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RELATÓRIO 

EXECUTIVO 

16 de outubro de 2018 

3,5 cm 

SANEAMENTO   

 

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

Negócios 

 

BNDES amplia o limite do financiamento para 

saneamento 

No último dia 11/10/2018, o BNDES publicou a decisão 

de alterar as regras da linha Finem Saneamento 

Ambiental. Com a decisão, o banco ampliou o limite de 

financiamento para até 95% dos projetos, equiparando 

as regras do Finem Saneamento com aquelas que já 

valiam para os projetos do Programa Avançar Cidades – 

Saneamento. (Pág. 2). 

 

Ações das companhias de saneamento 

valorizam com definições do 1º turno das 

eleições 

O primeiro turno das eleições confirmou a necessidade 

de 2º turno em dois três estados que possuem 

companhias de saneamento negociadas em bolsa: São 

Paulo e Minas Gerais. No estado do Paraná, Ratinho Jr. 

(PSD) foi eleito em primeiro turno. 

As votações geraram reações positivas no mercado 

financeiro: a bolsa de valores de São Paulo chegou a 

valorizar 15% entre o dia 05/08/2018 e 08/08/2018. As 

companhias de saneamento apresentaram crescimento 

maior do que o índice Bovespa após a eleição.  

 

Içará licita geração de energia a partir de 

biogás 

O município de Içará (SC) abriu licitação para a geração 

de energia a partir do biogás proveniente dos resíduos 

sólidos que são destinados ao aterro da cidade. 

O município, de 52.284 habitantes, recebe também 

resíduos de cidades no entorno e pretende gerar 1,5 

MW, suficiente para atender a demanda da iluminação 

pública e dos prédios públicos da cidade. 

 

Sabesp avança na construção do supertúnel 
A Sabesp avança na construção do “supertúnel” abaixo 

das pistas da Marginal Tietê. A obra, que será entregue 

em 2020, terá 7,5 km de túneis que permitirão a ligação 

do centro da cidade com a estação de tratamento de 

esgoto (ETE) Barueri. (Pág. 3). 

 

Regulação 
 

MP 844 não avança por falta de relator 

A Medida Provisória 844/2018, que atualiza o marco 

regulatório do saneamento básico, ainda não teve 

relator definido na Comissão Mista instaurada para sua 

análise no Congresso. A medida, publicada em 09/07, 

teve sua validade prorrogada, mas deve ser votada até 

19/11/2018, sob pena de ter sua validade expirada. 

(Pág. 4). 

 

MP/MT assina TAC com prefeitura de Nova 

Mutum 

A prefeitura de Nova Mutum (MT) assinou um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério 

Público Estadual para garantir a destinação correta dos 

resíduos sólidos na cidade. O TAC prevê a recuperação 

da área do antigo lixão municipal, bem como a 

implantação de nova estrutura para receber os resíduos. 

(Pág. 4). 

 

Agenda Bianual da Água (Pág. 5) 

Links de interesse (Pág. 6))  
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 NEGÓCIOS 

BNDES AMPLIA O LIMITE DO FINANCIAMENTO PARA SANEAMENTO 

 

• No último dia 11/102/108, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

publicou a decisão de alterar as regras da linha Finem Saneamento Ambiental. Com a decisão, o banco 

ampliou o limite de financiamento de 80% para até 95% dos projetos, equiparando as regras do Finem 

Saneamento com aquelas que já valiam para os projetos do Programa Avançar Cidades – Saneamento. 

• A linha Finem Saneamento Ambiental é mais abrangente do que o Programa Avançar Cidades, porque 

permite a tomada de crédito por prestadores privados, além de não requerer a inclusão do projeto 

financiado no programa do Governo Federal. 

• Segundo informações publicadas no portal do BNDES, onze operações foram contratadas na linha 

Finem Saneamento Ambiental em 2018, enquanto duas operações foram contratadas em 2017. O 

volume de recursos já contratada este ano é de R$ 952 milhões, com R$ 1,68 bilhão divido em 20 

operações que estão em processo de tramitação. 

 

AÇÕES DAS COMPANHIAS DE SANEAMENTO VALORIZAM COM 

DEFINIÇÕES DO 1º TURNO 

 

• O primeiro turno das eleições, realizado no último dia 07/10/2018, confirmou a necessidade de 2º 

turno em dois estados que possuem companhias de saneamento negociadas em bolsa: em São Paulo, 

João Dória (PSDB) e Márcio França (PSB) disputaram o governo, enquanto em Minas Gerais a votação 

será em Romeu Zema (Novo) ou Antonio Anastasia (PSDB). No estado do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) foi 

eleito em primeiro turno. 

• De forma geral, as votações geraram reações positivas no mercado financeiro: a bolsa de valores de 

São Paulo chegou a valorizar 15% entre o dia 05/08/2018 e 08/08/2018. 

• As três companhias de saneamento apresentaram crescimento maior do que o índice Bovespa após 

a eleição:  

• Copasa – Minas Gerais. Em relação à cotação do dia 17/09, um mês atrás, as ações da 

companhia estadual mineira Copasa cresceram 32,1%. A valorização pode ser explicada 

pelo fato de que o segundo turno teve como surpresa em relação às pesquisas de intenção 

de voto a ida para o segundo turno do candidato Romeu Zema (Novo) e não de Fernando 

Pimentel (PT).  Zema, candidato mais votado no 1º turno, chegou a defender a privatização da 

empresa de saneamento. 

• Sabesp – São Paulo. Em São Paulo, as ações da Sabesp valorizaram 14,6% no mesmo 

período. Ambos os candidatos se declararam contrários à privatização da Sabesp, mas 

defenderam a capitalização da companhia por meio da holding criada no governo Geraldo 

Alckmin para diversificar as áreas de atuação da empresa. 

• Sanepar – Paraná. No estado do Paraná, as ações da Sanepar valorizaram 10,5%, mais em 

linha com o crescimento da bolsa como um todo, cerca de 9%. O governador eleito chegou a 

ser responsabilizado por quedas das ações da companhia em junho, quando protocolou ação 

questionando judicialmente o aumento das tarifas de energia elétrica da também estatal 

Copel, indicando uma possível ingerência do poder executivo nas tarifas das empresas. 
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 NEGÓCIOS 

Quadro 1 – Cotação das companhias de saneamento negociadas em bolsa, em relação a 17/09  

 
                 Fonte: Bovespa, elaboração própria 

 

IÇARÁ LICITA GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DE BIOGÁS 

 

• O município de Içará (SC) abriu licitação para a geração de energia a partir do biogás proveniente dos 

resíduos sólidos que são destinados ao aterro da cidade. 

• O município, de 52.284 habitantes,  recebe também resíduos de cidades no entorno e pretende gerar 

1,5 MW, suficiente para atender a demanda da iluminação pública e dos prédios públicos da cidade. 

• As propostas devem ser entregues até 28/10/2018. 

 

 

 

 

ENFIL ENTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

• A construtora especializada em infraestrutura e saneamento Enfil protocolou no último dia 

04/10/2018 pedido de recuperação judicial. A empresa possui dívida da ordem de R$ 250 milhões, 

principalmente com os bancos Santander, Itaú e Bradesco, além de fornecedores e impostos. 

• Em entrevista ao Valor Econômico, Douglas Duek, da Quist Investimentos, que trabalha na formatação 

do pedido de recuperação, afirmou que a redução da quantidade de obras contratadas aumentou a 

concorrência no setor, reduzindo a margem da companhia. A receita operacional foi reduzida, de R$ 

337 milhões em 2010 para R$ 180 milhões em 2017. 
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 NEGÓCIOS 

SABESP AVANÇA NA CONSTRUÇÃO DO SUPERTÚNEL PARA 

DESPOLUIÇÃO DO RIO TIETÊ 

 

• A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) avança na construção do 

“supertúnel” abaixo das pistas da Marginal Tietê. A obra, que será entregue em 2020, terá 7,5 km de 

túneis que permitirão a ligação do centro da cidade com a estação de tratamento de esgoto (ETE) 

Barueri.  

• O novo túnel permitirá a expansão da coleta de esgoto na Região Metropolitana e reduzirá a utilização 

do emissário sobre a Avanida Marquês de São Vicente. O túnel é parte do projeto de despoluição do 

Rio Tietê. 

Quadro 2 – Supertunel sob a Marginal Tietê 

 
   Fonte: Folha de São Paulo 
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 REGULAÇÃO 

MP 844 NÃO AVANÇA POR FALTA DE RELATOR 

 

• A Medida Provisória 844/2018, que atualiza o marco regulatório do saneamento básico, ainda não 

teve relator definido na Comissão Mista instaurada para sua análise no Congresso. A medida, 

publicada em 09/07, teve sua validade prorrogada, mas deve ser votada até 19/11/2018, sob pena de 

ter sua validade expirada. 

• A MP 844 faz parte de um conjunto de treze medidas provisórias que estão no Congresso para 

apreciação. As MPs foram publicadas pela Presidência da República durante o período eleitoral. 

Destas, cinco expiram ainda em 2018, conforme Quadro 3. Dessas cinco MPs, duas não têm relator 

ainda: a MP que cancela aumento de salário dos servidores e a MP do Marco Legal do Saneamento 

Básico. Dessa forma, é possível que a MP 844/2018 não chegue a ser votada, comprometendo a 

discussão pública sobre a relevância da atualização do marco legal do setor. 

Quadro 3 – Medidas provisórias que expiram em 2018 

 
Fonte: Valor Econômico 
 

MP DE MATO GROSSO ASSINA TAC COM PREFEITURA DE NOVA 

MUTUM PARA DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS 

 

• A prefeitura de Nova Mutum (MT) assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o 

Ministério Público Estadual para garantir a destinação correta dos resíduos sólidos na cidade. 

• O TAC prevê a recuperação da área do antigo lixão municipal, bem como a implantação de nova 

estrutura para receber os resíduos. 

• O projeto inicia é dividir uma área pública em três lotes, que receberão uma estação de tratamento 

de esgoto proveniente de fossas sépticas, uma estação de triagem de resíduos domésticos e uma 

estação para coleta e reciclagem de pneus. 
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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://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  
    

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 e soluções ambientais. 

Administrador de Empresas 

Mauro Arbex 

Editor do Relatório Executivo 

Jornalista e Sócio da Letras & 

Fatos  

Editores 


