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SANEAMENTO   

 

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

Negócios 

 

Comissão Mista aprova MP do saneamento, 

que irá para aprovação no Congresso 

No último dia 31 a Comissão Mista da MP 844 

aprovou, por 13 votos a 2, o parecer que conclui pela 

constitucionalidade, relevância e urgência da medida 

de autoria da Presidência da República que altera o 

marco regulatório do saneamento no país. De relatoria 

do senador Valdir Raupp (MDB/RO), o documento 

defende a necessidade da medida sob o argumento de 

que os dispositivos ali expostos trarão maior 

estabilidade regulatória e aumentarão a concorrência 

pelo mercado de saneamento, trazendo mais 

investimentos para o setor, essenciais para o alcance 

das metas do Plansab. O limite para aprovação é 

19/11/2018, data em que a MP expira. (Pág. 2). 

 

Copasa apresenta queda de 15,7% no lucro 

No último dia 31/10/2018 a Copasa publicou os 

resultados do terceiro trimestre de 2018. A companhia 

apresentou um aumento de 0,4% nas receitas 

operacionais em relação ao mesmo período do ano de 

2017, atingindo R$ 1,03 bilhão. No mesmo trimestre, os 

custos operacionais subiram 13,9%. Os custos que 

apresentaram maior impacto na variação do trimestre 

foram pessoal (9,7%, R$ 30 milhões), energia elétrica 

(33,1%, R$ 34 milhões) e previsão para créditos de 

liquidação duvidosa (51,7%, R$ 27 milhões). (Pág. 3). 

 

BNDES publica edital para o estudo de 

estruturação de projeto para a gestão de 

resíduos em São Paulo  

O BNDES publicou no último dia 26/10/2018 o aviso de 

licitação para a contratação de serviços necessários para 

a estruturação de projeto de concessão dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no 

município de São Paulo (SP), envolvendo a operação 

integrada, bem como sua modernização e manutenção. 

(Pág. 3). 

 

CNI realiza debate sobre saneamento na 

próxima gestão 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) organizará 

no próximo dia 07/11/2018 o Seminário Saneamento 

2019 – 2022, em conjunto com a Associação Brasileira 

das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de 

Água e Esgoto (Abcon), Associação Brasileira da 

Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) e Associação 

Brasileira da Indústria Química (Abiquim). (Pág. 4). 

 

Iguá Saneamento recebe R$ 400 milhões de 

fundo canadense 

No último dia 31/10/2018 foram finalizadas as 

negociações para o aporte de R$ 400 milhões do fundo 

canadense Alberta Investment Management 

Corporation (AIMCo) na operadora privada Iguá 

Saneamento. A operação recebeu em 15/08 autorização 

do Cade, órgão de defesa da concorrência. O aporte 

financiará os investimentos nas 14 operações existes da 

Iguá Saneamento, bem como o plano de expansão da 

companhia. (Pág. 5). 

 

Agenda Bianual da Água (Pág. 6) 

Links de interesse (Pág. 7))  
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COMISSÃO MISTA APROVA MP DO SANEAMENTO, QUE IRÁ PARA 

APROVAÇÃO NO CONGRESSO 

 

• No último dia 31 a Comissão Mista da MP 844 aprovou, por 13 votos a 2, o parecer que conclui pela 

constitucionalidade, relevância e urgência da medida de autoria da Presidência da República que 

altera o marco regulatório do saneamento no país. 

• Aprovado o parecer, este aguarda votação da Câmara Legislativa, para, posteriormente, seguir para 

votação no Senado. Aprovado o texto sem alterações, a MP 844 será convertida em Lei Federal. 

Havendo alterações, o texto deverá ser obrigatoriamente devolvido para apreciação da Câmara. O 

prazo final para votação nas duas casas é 19/11/2018, data em que a MP expira. Entre este dia 06/11 

e o dia 19/11 existem apenas cinco dias com seções previstas no Congresso. 

• De relatoria do senador Valdir Raupp (MDB/RO), o documento defende a necessidade da medida sob 

o argumento de que os dispositivos ali expostos trarão maior estabilidade regulatória e aumentarão 

a concorrência pelo mercado de saneamento, trazendo mais investimentos para o setor, essenciais 

para o alcance das metas do Plansab.   

• Das mais de 500 emendas apresentadas, apenas 30 foram acolhidas, valendo salientar que os 

dispositivos mais controversos da MP foram mantidos sem alterações significativas, a exemplo dos 

dispositivos que ampliam os poderes da Agência Nacional de Águas (ANA) para que esta passe a 

editar normas de referência nacional para a regulação da prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico.  

• As principais críticas a estes dispositivos, em especial o art. 2º da MP 844, que insere os artigos 4-A e 

4-B na Lei Federal nº 9.984/2000, residem na suposta agressão à autonomia dos municípios para 

editar normas regulamentares acerca destes serviços. No entender da Comissão, as normas teriam 

caráter apenas referencial para promover a harmonização das normas existentes, não restringindo, 

portanto, o poder regulamentar dos titulares. Expõe, ainda, que a condicionante existente no artigo 

4º-B da MP 844 (que condiciona o repasse de recursos federais à observância das normas de caráter 

geral editadas pela ANA) visa estimular a observância às normas de caráter geral a serem editadas. 

Para fortalecer o argumento, a própria relatoria sugeriu a inserção de artigos ao texto que garantam 

maior transparência e participação dos entes federados na edição destas normas referenciais (§4º, II 

e II do art. 4ª-A da Lei Federal nº 9.984/2000).   

• Outro artigo bastante controverso e que foi mantido pela Comissão no texto final que foi 

encaminhado à Câmara foi o artigo 5º da MP 844, que inseriu o art. 10-A no texto da Lei Federal nº 

11.445/07, o marco regulatório do saneamento básico no país. O artigo exige que, nas hipóteses em 

que são permitidas a contratação por dispensa de licitação para a prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico (formalizadas por Contratos de Programa), o titular publique edital de 

chamamento público com vistas a receber propostas de manifestação de interesse do mercado. 

Assim, o município não poderia assinar um contrato de programa diretamente com uma empresa 

estadual, sem antes passar por um procedimento de manifestação de interesse. Na visão defendida 

pelos autores da MP, a exigência garante que a Administração contrate, de fato, a solução mais 

eficiente e vantajosa para a prestação destes serviços, permite uma maior participação do setor 

privado no mercado com consequente injeção dos recursos necessários para o atendimento das 

metas do PLANSAB. A alteração sofrida refere-se tão somente ao prazo estabelecido para entrada em 
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vigor do dispositivo (vacatio legis): Na proposta aprovada pela Comissão e agora submetida à Câmara, 

o prazo é de 18 (dezoito) meses, em substituição aos três anos previstos no texto original.       

• A alteração do art. 35 da Lei Federal nº 11.445/2007 introduzida pelo art. 5º da MP 844 que permite 

a cobrança dos serviços de limpeza urbana e de coleta e manejo de resíduos sólidos diretamente nas 

faturas de distribuição de água e esgotamento sanitário deverá agora ter prévia anuência da 

prestadora destes serviços. 

• Em entrevista à Folha de São Paulo, o diretor de relações institucionais da Abcon, Percy Soares Neto 

afirmou que a associação estuda propor uma flexibilização no texto proposto pela MP, especialmente 

em relação à obrigatoriedade de licitação dos serviços, com o objetivo de garantir sua aprovação. 

Roberto Tavares, presidente da Aesbe, entende que a medida é em grande parte meritória e afirma a 

possibilidade de apoiar um texto que não inclua o artigo sobre mudanças na concorrência do setor. 

 

  COPASA APRESENTA QUEDA DE 15,7% NO LUCRO 

 

• No último dia 31/10/2018 a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) publicou os 

resultados do terceiro trimestre de 2018. A companhia apresentou um aumento de 0,4% nas receitas 

operacionais em relação ao mesmo período do ano de 2017, atingindo R$ 1,03 bilhão. No mesmo 

trimestre, os custos operacionais subiram 13,9%. 

• Os custos que apresentaram maior impacto na variação do trimestre foram pessoal (9,7%, R$ 30 

milhões), energia elétrica (33,1%, R$ 34 milhões) e previsão para créditos de liquidação duvidosa 

(51,7%, R$ 27 milhões). 

• Com isso, o lucro líquido da companhia recuou 15,7%, ficando em R$ 126 milhões. A geração de caixa, 

medida pelo Ebitda, foi R$ 347 milhões, um recuo de 9,2% em relação ao terceiro trimestre de 2017. 

A margem Ebitda recuou 4 pontos percentuais para 30,8%. 

Quadro 1 – Copasa: indicadores financeiros  
3 tri/2018 3 tri/2017 Var. 

Receita Líquida R$ 1.034 R$ 1.030 0,40% 

Custos operacionais R$ 864 R$ 758 13,90% 

Resultado Financeiro  -R$ 42 -R$ 36 17,30% 

Lucro líquido R$ 126 R$ 150 -15,70% 

Ebitda R$ 347 R$ 382 -9,20% 

Margem ebitda 30,80% 34,80% -4 p.p. 

Fonte: Copasa 
 
 

BNDES PUBLICA EDITAL PARA ESTUDO DE ESTRUTURAÇÃO DE 

PROJETO PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS EM SÃO PAULO (SP) 

 

• O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou no último dia 

26/10/2018 o aviso de licitação para a contratação de serviços necessários para a estruturação de 

projeto de concessão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no município de 

São Paulo (SP), envolvendo a operação integrada, bem como sua modernização e manutenção. 
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• Os estudos devem propor um novo modelo para a prestação dos serviços: atualmente, os serviços de 

coleta de resíduos, chamados “serviços divisíveis” são objeto de uma concessão até o ano de 2024, 

enquanto a limpeza urbana e serviços correlatos são contratos diretamente, geralmente por períodos 

de 3 a 5 anos. 

• As consultorias interessadas têm até o dia 23/11/2018 para apresentar suas propostas ao banco. 

 

 

CNI REALIZA DEBATE SOBRE SANEAMENTO NA PRÓXIMA GESTÃO 

 

• A Confederação Nacional da Indústria (CNI) organizará no próximo dia 07/11/2018 o Seminário 

Saneamento 2019 – 2022, em conjunto com a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de 

Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon), Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de 

Base (Abdib) e Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). 

• O seminário debaterá propostas para o aumento dos investimentos no setor de saneamento básico, 

objetivando a universalização do acesso a água e esgoto. 

Quadro 2 – Seminário Saneamento 2019 – 2022 
Horário Tema 

09:00 - 09:30 Abertura 

09:30 - 09:45 Necessidades de investimento para Universalização dos Serviços – KPMG 

09:45 - 10:00 
“A Infraestrutura que Salva Vidas - Benefícios Socioeconômicos da Expansão do Saneamento – Brasil, 
Estados, Capitais e RMs”- Trata Brasil 

10:00 - 11:15 MESA 1: Oportunidades de um legado ao Brasil e a MP 844/18 

11:15 - 12:30 MESA 2: Investimento e eficiência na prestação do serviço de saneamento 

12:30 - 12:45 Lançamento da Plataforma Interativa – Mapa Brasil de saneamento (CNI) 

12:45 - 13:30 Encerramento 

Fonte: Confederação Nacional da Indústria 

 

 

JOÃO DÓRIA (PSDB/SP) DEVE MANTER CONTROLE ESTATAL DA SABESP 

 

• No último dia 05/11/2018, o jornal O Estado de São Paulo publicou um levantamento com 80 

propostas feitas pelo governador eleito João Dória (PSDB/SP). Dentre as propostas, quatro estão 

relacionadas com o setor de saneamento básico. 

• Em relação à Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp), Dória afirmou que manterá 

o controle acionário do Governo do Estado, mas realizará capitalização da empresa com o objetivo 

de garantir a atuação da Sabesp na gestão de resíduos sólidos. O caminho para a capitalização deve 

ser por meio de uma holding, que teve sua criação autorizada pela Assembleia Legislativa de São 

Paulo e sancionada pelo então Governador Geraldo Alckmin. 

• Sobre segurança hídrica, Dória afirmou que continuará as obras de criação de reservatórios e 

interligação de sistemas produtores. O governador afirmou ainda que realizará uma parceria público-

privada para despoluir os rios Tietê e Pinheiros em um período de oito anos. 
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IGUÁ SANEAMENTO RECEBE R$ 400 MILHÕES  

DE FUNDO CANADENSE 

 

• No último dia 31/10/2018, foram finalizadas as negociações para o aporte de R$ 400 milhões do 

fundo canadense Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) na operadora privada Iguá 

Saneamento. A operação recebeu em 15/08 autorização do Cade, órgão de defesa da concorrência. 

O aporte financiará os investimentos nas 14 operações existes da Iguá Saneamento, bem como o 

plano de expansão da companhia. 
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AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

 

 
Próximos Eventos 

 

 
Eventos Futuros 
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 LINKS DE INTERESSE 

LINKS DE INTERESSE 

•  https://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura/novo-presidente-tera-de-definir-regras-do-
saneamento-ainda-antes-da-posse-23183175 

• http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/06845A887BE4EDCD8325832B007B2900/$File/Sabesp%20-
%20Comunicado%20Art%20%2012%20-%20Lazard%20%2819%2010%202018%29.pdf 

• http://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/investidoresarquivos/comunicadoaomercado-
19102018trofeutransparencia.pdf 

• https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-perde-r-3-bilhoes-ao-ano-por-nao-reciclar-
residuos,70002559053 

• https://www.valor.com.br/empresas/5944881/engeform-fecha-acordos-com-sabesp-e-cresce-em-
saneamento 

• http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIDADES/564761-COMISSAO-QUE-ANALISARA-MP-DO-
SANEAMENTO-REUNE-SE-PARA-ELEGER-PRESIDENTE-TEXTO-PERDE-A-VALIDADE-EM-NOVEMBRO.html 

• https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/08/09/hildo-rocha-e-ministro-das-cidades-discutem-projetos-
de-casas-populares-residuos-solidos-e-saneamento-basico/  
 
    

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura/novo-presidente-tera-de-definir-regras-do-saneamento-ainda-antes-da-posse-23183175
https://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura/novo-presidente-tera-de-definir-regras-do-saneamento-ainda-antes-da-posse-23183175
http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/06845A887BE4EDCD8325832B007B2900/$File/Sabesp%20-%20Comunicado%20Art%20%2012%20-%20Lazard%20%2819%2010%202018%29.pdf
http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/06845A887BE4EDCD8325832B007B2900/$File/Sabesp%20-%20Comunicado%20Art%20%2012%20-%20Lazard%20%2819%2010%202018%29.pdf
http://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/investidoresarquivos/comunicadoaomercado-19102018trofeutransparencia.pdf
http://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/investidoresarquivos/comunicadoaomercado-19102018trofeutransparencia.pdf
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-perde-r-3-bilhoes-ao-ano-por-nao-reciclar-residuos,70002559053
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-perde-r-3-bilhoes-ao-ano-por-nao-reciclar-residuos,70002559053
https://www.valor.com.br/empresas/5944881/engeform-fecha-acordos-com-sabesp-e-cresce-em-saneamento
https://www.valor.com.br/empresas/5944881/engeform-fecha-acordos-com-sabesp-e-cresce-em-saneamento
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIDADES/564761-COMISSAO-QUE-ANALISARA-MP-DO-SANEAMENTO-REUNE-SE-PARA-ELEGER-PRESIDENTE-TEXTO-PERDE-A-VALIDADE-EM-NOVEMBRO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIDADES/564761-COMISSAO-QUE-ANALISARA-MP-DO-SANEAMENTO-REUNE-SE-PARA-ELEGER-PRESIDENTE-TEXTO-PERDE-A-VALIDADE-EM-NOVEMBRO.html
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/08/09/hildo-rocha-e-ministro-das-cidades-discutem-projetos-de-casas-populares-residuos-solidos-e-saneamento-basico/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/08/09/hildo-rocha-e-ministro-das-cidades-discutem-projetos-de-casas-populares-residuos-solidos-e-saneamento-basico/


 

8 
 

 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 
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