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Negócios 

 

Sabesp assina contrato com Guarulhos (SP)  

No último dia 09/10/2018, o governador do estado de 

São Paulo, Márcio França (PSB) assinou o contrato de 

concessão dos serviços de saneamento básico do 

município de Guarulhos (SP) com a companhia estadual 

Sabesp.  
O município de Guarulhos passa a ser o segundo maior 

operado pela Sabesp, atrás apenas da capital paulista. 

Com o acordo, a população atendida pela companhia 

estadual aumentará em 4,8%. No ano de 2016, o 

município de Guarulhos apresentou uma receita direta 

de serviços correspondente a 3,2% da receita da Sabesp. 

(Pág. 2). 

 

Saneamento nas eleições 

No último dia 07/10 foi realizado o primeiro turno das 

eleições. A GO Associados acompanha periodicamente 

as posições dos candidatos à Presidência e aos 

governos estaduais sobre temas relevantes ao setor de 

saneamento básico, bem como os possíveis 

direcionamentos que o setor pode receber ao longo do 

próximo ciclo político.  

Dentre os oito estados que assinaram acordos com os 

governos federais para estudos no âmbito do PPI, três 

governadores foram reeleitos, quatro estados terão 

mudança na liderança do poder executivo e um estado 

terá segundo turno com participação do atual 

governador. (Pág. 2). 

 

Ministério do Planejamento divulga resultado 

de chamamento para programa de concessões 

municipais 

No último dia 21/09/2018, o Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão divulgou o 

resultado do Edital de Chama Pública 02/2018, que cria 

o Programa de Apoio às Concessões e Parcerias Público 

Privadas de Estados e municípios. 

O programa fornecerá recursos para que os municípios 

construam seus projetos de concessões ou parcerias 

público-privadas para a prestação dos serviços de 

coleta e tratamento de esgoto. Nesta etapa foram 

habilitados cinco municípios, com 78 mil a 260 mil 

habitantes, localizados em quatro estados das regiões 

Sudeste e Nordeste. (Pág. 3). 

 

Agenersa abre consulta pública de projetos 

para o esgotamento sanitário da Bacia de 

Jacarepaguá 

A agência reguladora Agenersa iniciou em 03/10/2018 

consulta pública para receber estudos de análise da 

viabilidade técnica/financeira para inclusão no 

orçamento da Cedae de investimentos em esgotamento 

sanitário na Bacia de Jacarepaguá. (Pág. 4). 

 

Agenda Bianual da Água (Pág. 5) 

Links de interesse (Pág. 6))  
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SABESP ASSINA CONTRATO COM GUARULHOS (SP) 

 

• No último dia 09/10/2018, o governador do estado de São Paulo, Márcio França (PSB) assinou o 

contrato de concessão dos serviços de saneamento básico do município de Guarulhos (SP) com a 

companhia estadual Sabesp. 

• A assinatura é resultado do Protocolo de Intenções assinado em 21/09/2018 entre a companhia 

estadual e a prefeitura do município para transferência dos serviços para a empresa estadual. O 

protocolo prevê ainda a manutenção da Parceria Público Privada para coleta e tratamento de esgoto 

em parte da cidade, operada pela Aegea. 

• O município de Guarulhos possuía uma dívida de R$ 3,2 bilhões com a companhia estadual por conta 

de não pagamento pelo fornecimento de água no atacado, que é feito pela Sabesp. No ano de 2015, 

a companhia acionou o município na justiça e em agosto de 2017 as partes assinaram um acordo 

para o pagamento da dívida. Com a concessão dos serviços, a cobrança da dívida será suspensa e o 

valor será recuperado pela empresa estadual nas tarifas de água no município. 

• A Sabesp se comprometeu com o investimento de R$ 1,7 bilhão nos sistemas de abastecimento de 

água, coleta e tratamento de esgoto em Guarulhos, além de metas operacionais como acabar com o 

rodízio de água na cidade em até 180 dias. 

• O município de Guarulhos passa a ser o segundo maior operado pela Sabesp, atrás apenas da capital 

paulista. Com o acordo, a população atendida pela companhia estadual aumentará em 4,8%. No ano 

de 2016, o município de Guarulhos apresentou uma receita direta de serviços correspondente a 3,2% 

da receita da Sabesp. 

Quadro 1 – Guarulhos: indicadores operacionais 

População Atendimento de água Coleta de esgoto Tratamento de esgoto Perdas no faturamento 

1.337.087 99,80% 88,25% 2,12% 34,49% 

Fonte: SNIS (2016) 

 

SANEAMENTO NAS ELEIÇÕES 

 

• No último dia 07/10 foi realizado o primeiro turno das 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. 

• Entre 2017 e 2018, o governo federal conduziu o Programa de Parcerias de Investimento (PPI), que 

teve como objetivo aumentar a participação do capital privado em setores da infraestrutura. No 

âmbito do PPI, oito estados assinaram acordos com o BNDES para quem o banco federal estudasse 

modelagens para a entrada de capital privado na atuação de suas companhias estaduais, seja com a 

venda de participação dos governos nas empresas ou por meio de parcerias público-privadas. 

• Dentre os oito estados que contrataram estudos juntos ao BNDES no âmbito do PPI, três (Alagoas, 

Ceará e Pernambuco) viram seus governadores reeleitos no primeiro turno, enquanto no Acre um 

candidato de oposição foi eleito. Dentre os quatro estados que dependem de segundo turno, apenas 
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no Amapá existe possibilidade de reeleição, enquanto nos três demais estados (Pará, Rio de Janeiro 

e Rondônia) haverá troca de governo. 

• É possível que alterações nos governos estaduais afetem o andamento dos estudos apresentados. 

Outro fator importante para o andamento dos estudos ao longo do ano de 2019 é o posicionamento 

do governo federal, que lidera o PPI. 

 Quadro 2 – Estados com estudos contratados no PPMI 
Estado  Prestador  População Governador atual Futuro governador 

AC DEPASA 816.687 Tião Viana (PT) Gladson Cameli (PP) 

AL CASAL 2.661.804 Renan Filho (MDB) Renan Filho (MDB) 

AP CAESA 782.295 Waldez Góes (PDT) Waldez Góes (PDT) ou João Capiberibe (PSB) 

CE CAGECE 7.625.968 Camilo Santana (PT) Camilo Santana (PT) 

PA COSANPA 5.143.926 Simão Jatene (PSDB) Helder Barbalho (MDB) ou Márcio Miranda (DEM) 

PE COMPESA 9.087.466 Paulo Câmara (PSB) Paulo Câmara (PSB) 

RJ CEDAE 13.579.619 Luiz Fernando Pezão (MDB) Eduardo Paes (DEM) ou Wilson Witzel (PSC) 

RO CAERD1 1.443.191 Daniel Pereira (PSB) Expedito Júnior (PSDB) ou Coronel Marcos Rocha (PSL) 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

• No estado do Mato Grosso do Sul, o candidato a reeleição Reinaldo Azambuja (PSDB), afirmou em 

entrevista para a Folha de Campo Grande, no último dia 08/10, que não deseja vender a participação 

do estado na companhia de saneamento Sanesul. O governador citou a assinatura do termo de 

adesão ao programa federal “Avançar Cidades” como forma de garantir recursos para o setor. 

Azambuja afirmou ainda que a companhia estuda a possibilidade de realizar uma parceria público-

privada para a universalização do esgotamento sanitário no estado, sem a alienação do controle 

acionário para a iniciativa privada. 

• No estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) se apresentou como surpresa no segundo turno. 

Em entrevista ao jornal O Dia, o candidato se posicionou contrário à alienação das ações da 

companhia estadual Cedae, prevista no acordo de recuperação com o governo federal. Outra 

proposta de Witzel apresentada no portal E&P BR e que afeta o setor é a transformação da atual 

agência reguladora Agenersa em uma secretaria ligada ao governo do estado. 

• Em contrapartida, o candidato Romeu Zema (Novo), que concorre no segundo turno ao governo do 

estado de Minas Gerais, defendeu a privatização da companhia estadual de saneamento Copasa. 

Atualmente o governo estadual tem 50,04% das ações da empresa. 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DIVULGA RESULTADO DE 

CHAMAMENTO PARA PROGRAMA DE CONCESSÕES MUNICIPAIS 

 

• No último dia 21/09/2018, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão divulgou o 

resultado do Edital de Chama Pública 02/2018, que cria o Programa de Apoio às Concessões e 

Parcerias Público Privadas de Estados e Municípios. 

                                                           
1No primeiro semestre de 2018, o então governador de Rondônia, Confúcio Moura, decretou a extinção da companhia, que 
entrou então em processo de liquidação. Ainda não há clara definição acerca da situação dos municípios operados, mas a capital 
do estado, Porto Velho, publicou PMI para estudos para concessão dos serviços. 
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• O programa fornecerá recursos para que os municípios construam seus projetos de concessões ou 

parcerias público-privadas para a prestação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. Nesta 

etapa foram habilitados cinco municípios, com 78 mil a 260 mil habitantes, localizados em quatro 

estados das regiões Sudeste e Nordeste. Todos os municípios operam os próprios serviços de 

saneamento. 

• Os estudos terão um aporte de até R$ 4,1 milhões, dos quais o FEP Caixa será responsável por 90% e 

a contrapartida dos municípios será de 10% do valor dos estudos contratados. 

• Os municípios têm até o início de novembro para formalizar a contratação da Caixa Econômica 

Federal, que operacionaliza os investimentos previstos no edital. 

Quadro 3 – Municípios selecionados: indicadores operacionais 
Município UF População Atendimento 

de água 
Coleta de 

esgoto 
Tratamento 
de esgoto 

Perdas no 
faturamento 

Crato CE 107.759 99,5% 29,6% 0,0% 53,1% 

Iguatu CE 78.894 94,7% 19,7% 23,6% 29,9% 

Ituiutaba MG 99.617 100,0% 99,9% 64,3% 24,8% 

Volta Redonda RJ 263.539 100,0% 99,0% 16,9% 42,3% 

São Gonçalo do Amarante RN 84.289 100,0% 20,5% 62,8% 11,9% 

Fonte: SNIS (2016) 

 

• O apoio do governo federal tem como objetivo garantir projetos de concessões e PPPs em municípios 

de pequeno e médio porte. A falta ou baixa qualidade de projetos é considerado um dos maiores 

empecilhos para o sucesso de concessões e PPPs em municípios. 

 

AGENERSA ABRE CONSULTA PÚBLICA DE PROJETOS PARA O 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DE JACAREPAGUÁ 

 

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

iniciou, no último dia 03/10/2018, consulta pública para receber estudos de análise da viabilidade 

técnica/financeira para inclusão no orçamento da Cedae de investimentos em esgotamento sanitário 

na Bacia de Jacarepaguá. 

• O edital é resultado da audiência pública realizada pelo Ministério Público do estado do Rio de Janeiro 

- 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural 

da Capital, em 20/09/2018, na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. A promotoria ambiental cobra 

da companhia estadual investimentos para universalização do tratamento de esgoto na região, de 

forma a contribuir com a recuperação dos corpos hídricos. 

• A Bacia de Jacarepaguá se encontra dentro da Área de Planejamento 4 (AP4) da cidade do Rio de 

Janeiro. A região possui cerca de 60% de coleta de esgoto, com tratamento de metade do esgoto 

coletado. 

• Desde 2015 a prefeitura do Rio de Janeiro estuda fazer uma parceria com a iniciativa privada para 

coletar e tratar o esgoto da região, no modelo do contrato com a operadora Foz Água 5, que opera 

a Área de Planejamento 5. 
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AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

 

 
Próximos Eventos 

 

 
Eventos Futuros 
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 LINKS DE INTERESSE 

LINKS DE INTERESSE 

•  http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/consultapublica/E-12-003-100139-2018/REGULAMENTO-
CONSULTA-PUBLICA.pdf 

• https://odia.ig.com.br/colunas/servidor/2018/10/5580387-wilson-witzel--me-comprometo-a-fazer-
reposicao-de-servidores.html 

• https://epbr.com.br/wilson-witzel-quer-transformas-agencia-de-saneamento-e-energia-em-secretaria-no-
rio/ 

• https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/10/drama-nacional-saneamento-e-subdimensionado-em-
planos-de-presidenciaveis.shtml 

• https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/03/estado-deve-diminuir-e-priorizar-saude-
educacao-e-saneamento-diz-delfim 

• http://abar.org.br/ministerio-do-planejamento-divulga-resultado-do-chamamento-publico-para-selecao-de-
propostas-do-programa-de-apoio-as-concessoes-municipais-e-estaduais/ 

• http://abar.org.br/agenersa-abre-consulta-publica-para-selecionar-projetos-que-tragam-melhorias-para-o-
esgotamento-sanitario-da-bacia-de-jacarepagua/ 

• https://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/zema-defende-vender-estatais-1.1583900 

• https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/eleicoes/2018/noticia/2018/10/07/zema-e-anastasia-disputam-2o-
turno-em-mg-pimentel-fica-em-3o.ghtml 

• https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/10/09/franca-perdoa-divida-de-guarulhos-
com-a-sabesp-e-diz-que-estado-deve-ter-100-da-agua-e-esgoto-tratados.ghtml  
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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 

PE Petrolina Águas e esgoto 1. Estudos Fevereiro/2018 – 3 empresas cadastradas 
na PMI 

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. 

BNDES RJ Cedae – RJ A Definir 1. Estudos 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. 
 

BNDES AP Caesa – AM A Definir 1. Estudos 

BNDES CE Cagece – CE A Definir 1. Estudos 

BNDES AL Casal – AL A Definir 1. Estudos 

BNDES PA Cosanpa – PA A Definir 1. Estudos 

BNDES PE Compesa – PE A Definir 1. Estudos 

BNDES SE Deso – SE A Definir 1. Estudos 

BNDES AC Depasa – AC A Definir 1. Estudos 
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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 
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