterro Sanitário) – ação esta 

decorrente de Recomendação feita pelos Ministérios Público Estadual e de Contas, que apontaram 

irregularidades na operação dos serviços. 

 

GOIÂNIA (GO) CONTRATA ELABORAÇÃO DO  

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

 

• O município de Goiânia (GO) assinou no último dia 25/06/2018 o contrato para a elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico da cidade. 

• O plano deverá apresentar um diagnóstico da situação atual do saneamento básico, incluindo 

distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação de resíduos e drenagem, 

bem como propor metas para a universalização dos serviços. 

                                                           
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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• O município de Goiânia foi o 24º colocado entre os 100 maiores municípios brasileiros no Ranking do 

Saneamento, organizado pelo Instituto Trata Brasil em parcerias com a GO Associados. Dentre as 

capitais brasileiras, é a 3ª mais bem colocada. 

• Os planos municipais de saneamento são o principal instrumento para o planejamento do setor, bem 

como o acompanhamento dos investimentos e controle social. Desde a aprovação do marco legal do 

setor, a existência de planos municipais é critério necessário para a concessão dos serviços a prestador 

privado ou assinatura de contrato de convênio com companhias estaduais. 

• Apesar da importância dos planos municipais, o último levantamento da Associação Brasileira de 

Agências Reguladoras (Abar) aponta que apenas cerca de metade dos municípios regulados pelas 

agências associadas, ou um quarto dos municípios brasileiros, possui planos de saneamento 

aprovados. 

Quadro 1 – Goiânia (GO): indicadores operacionais 
Município População Prestador Atendimento 

de água 
Perdas de 
faturamento 

Coleta de 
esgoto 

Tratamento 
de esgoto 

Goiânia 1.443.159 SANEAGO 100% 36% 92% 68% 

Fonte: SNIS (2016) 

 

RONDONÓPOLIS (MT) DEBATE PLANO DE SANEAMENTO 

 

• O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), autarquia que opera os serviços de 

água, esgoto e coleta de resíduos de Rondonópolis (MT), realizou no último dia 25/06/2018 a terceira 

e última audiência pública para discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico da cidade. 

• Cerca de um quarto da cidade não possui acesso à coleta de esgoto e utiliza soluções individuais, 

como fossas, que gera insatisfação por parte da população e alto risco de contaminação ambiental. 

Uma das principais metas do plano, que contempla um período de 20 anos, é a universalização da 

coleta e tratamento de esgoto. 

Quadro 2 – Rondonópolis (MT): indicadores operacionais 
Município População Prestador Atendimento 

de água 
Perdas de 
faturamento 

Coleta de 
esgoto 

Tratamento 
de esgoto 

Rondonópolis 210.559 SANEAR 100% 45% 76% 40% 

Fonte: SNIS (2016) 

 

 

 

IÇARÁ (SC) APROVA PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

• No último dia 26/07/2018 a Câmara dos Vereadores de Içará (SC) aprovou o projeto de lei que institui 

o plano municipal de saneamento básico na cidade. 

• Içará possui acesso universal à água tratada, porém a autarquia municipal que opera os sistemas não 

realiza a coleta e tratamento do esgoto gerado. 

Quadro 3 – Içará (SC): indicadores operacionais 
Município População Prestador Atendimento 

de água 
Perdas de 
faturamento 

Coleta de 
esgoto 

Tratamento 
de esgoto 
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Içará 49.482 CASAN 100% 27% 0% 0% 

Fonte: SNIS (2016) 

 

 

MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO PALMAS REALIZARÃO CONSULTAS 

PÚBLICAS PARA FORMULAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO  

 

• Quatro municípios da bacia do rio Palmas, Arraias, Combinado, Paranã e Taguatinga, realizarão entre 

os dias 21 e 24 de agosto as consultas públicas para a formulação de seus planos municipais de 

saneamento. 

• As datas foram definidas pelo Comitê Executivo de Elaboração dos PMSB, integrante da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins. 

• A iniciativa do Governo do Estado do Tocantins tem como objetivo apoiar municípios de menor porte 

na formulação de seus planos de saneamento, que abarcam o abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, gestão de resíduos sólidos e drenagem urbana. 

• Além dos municípios não possuírem sistemas públicos de coleta e tratamento de esgoto, a cidade de 

Arraias opera um aterro controlado que serve a região, ainda em desacordo com a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. 

Quadro 4 – Municípios da bacia do Rio Palmas: dados operacionais 
Município População Prestador Atendimento 

de água 
Perdas de 
faturamento 

Coleta de 
esgoto 

Tratamento 
de esgoto 

Arraias 7.445 SANEATINS 100% 7% 0% 0% 

Combinado 4.166 SANEATINS 99% 33% 0% 0% 

Paranã 4.825 SANEATINS 100% 17% 0% 0% 

Taguatinga 11.570 SANEATINS 100% 13% 0% 0% 

Total 28.006  
    

  Fonte: SNIS (2016)
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 INSTITUCIONAL 

ANA CRIA APLICATIVO PARA MONITORAR ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

• A Agência Nacional das Águas (ANA) lançou na última semana o aplicativo Água e Esgoto, que reúne 

informações sobre a situação dos sistemas públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento 

de esgoto. 

• O aplicativo permite aos cidadãos consultar a situação de seus municípios, com o objetivo de 

disseminar informações sobre o setor a aumentar a conscientização da importância da universalização 

dos serviços. 

Quadro 5 – Aplicativo Água e Esgoto 

 
Fonte: Folha de São Paulo 

 

SANEPAR LANÇA PRÊMIO DE INOVAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE 

 

• A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) lançou no último dia 26/06/2018 o “Prêmio 

Sanepar de Tecnologias Sustentáveis”. 

• O prêmio vai distribuir R$ 75 mil para cada um dos seis melhores trabalhos de pesquisa realizados na 

área. 

• Podem participar estudantes e pesquisadores que tenham desenvolvido pesquisa sobre o tema 

“Inovação para a sustentabilidade a serviço do saneamento ambiental”, entre os anos de 2016 e 2018, 

por meio de curso de graduação ou pós-graduação. As inscrições vão de 26 de junho a 10 de 

setembro de 2018. 
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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/
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
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. 



 

12 
 

 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 


