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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Hamilton Amadeo

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Flávio Martins Tarchi Crivellari

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário
Cargo do responsável

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário
Cargo do responsável

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

418-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

KPMG Auditores Independentes

CPF/CNPJ

57.755.217/0003-90

Período de prestação de serviço

04/04/2011

Descrição do serviço contratado

2016 = Serviços de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2016 e revisão limitada das respectivas informações trimestrais (ITR). No exercício de 2016 a
Companhia contratou a KPMG Auditores Independentes apenas para realização de serviços mencionados acima.
2015 = Serviços de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2015 e revisão limitada das respectivas informações trimestrais (ITR). Serviços tributários:
compreende emissão de carta com comentários acerca dos aspectos fiscais de contratos de outorga de direito de exploração.
Outros serviços: compreende a asseguração limitada com a finalidade de emitir uma conclusão na forma positiva sobre o
recálculo dos covenants destacados no contrato firmado entre a Companhia e o International Finance Corporation – IFC e
mais os serviços de diagnóstico de migração de sistema comercial.
2014 = Serviços de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2014 e revisão limitada das respectivas informações trimestrais (ITR). Serviços tributários:
compreende a revisão sumária do preenchimento das fichas que compõem a Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2013 da Companhia e suas controladas. Outros serviços:
compreende a asseguração limitada com a finalidade de emitir uma conclusão na forma positiva sobre o recálculo dos
covenants destacados no contrato firmado entre a Companhia e o International Finance Corporation - IFC.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Valores para o exercício de 2016: Serviços de auditoria – R$2.565 mill

Justificativa da substituição

Não houve substituição dos auditores

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

Wagner Petelin

04/04/2011

CPF
041.417.758-43

Endereço
R. Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, Chácara St Antônio, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04711
-904, Telefone (5511) 39403119, Fax (5511) 39401500, e-mail: wpetelin@kpmg.com.br
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2.3 - Outras informações relevantes
Conforme orientação da CVM, o prazo de rotatividade de 5 (cinco) anos para a prestação de
serviços por parte da KPMG Auditores Independentes é contado a partir da data em que a
Companhia adquiriu o registro de companhia aberta junto à CVM, qual seja 21/05/2014.
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3.1 - Informações Financeiras

(Reais)

Exercício social (31/12/2016)

Exercício social (31/12/2015)

Exercício social (31/12/2014)
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3.2 - Medições não contábeis

3.2 - Medições não contábeis.
a) Valor das medições não contábeis.
O EBITDA (termo em inglês, Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, na tradução livre, Lucro
antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), é uma medição não contábil calculada pela Companhia e
conciliada com suas demonstrações financeiras observadas as disposições da Instrução CVM nº 527, de 04 de outubro de
2012. O cálculo do EBITDA é realizado como resultado líquido, adicionado pelo resultado financeiro líquido, pelas
despesas com depreciação, pelas despesas com amortização e pelas despesas com imposto de renda e contribuição
social.
O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou pelas Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). O EBITDA não deve ser
considerado isoladamente ou como substituto do lucro líquido ou do lucro operacional, como indicador de desempenho
operacional ou fluxo de caixa ou para medir a liquidez ou a capacidade de pagamento da dívida.
Em 2016, 2015 e 2014, o EBITDA da Companhia foi de R$462,5 milhões, R$402,6 milhões e R$294,9 milhões,
respectivamente.
b) Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas.
A tabela abaixo apresenta a conciliação entre o EBITDA e o resultado líquido divulgado nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014.
Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2016

2015

2014

(Valores expressos em milhões de reais)
(=) Lucro líquido do exercício...................................................
(+) Imposto de renda e contribuição social.....................................
(+) Despesas financeiras líquidas..................................................
(+) Amortização e depreciação......................................................

103.129
79.300
172.002
108.042

115.156
74.856
124.177
88.315

112.238
60.747
65.793
56.157

(=) EBITDA......................................................................................

462.473

402.504

294.935

(=) Margem EBITDA.........................................................................

46,6%

50,6%

49,2%

c) Motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição
financeira e do resultado de suas operações.
A Companhia elabora e divulga o EBITDA com o fim de apresentar uma informação adicional de desempenho e uma
medida prática para aferir a sua capacidade de pagamento das dívidas, manutenção de investimentos e capacidade de
cobrir necessidades de capital de giro a partir de suas obrigações.
No entanto, o EBITDA não deve ser considerado isoladamente ou como substituto do lucro líquido ou do lucro
operacional, como indicador de desempenho operacional ou fluxo de caixa ou para medir a liquidez ou a capacidade de
pagamento da dívida.
O EBITDA é uma informação adicional às demonstrações financeiras e não deve ser utilizado em substituição aos
resultados auditados ou revisados. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil ou pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB).
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3.4 - Política de destinação dos resultados

3.4 - Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais, indicando:
2016
Regra estatutária: de acordo
com a Lei das Sociedades por
Ações, os acionistas reunidos
em assembleia geral ordinária
poderão deliberar sobre a
retenção de parcela do lucro
líquido do exercício, alocada
para
o
pagamento
de
despesas
previstas
em
orçamento de capital que
tenha
sido
previamente
aprovado. Ademais, a Lei das
Sociedades por Ações, bem
como o Estatuto Social da
Companhia, estabelece que
5% do lucro líquido será
destinado para a constituição
de reserva legal, desde que
não exceda 20% do capital
social.
Adicionalmente,
a
assembleia geral poderá, por
proposta dos órgãos de
administração, destinar para a
reserva de incentivos fiscais a
parcela do lucro líquido
decorrente dos benefícios
fiscais,
que
poderá
ser
excluída da base de cálculo do
dividendo obrigatório.

2015
Regra estatutária: de acordo
com a Lei das Sociedades
por Ações, os acionistas
reunidos em assembleia geral
ordinária poderão deliberar
sobre a retenção de parcela
do lucro líquido do exercício,
alocada para o pagamento de
despesas
previstas
em
orçamento de capital que
tenha
sido
previamente
aprovado. Ademais, a Lei das
Sociedades por Ações, bem
como o Estatuto Social da
Companhia, estabelece que
5% do lucro líquido será
destinado para a constituição
de reserva legal, desde que
não exceda 20% do capital
social. Adicionalmente, a
assembleia geral poderá, por
proposta dos órgãos de
administração, destinar para
a reserva de incentivos fiscais
a parcela do lucro líquido
decorrente dos benefícios
fiscais, que poderá ser
excluída da base de cálculo
do dividendo obrigatório.

2014
Regra estatutária: de acordo
com a Lei das Sociedades por
Ações, os acionistas reunidos
em assembleia geral ordinária
poderão deliberar sobre a
retenção de parcela do lucro
líquido do exercício, alocada
para
o
pagamento
de
despesas
previstas
em
orçamento de capital que
tenha
sido
previamente
aprovado. Ademais, a Lei das
Sociedades por Ações, bem
como o Estatuto Social da
Companhia, estabelece que
5% do lucro líquido será
destinado para a constituição
de reserva legal, desde que
não exceda 20% do capital
social.
Adicionalmente,
a
assembleia geral poderá, por
proposta dos órgãos de
administração, destinar para a
reserva de incentivos fiscais a
parcela do lucro líquido
decorrente dos benefícios
fiscais,
que
poderá
ser
excluída da base de cálculo do
dividendo obrigatório.

Valores das
retenções de
lucros

R$5.278 mil foram destinados
à reserva legal.

R$5.891 mil foram destinados
à reserva legal.

R$5.586 mil foram destinados
à reserva legal.

Regras sobre
a distribuição
de dividendos

Regra estatutária: de acordo
com o Estatuto Social da
Companhia,
deve
ser
garantida a maximização dos
dividendos anuais, observado
o dividendo mínimo obrigatório
de 25%, nos termos da Lei das
Sociedades por Ações, sendo
que,
salvo
mediante
deliberação
unânime
dos
acionistas da Companhia, o
lucro líquido a ser distribuído,
como dividendos anuais ou
juros sobre o capital próprio
não poderá ser superior a 75%
do lucro líquido consolidado
registrado do exercício fiscal.
Adicionalmente,
após
atendidas
as
disposições
legais, do saldo remanescente

Regra estatutária: de acordo
com o Estatuto Social da
Companhia,
o
dividendo
mínimo
obrigatório
estabelecido
é
de
25%,
ajustado nos termos da Lei das
Sociedades por Ações.
Adicionalmente,
após
atendidas
as
disposições
legais, do saldo remanescente
do lucro líquido, se não se
optar pela permanência do
saldo
à
disposição
da
assembleia geral, poderão ser
constituídas outras reservas de
lucros na forma do artigo 194
da Lei das Sociedades por
Ações.
Para
distribuições
acima do mínimo estabelecido,
os seguintes índices deverão

Regras sobre
a
retenção
lucros

Regra estatutária: de acordo
com o Estatuto Social da
Companhia, o dividendo mínimo
obrigatório estabelecido é de
25%, ajustado nos termos da
Lei das Sociedades por Ações.
Adicionalmente, após atendidas
as disposições legais, do saldo
remanescente do lucro líquido,
se
não
se
optar
pela
permanência
do
saldo
à
disposição da assembleia geral,
poderão ser constituídas outras
reservas de lucros na forma do
artigo
194
da
Lei
das
Sociedades por Ações. Para
distribuições acima do mínimo
estabelecido,
os
seguintes
índices deverão ser respeitados:
Dívida
Financeira
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3.4 - Política de destinação dos resultados

do lucro líquido, se não se
optar pela permanência do
saldo
à
disposição
da
assembleia geral, poderão ser
constituídas outras reservas de
lucros na forma do artigo 194
da Lei das Sociedades por
Ações.
Para
distribuições
acima do mínimo estabelecido,
os seguintes índices deverão
ser
respeitados:
Dívida
Financeira
Líquida/EBITDA:
abaixo de 3,5x, Índice de
Cobertura dos Serviços da
Dívida: maior que 1,8x; ou
Índice de Liquidez Corrente:
ativo
circulante/passivo
circulante: maior que 1,0x.

ser
respeitados:
Dívida
Financeira
Líquida/EBITDA:
abaixo de 3,0x, Índice de
Cobertura dos Serviços da
Dívida: maior que 1,3x; ou
Índice de Liquidez Corrente:
ativo
circulante/passivo
circulante: maior que 1,0x.
Política
adotada
pela
Companhia: R$ 75.472 mil
foram pagos como dividendos
intercalares durante o exercício
corrente e R$ 36.454 mil foram
destinados como dividendos
adicionais propostos.

Líquida/EBITDA:
abaixo
de
3,0x, Índice de Cobertura dos
Serviços da Dívida: maior que
1,3x; ou Índice de Liquidez
Corrente:
ativo
circulante/passivo
circulante:
maior que 1,0x.
Política
adotada
pela
Companhia: R$ 57.483 mil
foram pagos como dividendos
intercalares durante o exercício
corrente e R$ 48.654 mil foram
destinados como dividendos
adicionais propostos.

Política
adotada
pela
Companhia: R$ 36.760 mil
foram pagos como dividendos
intermediários
durante
o
exercício corrente, R$ 25.068
mil foram destinados como
dividendos
mínimos
obrigatórios e R$ 62.570 mil
foram
destinados
como
dividendos
adicionais
propostos.

Periodicidade
das
distribuições
de dividendos

Restrições às
distribuições

Nos termos do Estatuto Social
da Companhia e do artigo 204
da Lei das Sociedades por
Ações, a Companhia poderá
levantar balanço semestral e,
com base nos resultados
verificados,
declarar,
por
deliberação dos órgãos de
administração, dividendo à
conta do lucro apurado nesse
balanço.

Nos termos do Estatuto Social
da Companhia e do artigo 204
da Lei das Sociedades por
Ações, a Companhia poderá
levantar balanço semestral e,
com base nos resultados
verificados,
declarar,
por
deliberação dos órgãos de
administração, dividendo à
conta do lucro apurado nesse
balanço.

Nos termos do Estatuto Social
da Companhia e do artigo 204
da Lei das Sociedades por
Ações, a Companhia poderá
levantar balanço semestral e,
com base nos resultados
verificados,
declarar,
por
deliberação dos órgãos de
administração, dividendo à
conta do lucro apurado nesse
balanço.

A Companhia poderá levantar
balanço e distribuir dividendos
em períodos menores, desde
que o total dos dividendos
pagos em cada semestre do
exercício social não exceda o
montante das reservas de
capital de que trata o § 1º do
artigo 182 da Lei das
Sociedades por Ações.

A Companhia poderá levantar
balanço e distribuir dividendos
em períodos menores, desde
que o total dos dividendos
pagos em cada semestre do
exercício social não exceda o
montante das reservas de
capital de que trata o § 1º do
artigo 182 da Lei das
Sociedades por Ações.

A Companhia poderá levantar
balanço e distribuir dividendos
em períodos menores, desde
que o total dos dividendos
pagos em cada semestre do
exercício social não exceda o
montante das reservas de
capital de que trata o § 1º do
artigo 182 da Lei das
Sociedades por Ações.

A Companhia não poderá
pagar dividendos aos seus

A Companhia não poderá
pagar dividendos aos seus

A Companhia não poderá
pagar dividendos aos seus
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3.4 - Política de destinação dos resultados

de dividendos

acionistas além do mínimo
obrigatório de 25% quando
ocorrer qualquer hipótese de
declaração de vencimento
antecipado não curada que
envolver um inadimplemento
de obrigação de pagar, no que
diz respeito à emissão de
debêntures da Companhia.

acionistas além do mínimo
obrigatório de 25% quando
ocorrer qualquer hipótese de
declaração de vencimento
antecipado não curada que
envolver um inadimplemento
de obrigação de pagar, no que
diz respeito à emissão de
debêntures da Companhia

acionistas além do mínimo
obrigatório de 25% quando
ocorrer qualquer hipótese de
declaração de vencimento
antecipado não curada que
envolver um inadimplemento
de obrigação de pagar, no que
diz respeito à emissão de
debêntures da Companhia.
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

3.6 - Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta de lucros
retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores.
Em 16 de abril de 2014, por meio da Assembleia Geral Ordinária, foi deliberada a distribuição de dividendos intermediários
no montante total de R$ 28.517mil, utilizando a reserva de retenção de lucros, de maneira proporcional a participação
acionária de cada um dos seus acionistas.
No exercício de 2015, não foram declarados dividendos a conta de lucros retidos ou reserva constituídas em exercícios
sociais anteriores.
No exercício de 2016, não foram declarados dividendos a conta de lucros retidos ou reserva constituídas em exercícios
sociais anteriores.
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2016

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
2.272.201.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
2,07767076
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2016)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

204.894.230,35

567.640.228,05

Financiamento

Quirografárias

18.536.818,62

189.062.554,37

223.431.048,97

756.702.782,42

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

162.038.128,75

613.381.234,77

1.547.953.821,92

6.505.823,87

11.071.143,20

225.176.340,06

168.543.952,62

624.452.377,97

1.773.130.161,98

Observação
As informações prestadas neste item se referem às informações contábeis consolidadas da Companhia. As obrigações que não possuem estimativas de vencimento foram classificadas como superior a cinco anos.
Para segregação de nossas obrigações (passivo circulante mais passivo não circulante) de acordo com as categorias previstas na tabela acima (dívidas com garantia real, dívidas com garantia flutuante e dívidas
quirografárias), foram levados em consideração os seguintes critérios:
(i) foram consideradas dívidas com garantia real todas as dívidas garantidas por garantia real, assim entendidas a hipoteca e o penhor (rural, mercantil, recebíveis, etc.), dentre outras garantias reais;
(ii) foram consideradas dívidas quirografárias todas as dívidas que não possuem garantia ou que possuem garantia fidejussória, assim entendidas a garantia de aval, a nota promissória e a fiança, dentre outras
garantias fidejussórias; e
(iii) a Companhia não possui dívidas com garantia flutuante
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3.9 - Outras informações relevantes

3.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação a esta Seção 3 do Formulário de Referência.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

4.1 – Descrição dos fatores de risco
a) ao emissor
O crescimento da participação da Companhia no setor pode não ser atingido.
Nos últimos anos a Companhia obteve um rápido crescimento, acompanhado da expansão geográfica e consolidação de
suas operações em razão da obtenção de novas concessões, parcerias público-privadas e também a aquisição de
concessionárias prestadoras de serviços públicos de água e esgoto. As concessionárias estão alocadas em 47 municípios
localizados nos Estados do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina,
Maranhão, Rondônia e Pará.
A Companhia pretende continuar a expandir suas atividades no mercado em que atua, incluindo Estados ainda não
explorados para aproveitar oportunidades de crescimento de mercado existentes e futuras. Para tanto, a Companhia
depende, dentre outros fatores, da ocorrência de novos processos licitatórios para novas concessões em saneamento e
do estabelecimento de novas parcerias público-privadas, da velocidade de condução dos aludidos processos junto ao
Poder Público e da capacidade da Companhia de obter êxito nesses processos.
À medida em que a participação do setor privado na prestação de serviços públicos de água e esgoto aumenta
gradativamente tendo como decorrência da aquisição de concessionárias e de novos processos licitatórios, a Companhia
está sujeita a um possível aumento na concorrência, o que pode causar um efeito negativo nos seus negócios.

Além disso, a Companhia pode não ser capaz de aumentar ou manter níveis similares de crescimento no futuro e seus
resultados operacionais nos últimos períodos ou exercícios podem não ser indicativos de seu desempenho futuro.

O crescimento interno da Companhia tem exigido constantemente uma considerável adaptação nos controles internos e
recursos administrativos, técnicos, operacionais e financeiros. O crescimento da Companhia e a expansão de projetos em
Estados em que já atua, bem como em outros Estados poderão gerar a necessidade de novos recursos e ajustes de seus
controles internos, bem como depender substancialmente da capacidade da Companhia de implementar e gerir a
expansão desses recursos.
Nos termos de determinados contratos financeiros, a Companhia está sujeita a obrigações específicas, bem como
restrições à sua capacidade de contrair dívidas adicionais.
A Companhia é parte em diversos contratos financeiros que exigem a manutenção de índices financeiros ou o
cumprimento de determinadas obrigações. Qualquer inadimplemento ou descumprimento dos termos de tais contratos,
que não seja sanado pela Companhia ou renunciado por seus respectivos credores, poderá resultar na decisão desses
credores em declarar o vencimento antecipado do saldo devedor das respectivas dívidas e resultar no vencimento
antecipado de outros contratos financeiros celebrados pela Companhia. Além disso, alguns dos contratos financeiros
impõem restrições à capacidade da Companhia de contrair dívidas adicionais.
Adicionalmente, parte da receita operacional poderá ser vinculada a contratos financeiros celebrados no curso normal dos
negócios da Companhia.
Os ativos e o fluxo de caixa da Companhia podem não ser suficientes para pagar integralmente o saldo devedor de seus
contratos financeiros, quando de seus respectivos vencimentos ou na hipótese de seus vencimentos antecipados.
Adicionalmente, caso a Companhia tenha de enfrentar limitações na captação de recursos decorrentes desses contratos
financeiros ou de qualquer outra situação que a impeça de concluir seu programa de investimentos ou de executar seus
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planos comerciais de maneira geral, a Companhia poderá não ser capaz de atender a todas as suas necessidades de
liquidez e de recursos financeiros, o que poderá causar um efeito prejudicial nos seus negócios e resultados.
O retorno do investimento em infraestrutura realizado pela Companhia para a prestação de serviços públicos de
água e esgoto pode não ocorrer ou ocorrer de forma diversa da prevista.
O investimento inicial necessário para a implantação de projetos de infraestrutura que viabilizem a prestação de serviços
públicos de água e esgoto é bastante elevado, sendo que a Companhia financia parte significativa do investimento com
capital de terceiros, e o prazo médio estimado para que o retorno decorrente do processo de turnaround operacional, um
conjunto de aplicações de processos, metodologias e tecnologias que visam a otimização da alocação de recursos, é de
aproximadamente 5 anos. Durante esse período, diversos eventos de ordem política, econômica, regulatória e climática,
entre outros, podem ocorrer e com isso comprometer a rentabilidade dos projetos, sendo possível que não haja o retorno
originalmente estimado dos respectivos investimentos realizados, ou que haja apenas retorno parcial, ou ainda, que a
Companhia não seja capaz de cumprir tempestivamente suas obrigações em virtude de tais eventos, o que poderá causar
um efeito prejudicial em seus negócios.
A Companhia pode incorrer em custos de investimento, de operação e de manutenção maiores do que os
estimados.
A capacidade da Companhia de (i) concluir adequadamente seus planos de investimentos que contemplam,
principalmente, reformas, expansões dos serviços, renovação de ativos e melhorias operacionais exigidos pelos
respectivos contratos de concessão e/ou parcerias público-privadas e (ii) obter recursos suficientes para a manutenção e
conservação dos respectivos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário está sujeita a, dentre outros
fatores, flutuações no custo de mão-de-obra e matéria-prima, mudanças no cenário econômico brasileiro e internacional,
acesso a fontes de financiamentos, falhas ou interrupções no fornecimento de matéria-prima e na prestação de serviços,
inclusive resultantes de problemas técnicos imprevisíveis. Esses fatores podem aumentar significativamente os custos da
Companhia e, caso não seja possível repassar tais custos a terceiros, o que inclui principalmente os clientes, os mesmos
poderão causar um efeito prejudicial nos negócios e resultados da Companhia.
Fatores climáticos como alta pluviosidade ou forte estiagem, podem gerar impactos operacionais e financeiros à
Companhia.
Tendo em vista a natureza de suas atividades, a Companhia está sujeita aos efeitos de mudanças climáticas.
Períodos de alta pluviosidade podem afetar a Companhia, principalmente, em virtude da ocorrência de inundações em
alguns de seus sistemas de abastecimento. Tal fato pode ter como consequência a paralisação do abastecimento e/ou a
condução de um grande número de resíduos para as captações superficiais, gerando alterações na qualidade da água
bruta, o que poderia implicar em custos adicionais para a Companhia em virtude da necessidade de adequações no
processo de tratamento da água.
Além disso, em períodos de forte estiagem, a diminuição da vazão dos mananciais e reservatórios dos quais a Companhia
depende para prestação dos serviços de saneamento pode resultar na interrupção dos sistemas, provocando a redução
do volume de água distribuído e eventual desabastecimento para a população, com a consequente redução de
faturamento e a necessidade de incorrer em custos adicionais para utilização de fonte alternativa para abastecimento da
população, implantação de rodízio de água, dentre outras medidas visando ao reestabelecimento da prestação de
serviços.
Ambos fatores climáticos podem gerar a diminuição da receita, aumentos de custos, redução da credibilidade da
Companhia junto a seus clientes e, até mesmo, resultar em demandas judiciais.
Poluição ou contaminação das fontes de captação pode gerar impactos operacionais e financeiros à Companhia.
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A água fornecida aos clientes da Companhia obedece a padrões de potabilidade dispostos na legislação federal e
estadual aplicável.
Entretanto, a Companhia está sujeita aos riscos de contaminação de suas fontes de captação de água por conta da ação
de terceiros, como o despejo de produtos químicos nas áreas de mananciais, a utilização de insumos agrícolas por parte
proprietários rurais, e outros acidentes provocados por terceiros, fatores esses que podem ocasionar alterações na
qualidade e quantidade da água bruta disponível, resultando na necessidade de aplicação de materiais de tratamento
adicionais e, consequentemente aumento nos custos para suprir a demanda dos clientes da Companhia.
O mau uso do solo por parte dos proprietários rurais e mineradoras pode ocasionar processos de deslocamento de solo
para os mananciais, reduzindo a capacidade de água a ser utilizada nas estações de tratamento de água da Companhia.
O aumento da densidade demográfica das bacias contribuintes é também outro fator que pode ocasionar queda na
quantidade da água bruta. Qualquer redução na quantidade de água bruta disponível para a Companhia pode causar um
efeito negativo no seu resultado de suas atividades.
O tratamento de esgoto envolve riscos associados à degradação do meio ambiente, caso o sistema apresente alguma
falha. Se houver um transbordamento em uma estação de tratamento de esgoto e o esgoto não tratado atingir
propriedades circunvizinhas ou mesmo cursos d’água, poderá haver danos à biodiversidade e à imagem da Companhia,
além da possibilidade de sermos autuados com multas e penalizações pelos respectivos órgãos ambientais. Além disso,
o lodo, subproduto dos tratamentos de água e esgoto, oferece sérios riscos ao meio ambiente, e por esta razão deve ter
uma disposição final adequada que, normalmente, é a destinação a aterros sanitários controlados. Na maioria dos casos,
estes aterros não estão localizados no mesmo município em que se encontra a concessão, sendo necessário transportá-lo
para municípios próximos onde haja esse tipo de aterro, aumentando o risco do transporte desse material contaminado.
Caso haja descontinuidade da prestação de serviços por esses aterros sanitários controlados que nos atendem, outras
opções terão que ser estudadas, o que poderá implicar em aumento de custos operacionais da Companhia considerando
que suas controladas são solidariamente responsáveis pela disposição final inadequada de resíduos decorrentes das
atividades de tratamento de água e esgoto. A ocorrência de um ou mais fatores acima poderá causar um efeito prejudicial
relevante nos negócios e resultados da Companhia, tal como a contaminação de solo e/ou água utilizada por suas
controladas.
As apólices de seguros que a Companhia mantém podem ser insuficientes para cobrir eventuais sinistros.
A Companhia não pode garantir que suas apólices de seguro vigentes sejam adequadas e/ou suficientes em todas as
circunstâncias ou contra todos os riscos inerentes às suas atividades. A ocorrência de um sinistro significativo não
segurado ou indenizável, parcial ou integralmente, ou a não observância de subcontratados da Companhia em cumprir
com as obrigações indenizatórias assumidas perante a Companhia ou em contratar seguros, pode ter um efeito adverso
para a Companhia.
A Companhia poderá sofrer intervenção do Tribunal de Contas do Estado nos processos licitatórios de que
participa bem como questionamentos de terceiros em seus procedimentos licitatórios, concessões e parcerias
público-privadas.
Por meio de solicitação da Câmara Municipal ou de qualquer terceiro interessado, o Tribunal de Contas pode interromper
o andamento de processo licitatório para averiguação das condições do mesmo, provocando atrasos no cronograma de
outorga de concessões. Caso a intervenção ocorra após a assinatura do contrato de concessão, isto poderá acarretar a
paralisação das atividades decorrentes do investimento, podendo, inclusive, implicar a anulação do contrato e perda do
investimento realizado.
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Além disso, a Companhia pode sofrer questionamentos de terceiros, incluindo do Ministério Público, em seus
procedimentos licitatórios e em suas concessões e parcerias público-privadas. A ocorrência de qualquer destes fatores
poderá causar um efeito prejudicial relevante nos negócios e resultados da Companhia.

Por fim, em razão da Companhia e suas controladas se relacionarem diretamente com entes públicos (poderes
concedentes), decorrente da celebração de contratos de concessão e de parcerias público-privada, existe a possibilidade
da instauração de investigações em face das concessionárias, que podem requerer, nos termos da legislação aplicável,
desde a anulação dos nossos contratos de concessão (e/ou aditivos) até mesmo a proibição de contratar com entes
públicos.
Para maiores informações sobre as investigações e demais procedimentos nos quais a Companhia e/ou suas controladas
figuram como parte e que versem sobre nossos processos licitatórios, ver item 4.3 deste Formulário de Referência.
Decisões judiciais desfavoráveis, investigações ou alegações podem nos afetar adversamente.
Nós e nossas controladas figuramos no polo passivo em diversos processos administrativos e judiciais, nas esferas fiscal,
cível, trabalhista, fundiária e regulatória. Não podemos garantir que nós ou nossas controladas obteremos resultados
favoráveis ou de que processos judiciais ou administrativos propostos contra nós ou nossas controladas serão julgados
improcedentes, ou, ainda, de que nossas provisões sejam suficientes. Caso nós, nossas controladas ou nossa
controladora venham a ser condenadas nestes processos em montante superior aos valores provisionados, nós e nossas
subsidiárias poderemos ter nossos negócios, resultados operacionais e financeiros, bem como fluxos de caixa
adversamente afetados. Para maiores informações acerca dos processos administrativos e judiciais nos quais controladas
da Companhia estão envolvidas, ver item “4.3 - Processos judiciais, administrativos não sigilosos e relevantes”.
Adicionalmente, duas controladas da Companhia estão sendo alvos de procedimentos investigatórios, especialmente
decorrentes das operações denominadas “Sevandija” e “Lama Asfáltica”. Na medida em que novas notícias de mídias
relativas a tais investigações sejam divulgadas, é possível que a percepção pública e reputação da Companhia possam
sofrer um efeito adverso, bem como é possível que os desdobramentos das investigações incluam a instauração de novos
processos e procedimentos administrativos e/ou judiciais que poderiam trazer efeitos financeiros adversos à Companhia.
A Operação Sevandija trata de investigações sobre supostos casos de corrupção praticados por empresas e agentes
públicos ligados à Prefeitura de Ribeirão Preto. Três administradores e um funcionário de controladas da Companhia
estão respondendo a processo criminal em decorrência de tal investigação, uma vez que o Ministério Público do Estado
de São Paulo apontou que controlada da Companhia, Aegea Engenharia e Comércio Ltda. (“Aegea Engenharia”), teria –
utilizando-se de pessoa interposta - pago vantagens indevidas a agente público do Departamento de Água e Esgoto de
Ribeirão Preto (“Daerp”) no âmbito da contratação e medição de serviços para ampliação e melhorias do sistema de
abastecimento de águas no município de Ribeirão Preto/SP.
Quanto à operação “Lama Asfáltica”, trata-se de investigação iniciada pela Policia Federal sobre documentos
apreendidos, os quais sugerem crimes de fraude à licitações da AGESUL – Agência Estadual de Gestão de
Empreendimento do Estado do Mato Grosso do Sul, de lavagem de dinheiro através de contratos simulados, bem como
corrupção ativa e passiva, cometidos por determinados agentes de pessoas jurídicas privadas e agentes públicos, que
teriam pago e recebido vantagens indevidas em troca de favorecimento às empresas envolvidas em licitações e contratos
públicos e na concessão de benefícios fiscais.
A nova fase da operação “Lama Asfáltica”, denominada “Maquinas de Lama”, incluiu a realização de busca e apreensão
de documentos na controlada da Companhia, Águas Guariroba S.A. (“Águas Guariroba”). A decisão judicial que deferiu a
realização, em 11/05/2017, de tal diligência, apontou a suspeita de que tal controlada teria se utilizado de empresas
interpostas para atribuir vantagens indevidas a agentes públicos estaduais do Mato Grosso do Sul e a partido político.
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Segundo o Ministério Público Federal, a Águas Guariroba e outras controladas da Companhia teriam celebrado contratos
simulados com outra pessoa jurídica para a realização de pagamentos que, posteriormente, teriam sido revertidos a
agentes públicos e partido político. Também foi alegada que determinada aquisição, por parte da Águas de Guariroba, de
diversos exemplares de livro escrito por parente de agente público do Estado Mato Grosso do Sul teria tido a finalidade de
favorecimento do referido agente e de obtenção de vantagens indevidas para a Controlada.
Para maiores informações sobre os processos administrativos e judiciais nos quais as controladas figuram como parte e
que versem sobre as operações acima citadas, vide item “4.3 - Processos judiciais, administrativos não sigilosos e
relevantes” deste Formulário de Referência.
Os contratos de concessão e de parceria público privada poderão ser rescindidos unilateralmente em
determinadas circunstâncias.
A prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário depende de concessões específicas
outorgadas pelo poder público ou de parcerias público-privadas. Em virtude de certas prerrogativas que são atribuídas aos
entes da administração pública direta e indireta com os quais a Companhia, por meio de suas controladas, firma contratos
de concessão ou de parceria público privada, conforme o caso, estes entes têm o direito de rescindir unilateralmente os
contratos de concessão ou os contratos de parceria público-privada antes de seu termo final, em caso de relevante
interesse de ordem pública, após os devidos processos administrativos aplicáveis em que são observadas as
prerrogativas de ampla defesa por parte das concessionárias (encampação de serviços).
Os entes da administração pública direta e indireta também podem recorrer à via judicial para resolver qualquer questão
relacionada às suas concessões e parcerias público-privadas, além de poderem rescindir unilateralmente seus respectivos
contratos por motivo de descumprimento de obrigação contratual das respectivas concessionárias controladas da
Companhia, prerrogativa conhecida como declaração de caducidade. Em ambas as hipóteses, os entes da administração
pública direta e indireta estarão obrigados a indenizar as respectivas controladas da Companhia pelos investimentos
vinculados aos bens reversíveis ainda não depreciados ou amortizados. A indenização também é observada na hipótese
de encampação pelos danos que comprovadamente incorridos em virtude de revogação, observado que, na hipótese de
declaração de caducidade, mediante extinção do contrato de concessão em razão da inadimplência comprovada da
concessionária, estas últimas estarão sujeitas à imposição de eventuais penalidades contratuais aplicáveis caso a caso,
dependendo da natureza e gravidade do ato que deu origem à caducidade nos termos previstos pelo respectivo contrato
de concessão, edital, bem como pela legislação aplicável.
O exercício dos direitos de rescisão unilateral de contratos de concessão ou de parceria público privada ou a resolução
insatisfatória das indenizações poderá causar um efeito prejudicial relevante nos negócios e resultados da Companhia.
A Companhia está exposta a riscos associados ao fornecimento de serviços públicos de água e coleta de esgoto.
Com base nos respectivos contratos de concessão e parcerias público-privadas, as controladas da Companhia possuem a
obrigação de alcançar certas metas de atendimento e neste sentido, de continuar a prover os serviços de fornecimento de
água e esgotamento sanitário a clientes que possuem valores devidos em atraso e que podem não efetuar os pagamentos
em bases regulares. Nestes casos, a Companhia não pode assegurar quando haverá o pagamento pelos serviços
prestados, estando suas controladas sujeitas a encargos significativos relacionados à prestação dos serviços públicos de
fornecimento de água e esgoto, como os referentes à extração de água ou ao lançamento de esgotos nos recursos
hídricos, sendo que há o risco de que tais encargos não consigam ser repassados em sua totalidade aos clientes.
As tarifas cobradas pela Companhia poderão não ser elevadas de modo a acompanhar os respectivos encargos ou
aumentos da inflação e das despesas operacionais, inclusive tributos, ou não serem elevadas em tempo hábil, devido a
restrições legais e contratuais que impedem a Companhia de repassar aos seus clientes os aumentos em sua estrutura de
custos.
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Além disso, são permitidos reajustes periódicos previstos nos contratos de concessão, normalmente atrelados a índices
inflacionários, bem como revisões extraordinárias resultantes do mecanismo de equilíbrio econômico-financeiro. Essas
alterações das tarifas podem estar sujeitas à aprovação ou homologação do poder concedente, não sendo possível
assegurar que esta aprovação seguirá da maneira planejada.
A obtenção de novas concessões, novas parcerias público privadas e novas aquisições envolvem riscos
relacionados à integração dos negócios adjudicados ou adquiridos, ao estado dos bens e à regularidade das
operações relativas às concessões.
Pode haver riscos relacionados às novas concessões, às novas parcerias público privadas e às concessões detidas pelas
empresas adquiridas, tais como: (i) a situação real dos bens afetos à concessão eventualmente divergir da descrição
apresentada nos editais, nos contratos de parceria público privadas e nos contratos de concessão, (ii) inexistência e/ou
irregularidade de licenças ambientais, (iii) inexistência de outorgas para operação de poços, e/ou (iv) irregularidades
fundiárias. Além disso, a Companhia pode ter dificuldade na transferência dos bens afetos às concessões, bem como os
mesmos podem estar em mau estado, o que pode acarretar a necessidade de investimentos adicionais. Essas
irregularidades dificultam ou inviabilizam a obtenção de financiamentos junto a instituições financeiras, o que pode
comprometer o atingimento de metas originalmente previstas nos contratos de concessão e de parceria público privada.
Adicionalmente, no caso das empresas adquiridas, pode haver atrasos na obtenção da anuência do poder concedente ou
de credores das mesmas para alteração do controle ou a Companhia pode não obter referidas anuências.
Além disso, o processo de integração de operações de novas concessões e de empresas adquiridas pode resultar em
dificuldades ou atrasos de natureza operacional, contábil, comercial, financeira e contratual, incluindo, mas não se
limitando a:
(i) dificuldade em manter um bom relacionamento entre a Companhia, as empresas adquiridas e os respectivos
poderes concedentes, conforme o caso;
(ii) dificuldade de implementar a cultura operacional e organizacional da Companhia às empresas adquiridas;
(iii) dificuldade de integração das plataformas tecnológicas, negócios e operações adjudicadas ou adquiridas;
(iv) potencial perda de empregados-chave das empresas adquiridas;
(v) custos adicionais não programados relacionados ao processo de integração.
b) a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
A Companhia não possui fatores de risco relacionados a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle.
c) a seus acionistas
A Companhia não possui fatores de risco relacionados a seus acionistas.
d) a suas controladas e coligadas
A Companhia é uma holding, cujos resultados dependem dos resultados das suas controladas os quais a
Companhia não pode assegurar que serão disponibilizados
A Companhia é uma sociedade que possui diversas controladas. A capacidade da Companhia de cumprir com as suas
obrigações financeiras e de pagar dividendos aos seus acionistas depende das restrições assumidas em contratos de
financiamento, do fluxo de caixa e dos lucros das suas controladas, bem como da distribuição desses lucros à Companhia,
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sob a forma de dividendos, inclusive dividendos sob a forma de juros sobre o capital próprio. Não há garantia de que tais
recursos estarão disponíveis ou de que serão suficientes para o cumprimento das obrigações financeiras da Companhia e
para o pagamento de dividendos aos seus acionistas. A não disponibilização destes recursos ou sua insuficiência pode
causar um efeito prejudicial relevante nos negócios e resultados da Companhia.
Os demais riscos relacionados às controladas e coligadas da Companhia são os mesmos relacionados à própria
Companhia.
De acordo com a legislação brasileira que regula as matérias de concessão e parceria público-privada, a estrutura
societária da Companhia é composta por diversas sociedades de propósito específico, o que pode acarretar sua
responsabilização por questões fiscais, trabalhistas, de proteção ao meio ambiente, consumeristas e falimentares
oriundas de suas controladas.
Nos termos da legislação vigente, a celebração do contrato de parceria público privada deve ser precedida da constituição
de uma sociedade de propósito específico. Caso uma das subsidiárias controladas da Companhia descumpra suas
respectivas obrigações ou fique financeiramente impossibilitada de arcar com suas parcelas de aportes de capital, na
qualidade de controladora e garantidora da maioria dos financiamentos firmados, a Companhia poderá ser obrigada a
efetuar investimentos complementares e a prestar serviços adicionais para manutenção dos índices financeiros mínimos
estipulados nos respectivos contratos.
A Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabeleceu que a concessionária, constituída sob a forma de uma sociedade de propósito específico, é a
responsável direta por todos os danos que sejam resultantes de fatos comissivos derivados da prestação de seus
serviços, independentemente de culpa, caso se materializem, o que pode causar um efeito prejudicial relevante nos
negócios e resultados da Companhia. Os riscos inerentes às suas controladas incluem também a falência e possível
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica pelo Poder Judiciário brasileiro e qualquer evento que
impacte a imagem de sócios, parceiros e prestadores de serviços de suas controladas que possa afetar adversamente a
marca da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia pode ser responsabilizada por obrigações de suas controladas em determinadas áreas,
incluindo questões fiscais, trabalhistas, de proteção ao meio ambiente, regulatórias e consumeristas, que, caso se
materializem, podem causar um efeito prejudicial relevante nos negócios e resultados da Companhia.
e) a seus fornecedores
Eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica poderão ter efeito adverso sobre as atividades da
Companhia.
A energia elétrica é um insumo essencial para as operações da Companhia, já que praticamente 100% da água produzida
e do esgoto coletado e tratado são bombeados, sendo elétrico o acionamento dos motores que impulsionam as bombas.
Eventuais interrupções e racionamentos relevantes do fornecimento de energia poderão ter um considerável efeito
negativo no desenvolvimento das operações da Companhia, além de causar danos consideráveis aos sistemas de água e
esgoto quanto da retomada das operações. Além disso, os cortes ou racionamentos de energia elétrica podem afetar o
consumo de água, o que poderá causar um efeito prejudicial nos negócios e resultados da Companhia.
f) a seus clientes
A Companhia pode enfrentar dificuldades na arrecadação de volumes significativos de contas vencidas e não
pagas de seus usuários, incluindo entes públicos.
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Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía contas a receber vencidas relacionadas à prestação de serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário de seus usuários, incluindo entes da administração pública municipal
direta e indireta, no valor total de aproximadamente R$90,8 milhões.
Desse valor, R$77,3 milhões encontravam-se vencidas por um período de até 180 dias, e, aproximadamente, R$13,5
milhões encontravam-se vencidas há mais de 180 dias. Não podemos assegurar que os valores devidos pelos usuários
não aumentarão significativamente no futuro. Caso a Companhia não consiga cobrar as contas de seus usuários de forma
satisfatória e caso o número de usuários inadimplentes aumente no futuro, tal fato poderá causar um efeito prejudicial
relevante nos negócios e resultados da Companhia.
Os tribunais brasileiros têm o direito de obrigar a Companhia a continuar a fornecer água a entes públicos, mesmo quando
a Companhia não tenha recebido os pagamentos devidos. A Companhia não tem como garantir que as negociações com
esses entes ou a ação legal eventualmente tomada contra eles resultarão em pagamentos, o que pode afetar
adversamente a sua condição financeira.
g) aos setores da economia nos quais o emissor atue
Os riscos relacionados ao setor de atuação da Companhia estão abordados nos riscos relacionados à Companhia e aos
riscos relacionados à regulação do setor em que a Companhia atua.
h) à regulação dos setores em que o emissor atue
A Lei nº 11.445 de janeiro de 2007 ou “Lei de Saneamento Básico” ainda está em processo de implementação e
interpretação. As respectivas agências reguladoras existentes possuem o dever de implementar regulamentos
sob a égide da Lei de Saneamento Básico. A incerteza regulatória atual, e qualquer uma das alterações
recentemente propostas ou a serem propostas podem ter um efeito adverso sobre os negócios da Companhia.
Apesar de a Lei de Saneamento Básico, estar em vigor desde o início de 2007 e do Decreto Federal n º 7.217 ter sido
promulgado em meados de 2010, a plena implementação e regulamentação de pontos previstos pela Lei de Saneamento
Básico permanecem pendentes.
A Lei de Saneamento Básico atribui aos entes da federação à atribuição de criação de entidades reguladoras
independentes, com a responsabilidade de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, incluindo a
regulação tarifária. Neste sentido, enquanto no Estado do Rio de Janeiro, a Agência Reguladora de Energia e
Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA como autarquia investida de exercer o poder regulatório
junto às concessões e permissões de serviços públicos concedidos em energia e saneamento básico na Região dos
Lagos, que inclui a concessão de Prolagos, o Complexo Xingu segue sob a égide da regulação e fiscalização da Agência
de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER e/ou dos respectivos Conselhos
Municipais de Saneamento existentes em alguns dos municípios abrangidos pelo Complexo Xingu, conforme aplicável,
caso a caso, sendo que ainda não houve a celebração de convênios para adequar a questão de competência. Os serviços
de saneamento e esgotamento sanitário relacionados ao município de Piracicaba no Estado de São Paulo, prestados pela
Águas do Mirante, são regulados e fiscalizados pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ, enquanto os serviços prestados pela Águas Guariroba seguem sob
fiscalização da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande – AGEREG. Recentemente, a
Companhia celebrou ainda contratos nos municípios de Matão, Estado de São Paulo, Timon Estado do Maranhão, Buritis
Estado de Rondônia, Barcarena Estado do Pará, e Confresa, Diamantino e Paranatinga, Estado do Mato Grosso.
Um dos pontos mais controversos relacionados à Lei de Saneamento refere-se à competência para regular os contratos
de prestação de serviços de saneamento em regiões metropolitanas. No início de 2013, o Supremo Tribunal Federal
finalmente manifestou-se sobre se o direito de executar contratos de concessão e de programa em regiões metropolitanas
pertenceria ao Estado ou ao município em precedente importantíssimo ao setor relacionado às concessões do Estado do
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Rio de Janeiro. A maioria do tribunal decidiu que o Estado e os respectivos municípios devem reapreciar o tema de forma
conjunta de modo a criar dentro de 24 meses da decisão um modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de
integração metropolitana, a ser dirigido por órgão colegiado com participação dos municípios pertinentes e do próprio
Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder decisório nas mãos de qualquer ente de forma
preponderante, sendo que decisões similares poderão ser tomadas em outros casos semelhantes pendentes de
julgamento.
Atualmente, nenhuma das concessões administradas pelas controladas da Companhia está inserida dentro de área cuja
competência regulatória esteja sendo questionada, mas ainda não é possível prever se haverá, e quais poderão ser os
efeitos e eventuais alterações nas legislações estaduais e municipais à luz da recente decisão do Supremo Tribunal
Federal e/ou da Lei de Saneamento Básico sobre os negócios e operações da Companhia.
i) aos países estrangeiros onde o emissor atue
Este item não é aplicável, pois a Companhia atua somente no Brasil.
j) a questões socioambientais
O não cumprimento às legislações e regulações ambientais pode gerar impactos operacionais e financeiros à
Companhia.
A prestação de serviços de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos pela Companhia está sujeita à
rígida legislação federal, estadual e municipal relativa à preservação ambiental e proteção da saúde humana. Tais leis e
regulamentos estabelecem, por exemplo, padrões de potabilidade de água e limitam ou proíbem o lançamento de efluente
produzido decorrente das atividades da Companhia, principalmente o esgoto não tratado.
A não observância dessas leis e regulamentos pode resultar, além da obrigação de reparar danos ambientais
eventualmente causados, na aplicação de sanções de natureza penal e administrativa, com possibilidade da perda da
concessão de sistemas, embargo de obras e das atividades que estejam causando os danos.
A regulamentação de natureza ambiental e de proteção à saúde está cada vez mais rigorosa, podendo gerar aumento nos
custos da Companhia, em decorrência da necessidade de investimentos e custos de conformidade ambiental, e no
passivo da Companhia. Adicionalmente, problemas na liberação ou ausência de liberação de licenças pelos órgãos
ambientais, que são necessárias para todo o empreendimento a ser realizado pela Companhia podem gerar atrasos na
execução de projetos e obras, demandas judiciais, multas, suspensão de atividades, pedidos de financiamentos
indeferidos, com consequentes prejuízos para a Companhia.
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4.2 – Descrição dos principais riscos de mercado
A Companhia e suas controladas estão expostas a diversos riscos de mercado no curso normal de suas
atividades. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de alterações bruscas nas taxas de
juros, risco de crédito e de liquidez.
Risco de taxa de juros
Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue
devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Companhia e suas controladas ao risco de
mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo da mesma,
sujeitas a taxas de juros variáveis.
A Companhia e suas controladas estão expostas a um risco em decorrência da elevação das taxas de juros
internacionais, com impacto no financiamento em moeda estrangeira com taxas de juros flutuantes.
São simulados diversos cenários levando em consideração refinanciamento, renovação de posições existentes e
financiamentos. Com base nesses cenários, a Companhia define uma mudança razoável na taxa de juros e
calcula o impacto sobre o resultado. Os cenários são elaborados considerando somente os principais ativos e
passivos financeiros.
A dívida bruta, sem efeitos de hedge, da Companhia e suas controladas, considerando os financiamentos e outras
obrigações, totalizou, em 31 de dezembro de 2016, R$1.773 milhões. O índice Dívida líquida/EBITDA encontrava-se em
3,20 em 31 de dezembro de 2016.
A seguir, quadro com o saldo devedor dos empréstimos e financiamentos da Companhia e suas controladas em 31
de dezembro de 2016 por linha de financiamento:
Modalidade

Encargos

Vencim ento

Valor

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

agosto/16 a março/17

37.409

30.000

1.819

14.917

Emprestimos ponte

Pré 10,67% a CDI + 2,00% a
6,0% a.a.
TR + 12% a.a.

outubro/16 a dez/18

40.258

25.517

43.345

21.099

Emprestimos ponte

CDI + 1,90% a.a.

agosto/16

33.500

-

34.275

37.710

CDI + 1,40% a 2,00% a.a.

311.032

Capital de Giro

Debêntures

outubro/18 a agosto/19

326.000

341.835

315.034

Debêntures (ponte)

TR + 11,75% a.a. fevereiro/18 a outubro/18

148.500

139.855

157.020

-

Debêntures (ponte)

CDI + 2,10% a.a.

agosto/16

100.000

-

155.133

432.081

Debêntures

CDI + 2,40% a.a.

agosto/19

150.000

151.339

-

-

Pré 3,50% a TJLP + 4,40% a.a.

junho/17 a outrubro/24

2.527

1.272

1.873

2.434

Pré 3,50% a.a.

novembro/23

4.912

4.282

4.918

4.059
101.441

Finame
FInisa
Investimento
Loan Proparco
Loan BID
Loan 4131
Projeto BNDES
Projeto CEF
Outros

Circulante
Não Circulante

CDI + 0,50% a 3,00% a.a.

outubro/22

100.000

-

95.183

Libor + 3,25% a.a.

dezembro/26

136.232

126.475

-

-

CDI + 2,75% a.a.

novembro/27

320.000

265.006

-

-

USD + 2,33% a.a.
outubro/17
Pré 3,00% a SELIC + 3,13% e
janeiro/22 a novembro/35
TJLP + 3,44% a.a.
TR + 6,00% a 12,00% a.a.
abril/19 a dezembro/39

150.000

-

200.469

-

461.686

179.556

148.349

120.917

990.902

502.480

438.083

290.498

Leasing. janeiro/17 a novembro/19

7.687

5.513

5.729

7.275

1.773.130

1.601.230

1.343.463

223.431

382.529

233.597

1.549.699

1.218.701

1.109.866

A Companhia e suas controladas realizaram análise de sensibilidade dos principais riscos aos quais seus
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instrumentos financeiros estão expostos. Para a análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros, a
administração adotou para o cenário provável as mesmas taxas utilizadas na data de encerramento do balanço
patrimonial. Os cenários II e III foram estimados com uma valorização adicional de 25% e 50% respectivamente, já
os cenários IV e V estimam uma desvalorização adicional de 25% e 50%, respectivamente, das taxas no cenário
provável.
A tabela a seguir demonstra os eventuais impactos no resultado na hipótese dos respectivos cenários
apresentados:

Risco de Crédito
Risco de inadimplência, em linha com o Risco de Crédito, é o risco de que o valor faturado não venha a ser
arrecadado em sua totalidade, por não cumprimento das obrigações de pagamento pela contraparte até a data
de vencimento, além da possibilidade de a Companhia, suas controladas e controladas em conjunto sofrerem
perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de
recursos ou de investimentos financeiros.
O valor contábil dos ativos financeiros, conforme indicados na tabela abaixo, representa a exposição máxima ao
risco de crédito a que a Companhia e suas controladas estão expostas:

A Companhia e suas controladas estão expostas ao risco de crédito e tendem a adotar a métrica de mercado
para cálculo do Índice de inadimplência 180 dd. Esse índice é calculado pela quantidade de novas dívidas
vencidas e não pagas acima de 180 dias.
A taxa de Inadimplência 180 dias apresentou uma redução de 1,2 p.p de 5,7% em 2015 para 4,5% em 2016.
A Companhia intensificou às campanhas de incentivo às renegociações de contas em atraso, e de adesão ao
pagamento via débito automático, além das medidas preventivas, como revisão dos hidrômetros, parcelamento
de débitos já mencionados, e do programa de cortes e o combate sistemático às fraudes e ligações
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clandestinas.
Risco de Liquidez
A Companhia e suas controladas estão expostas ao risco de liquidez, onde poderão ter dificuldades em cumprir
com as obrigações associadas a seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com
outro ativo financeiro.
Adicionalmente, são analisados periodicamente mecanismos e ferramentas que permitam captar recursos de
forma a reverter posições que poderiam prejudicar a liquidez da Companhia e suas controladas.
O quadro a seguir demonstra os riscos de liquidez por faixa de vencimento e refletem o fluxo financeiro da
Companhia e suas controladas em 31 de dezembro de 2016:

Riscos macroeconômicos
Além disso, a Companhia e suas controladas podem vir a ser afetada pelos seguintes riscos macroeconômicos:
O Governo Federal tem exercido, e continua a exercer significativa influência sobre a economia
brasileira. As condições políticas e econômicas brasileiras podem afetar adversamente os negócios,
condição financeira e resultado das operações da Companhia.
A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções do Governo
Federal, que afetam as políticas monetária, de crédito, fiscal e outras. As ações do Governo Federal para controlar
a inflação e efetuar outras políticas econômicas envolveram no passado, dentre outras, controle de salários e preço,
desvalorização da moeda, controles no fluxo de capital e determinados limites sobre as mercadorias e serviços
importados. A Companhia e suas controladas não tem controle sobre quais medidas ou políticas o Governo
Federal poderá adotar no futuro e não pode prevê-las. Os negócios, condições financeiras e resultados das
operações podem ser adversamente afetados em razão de mudanças nas políticas públicas em nível federal,
estadual e municipal, referentes a tarifas públicas e por outros fatores, tais como:
(i)

variação nas taxas de câmbio;

(ii) controle de câmbio e restrições a remessas ao exterior, tais como as brevemente impostas em 1989 e 1990;
(iii) inflação;
(iv) políticas monetárias;
(v) instabilidade econômica e social;
(vi) flutuações nas taxas de juros;
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(vii) liquidez no mercado doméstico financeiro e de capitais e mercados de empréstimos;
(viii) escassez de energia elétrica ou outras alterações nos preços da eletricidade;
(ix) política tributária, inclusive tratados internacionais em matéria tributária;
(x) outras políticas e eventos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que possam afetar o Brasil.
A inflação e as medidas do Governo Federal para combatê-la poderão contribuir para a incerteza
econômica no Brasil.
O Brasil já teve índices de inflação extremamente elevados. A inflação e as medidas do Governo Federal para
combatê-la produziram efeitos negativos consideráveis sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza
econômica e para o aumento da volatilidade dos mercados de valores mobiliários brasileiros. As medidas do
Governo Federal para controlar a inflação incluem a manutenção de uma política monetária de contenção
inflacionária, com altas taxas de juros, reduzindo, assim, a disponibilidade de crédito e o crescimento econômico.
A meta de taxa básica de juros do Brasil anual real, ao final de 2014, 2015 e 2016 foram, respectivamente,
11,75%, 14,25% e 13,75% ao ano.
A inflação anual apurada pelo Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas
(“IGP-M”) foi de 3,67% em 2014, 10,54% em 2015 e 7,19% em 2016. Já a inflação anual apurada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA”)
foi de 6,41%, em 2014, 10,67% em 2015 e 6,29% em 2016. A inflação de 2016 fechou abaixo do teto da
meta, queda justificada pela retração dos preços dos alimentos, que compõem a cesta básica da
economia. Na hipótese de manutenção da inflação de itens como energia elétrica e demais custos de produção
em patamares elevados, os custos e despesas da Companhia poderão aumentar e o seu desempenho financeiro,
poderá ser impactado.
Havendo aumento das taxas de inflação e dos juros, não necessariamente é possível um repasse imediato de tais
elevações nos preços dos serviços prestados pela Companhia. Na hipótese de esses aumentos não serem
integralmente repassados, os custos, despesas operacionais e despesas financeiras da Companhia poderão
aumentar e, eventualmente, reduzir sua margem de lucro, o que poderá afetar negativamente a condição
financeira, a capacidade de geração de caixa e os resultados da Companhia.
Certos acontecimentos e a percepção do risco em outros países, especialmente mercados
emergentes, poderão afetar negativamente a economia brasileira e os negócios da Companhia.
A economia brasileira e as companhias brasileiras têm sido em diferentes intensidades, impactadas pelas
condições econômicas e de mercado de outros países emergentes, bem como pelas reações dos investidores com
relação a essas condições. A oferta de crédito a empresas brasileiras é influenciada pelas condições econômicas e
de mercado no Brasil e, em graus variáveis, pelas condições de mercado de outros países emergentes,
principalmente países da América Latina.
Acontecimentos ou condições de outros países emergentes já afetaram significativamente a disponibilidade de
crédito na economia brasileira e resultaram em consideráveis saídas de recursos e queda no volume de
investimentos estrangeiros no Brasil. Não há como garantir que futuros acontecimentos em países emergentes,
bem como as medidas a serem adotadas pelos governos desses países, não afetarão a oferta de crédito nos
mercados local e internacional de modo adverso, causando efeitos negativos na economia brasileira e nos
resultados da Companhia e suas controladas.
Considerando-se que a Companhia e suas controladas atuam em setor que exige investimentos significativos,
caso o seu acesso aos mercados de capitais e de crédito seja limitado, esta poderá enfrentar dificuldades
para cumprir seu plano de investimentos e refinanciar suas obrigações, afetando de forma negativa seus
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
resultados e condição financeira.
Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os resultados operacionais
da Companhia.
O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal que afetam a Companhia. Estas
alterações incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja
arrecadação é associada a determinados propósitos governamentais específicos. Algumas dessas medidas
poderão resultar em aumento da carga tributária, o que poderá, por sua vez, influenciar a lucratividade
da Companhia e suas controladas e afetar adversamente o seu resultado financeiro.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia e suas controladas eram parte em diversos processos trabalhistas, cíveis,
ambientais, tributários e administrativos, cujo montante, registrado contabilmente, considerados como probabilidade de
perda provável ou cuja provisão é exigida pelas normas contábeis, correspondia a R$14.130 milhões.
Os processos considerados como probabilidade de perda possível e que não foram registrados na contabilidade,
correspondia a R$62.303 milhões.
A política da Companhia e suas controladas é de registrar provisões para contingências legais quando, com base no
julgamento da Administração e no parecer dos advogados, o risco de perda é provável, ou quando for exigido pelas
normas contábeis aplicáveis.
A tabela a seguir apresenta o valor total da provisão estabelecida para as perdas que possam advir das contingências em
31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015:
31/12/2016
31/12/2015
(em R$ milhões)
(1)

Processos cíveis e outros .......................................................
Processos judiciais e administrativos tributários...........................
Processos judiciais e administrativos trabalhistas .....................
Total ...........................................................................................
_________________________________________
(1) Inclui processos ambientais e administrativos.

6.9
4,2
3,0
14,1

2,3
8,4
1,5
12,2

Os processos que, individualmente, podem causar um desembolso superior a R$1,0 milhão para a Companhia e suas
controladas foram considerados relevantes para seus negócios e, portanto, foram descritos abaixo. Também foram
considerados individualmente relevantes aqueles processos que possam envolver riscos a imagem da Companhia e suas
controladas ou que possam afetar diretamente as suas operações.
(i) Contingências Trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia e suas subsidiárias figuravam como reclamadas em diversos processos
judiciais e administrativos trabalhistas, cujo montante provisionado pela Companhia que foi considerado como
probabilidade de perda provável ou exigido pelas normas contábeis totalizava R$3,0 milhão. O processo de natureza
trabalhista que, individualmente e na avaliação da administração da Companhia, é relevante para os seus negócios está
descrito abaixo:

Processo n.º 0000745-63.2012.5.24.0002
Juízo
2ª Vara do Trabalho de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
Instância
2ª Instância
Data de instauração
18/05/2012
Partes no Processo
Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul
Réu: Águas Guariroba S.A.
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois o autor pleiteia o cumprimento de
direitos envolvidos
determinadas obrigações objetivas pela Águas Guariroba. Apenas em caso de descumprimento
dessas obrigações, é que a Águas Guariroba poderá sofrer a aplicação de penalidades.
Principais fatos
Trata-se de ação civil pública que visa: (i) concessão de intervalo intrajornada para os
trabalhadores, nos termos da lei, sob pena de aplicação de multa no valor de R$10.000,00 por
trabalhador prejudicado ou por infração cometida; (ii) respeito ao intervalo interjornada, nos
termos do artigo 66 da Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”), sob pena de multa de
R$1.000,00 por trabalhador prejudicado e por competência não recolhida; (iii) concessão de
descanso semanal remunerado, nos termos dos artigos 67 e 68 da CLT, sob pena de aplicação
de multa de R$10.000,00 por infração verificada; e (iv) respeito aos termos do que for pactuado
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Chance de perda
Análise do impacto
em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
se houver

em Acordo Coletivo, sob pena de multa de R$10.000,00 por infração verificada. Em 31 de agosto
de 2012, a Águas Guariroba apresentou contestação. Em 11 de dezembro 2012, o juiz do
trabalho julgou parcialmente procedente os pedidos, obrigando a Águas Guariroba a conceder: a)
intervalo intrajornada de 20 minutos para os operadores de telemarketing, na forma; b) intervalo
intrajornada mínimo de uma hora para os empregados que cumprem jornada superior a seis
horas diárias, na forma do art. 71 da CLT; c) intervalo interjornada mínimos de 11 horas para seus
empregados, na forma do art. 66 da CLT; e d) intervalo semanal aos seus empregados, na forma
do art. 7º, XV, da Constituição Federal, dos arts. 67 e 68 da CLT e do art. 1º da Lei n. 605/1949,
bem como multa de R$10.000,00 por infração e por trabalhador lesado. Em 05 de março de
2013, a Águas Guariroba interpôs Recurso Ordinário, o qual foi provido. Em 30 de julho de 2013,
o Ministério Público do Trabalho (“MPT”) opôs embargos declaratórios em relação ao acórdão
proferido em segunda instância, os quais não foram acolhidos. Em 27 de setembro de 2013, o
MPT interpôs Recurso de Revista, o qual foi admitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª
Região. Em 10 de outubro de 2013, a Águas Guariroba apresentou contrarrazões ao Recurso de
Revista. Em 08/05/2014, foi publicada a decisão que não conheceu o Recurso de Revista
interposto pelo Autor. Em 28/05/2014 o MPT opôs embargos declaratórios em relação ao
acórdão, tendo sido negado seu provimento. Em 02/09/2014, o MPT interpôs, simultaneamente,
recurso extraordinário e embargos contra o acórdão, tendo sido direcionado ao Gabinete do
Ministro João Oreste Dalazen (TST). Em 17/03/2015, foi publicado o despacho que admitiu os
Embargos do Ministério Público do Trabalho, nos termos do § 1º do art. 2º da Instrução
Normativa nº 35/2012 do TST, determinando a intimação da Embargada para apresentar
impugnação, fase em que se encontra atualmente. Em 21/06/2016 os autos foram remetidos para
4ª Turma, para julgamento dos embargos interpostos. Fase atual: autos conclusos para decisão
do Ministro Hugo Carlos Scheuermann.
Remota
Eventual decisão final desfavorável geraria a obrigação de pagamento de multa de
R$10.000,00 por infração e por trabalhador lesado, o que acarretaria em um dispêndio
financeiro para a Águas Guariroba inestimável.
Não há

(ii) Contingências Tributárias
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia e suas subsidiárias figuram como rés em diversos processos judiciais e
administrativos de natureza tributária, bem como outras contingências, não materializadas, cujo montante provisionado
pela Companhia em razão de exigência das normas contábeis totalizava R$4,2 milhões. Os processos administrativos
de natureza tributária que, individualmente e na avaliação da administração da Companhia, são relevantes para os seus
negócios estão descritos abaixo:
Processo n.º 10140.722.323/2013-30
Juízo
DRF - Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul
Instância
1ª Instância
Data de instauração
30/12/2013
Partes no Processo
Autor: Receita Federal do Brasil
Réu: Águas Guariroba S.A.
Valores, bens ou
R$1.842.141,31
direitos envolvidos
Principais fatos
Auto de Infração relativo ao Processo Administrativo nº 10140.722.323/2013-30, decorrente do
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) nº 0140100.2013.00173, lavrado pela Fiscalização de
Campo Grande para a exigência de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, multa de ofício e juros de mora. Em 04 de dezembro
de 2013 foi tomada ciência da Lavratura do Auto de Infração, sendo que em 30 de dezembro de
2013, apresentada a Impugnação. Em 15 de janeiro de 2014 os autos foram remetidos para a
Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto.
Chance de perda
Possível
Análise do impacto
Em caso de eventual decisão final desfavorável, os créditos tributários serão exigidos pela
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em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
se houver

Receita Federal do Brasil, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa nos
processos administrativos e/ou judiciais de cobrança específicos.
Não há

Processo n.º 10140.722.322/2013-95
Juízo
DRF - Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul
Instância
1ª Instância.
Data de instauração
30/12/2013
Partes no Processo
Autor: Receita Federal do Brasil
Réu: Águas Guariroba S.A.
Valores, bens ou
R$3.205.686,10
direitos envolvidos
Auto de Infração relativo ao Processo Administrativo nº 10140.722.322/2013-95, decorrente do
Principais fatos
Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”) nº 0140100.2013.00173, lavrado pela
Fiscalização de Campo Grande para a exigência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL e multa isolada. Em 04 de
dezembro de 2013 foi tomada ciência da Lavratura do Auto de Infração, sendo que em 30 de
dezembro de 2013 foi apresentada a Impugnação. Em 13 de janeiro de 2014 os autos foram
remetidos para a Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto.
Chance de perda
Possível
Análise do impacto
Em caso de eventual decisão final desfavorável, os créditos tributários serão exigidos pela
em caso de perda do
Receita Federal do Brasil, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa nos
processo
processos administrativos e/ou judiciais de cobrança específicos.
Valor provisionado,
Não há
se houver

Processo n.º 143-71.2009.811.0040
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no Processo
Valores, bens ou direitos
envolvidos
Principais fatos
Chance de perda
Análise do impacto em caso de
perda do processo
Valor provisionado, se houver

6ª Vara Cível de Sorriso
1ª Instância.
27/01/2009
Autor: Fazenda Nacional
Réu: Águas de Sorriso S.A.
R$1.155.302,10
Execução CDA 12.2.08.000336-07 e 12.6.08.003889-19. Processo encontra-se
suspenso devido ao parcelamento dos débitos fiscais existentes.
Possível
Em caso de eventual decisão final desfavorável, os créditos tributários serão
exigidos pela Fazenda Nacional.
Não há

(iii) Contingências Cíveis e Ambientais
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia e suas subsidiárias figuravam como rés em diversos processos
administrativos e judiciais de natureza cível e ambiental, cujo montante provisionado pela Companhia que foi
considerado como probabilidade de perda provável ou exigido pelas normas contábeis totalizava R$6,9 milhões. Os
processos judiciais, administrativos e arbitrais de natureza cível e ambiental que, individualmente e na avaliação da
administração da Companhia, são relevantes para os seus negócios estão descritos abaixo:

Processo n.º 17-65.2002.8.11.0040
Juízo
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, Estado do Mato Grosso.
Instância
1ª Instância
Data de instauração
07/01/2002
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Partes no Processo
Valores,
bens
ou
direitos envolvidos

Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto
em caso de perda do
processo
Valor
provisionado,
se houver

Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso
Réu: Águas de Sorriso Ltda. e Outros
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois os pedidos envolvem a perda
da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgoto do município de
Sorriso/MT; a proibição dos réus de contratar com o poder público ou de receber
benefícios ou incentivos fiscais e a condenação dos réus ao pagamento de multas, cujos
montantes são inestimáveis para a concessionária.
Trata-se de ação civil pública ajuizada em razão de suposta fraude em procedimento
licitatório para concessão dos serviços de abastecimento de água e esgoto do município de
Sorriso/MT. O Ministério Público alega que o valor da outorga, que deveria ter sido pago a
vista ao município, foi pago diretamente e de forma parcelada a outra empresa, credora da
concedente, através de acordo informal que teria sido feito antes mesmo do resultado da
licitação. O processo tem, ao todo, 19 réus, tendo a Águas de Sorriso sido incluída através
de emenda à inicial. Foi deferido parcialmente o pedido de liminar pleiteado pelo autor
para que a empresa Perenge Construções e Empreendimentos Ltda., vencedora da licitação e
então sócia da Águas de Sorriso, deposite em juízo, mensalmente, o valor de R$36.000,00,
sendo a liberação destes valores vinculada a determinação judicial posterior. Em junho de
2002, foi juntada a contestação da Perenge Construções e Empreendimentos Ltda. e da
Concessionária. Uma audiência de instrução foi realizada em maio de 2005, porém
posteriormente anulada pelo tribunal, e uma nova audiência foi realizada em julho de 2006,
esta com êxito. Foi proferida sentença que julgou a ação improcedente. O Autor apresentou
Embargos de Declaração.
Possível
Perda da Concessão

Não há

Processo n.º 294-68.2012.8.11.0028
Juízo
Vara Única da Comarca de Poconé, Estado do Mato Grosso
Instância
1ª Instância
Data de instauração
15/02/2012
Partes no Processo
Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso
Réu: Águas de Poconé Ltda. e Outros
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda pois o Ministério Público, além de
direitos envolvidos
requerer a instalação e regularização do abastecimento de água na cidade de Poconé/MT e a
obrigação de fazer de custo total inestimável, requereu também a rescisão do contrato de
concessão.
Principais fatos
Trata-se de ação civil pública proposta em razão de suposta ineficiência do sistema de
abastecimento de água na cidade de Poconé. Diante de tal alegação, almeja a parte adversa:
i) seja determinada a rescisão do contrato de concessão; ii) instalação e regularização do
abastecimento de água; iii) fixação de valor de tarifa mínima em casos em que a tarifa
ultrapassasse patamar de 30m3. Em requerimento liminar, requer a condenação da
Concessionária em multa de R$2.000.000,00, a título de danos morais coletivos. Em janeiro
de 2014, foi concedida liminar para: a) determinar à empresa concessionária que promova o
tratamento imediato da água fornecida aos cidadãos/consumidores do Município de Poconé,
no prazo de 60 dias sob pena de multa diária de R$5.000,00 em caso de descumprimento; b)
determinar à concessionária a regularização do abastecimento de água nos bairros São
Benedito, Bom Pastor e Baleares, com instalação de rede de abastecimento de água nos
locais onde não existem, no prazo de 60 dias sob pena de multa diária de R$5.000,00 em
caso de descumprimento; e c) determinar o abastecimento das residências onde se verifica a
ausência da concessionária através caminhão pipa, devendo tal regularização ser feita às
expensas da empresa Águas de Poconé, também sob pena de multa diária de R$5.000,00 em
caso de descumprimento. O abastecimento já foi regularizado. Foi realizada uma perícia nos
autos que constatou a regularidade do abastecimento. Aguarda-se manifestação ministerial.
Chance de perda
Possível
Análise do impacto
Dispêndio financeiro e perda da concessão
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em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
se houver

R$50.000,00 (em atendimento ao requerido pelo Pronunciamento Técnico Contábil CPC 15 –
Combinações de negócios)

Processo n.º 84-86.2004.8.11.0031
Juízo
Vara Única da Comarca de Nortelândia, Estado de Mato Grosso.
Instância
1ª Instância
Data de instauração
08/03/2004
Partes no Processo
Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso
Réu: Águas de Nortelândia Ltda.
Valores, bens ou
Inestimável
direitos envolvidos
Principais fatos
Trata-se de ação civil pública proposta em decorrência de danos ambientais, pelo descarte de
esgoto tratado em duas lagoas localizadas nas proximidades do Córrego Traíras, destinadas
a recreação e esportes aquáticos. O Ministério Público requer: i) condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos morais difusos, em valor a ser fixado pelo juízo; ii) a
despoluição das lagoas dois e três, e do Córrego Traíras. Em requerimento liminar, objetiva a
adoção de medidas que propiciem a despoluição das lagoas, o contato de pessoas e animais
com água contaminada e a suspensão do qualquer descarte de material poluente nas lagoas
e no córrego. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, para
determinar a) aos réus a suspensão imediata da disposição de esgoto, tratado ou não, nas
lagoas dois e três do Parque Ambiental Municipal; b) que os réus Getúlio Gonçalves Viana,
Águas
de
Primavera e Maria de Fátima do Amaral Moura adotem imediatamente as medidas
necessárias a evitar o retorno das águas das lagoas dois e três, do Parque Ambiental, sem a
prévia análise de sua qualidade e possibilidade do corpo receptor de recebê-las; c) que os
réus Getúlio, Águas de Primavera e Maria de Fátima adotem as medidas para recuperar a
qualidade da água, visando a total despoluição das lagoas dois e três e do Córrego Traíras;
d) que os réus Getúlio, Águas de Primavera e Maria de Fátima promovam campanhas
educativas de conscientização de que as águas das Lagoas dois e três estão impróprias para
o consumo, banho, pesca, atividades de recreação, com a colocação de placas no local, no
prazo de cinco dias; e e) determinar que os réus Getúlio e Maria de Fátima apresentem toda
a documentação necessária para o licenciamento ambiental junto à SEMA, no pra zo de 30
dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00. O agravo de instrumento contra tal decisão foi
improvido. O processo foi julgado procedente, confirmando os efeitos da tutela acima narrada,
com exceção da tarifa mínima. Processo foi arquivado.
Chance de perda
Possível
Análise do impacto
Dispêndio financeiro
em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
se houver

Processo n.º 0053104-45.2010.8.12.0001
Juízo
Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Campo
Grande/MS
Instância
1ª Instância
Data de instauração
15/09/2010
Partes no Processo
Autor: Agência Brasileira de Defesa de Direitos e Promoção de Justiça
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Análise do impacto
em caso de perda do
processo

Valor provisionado,
se houver

Réu: Águas Guariroba S.A.
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda pois os pedidos dos autores
contemplam (i) a obrigação de entregar laudos de aferição ou teste que comprovem a
acuidade dos hidrômetros instalados em todas as localidades onde foram feitas trocas de
hidrômetros, o que acarretaria em um dispêndio financeiro para a Águas Guariroba
inestimável; e (ii) a condenação da concessionária à restituição dos valores referentes aos
acréscimos no consumo registrado após a troca dos hidrômetros, nos últimos cinco anos, caso
não sejam apresentados os laudos, cujo montante total somente será apurado na instrução do
processo.
Trata-se de ação civil pública proposta visando obrigar a Águas Guariroba a reemitir as
faturas de cobrança do serviço prestado nos casos em que se verificar vazamento de água
dentro dos imóveis dos consumidores. A Agência Brasileira de Defesa de Direitos e Promoção
de Justiça aduziu, na ação, que a Águas Guariroba cobra indevidamente o consumo de água e
a tarifa de esgoto, em caso de vazamentos nos domicílios dos consumidores. Alegou que a
cobrança feita pela Águas Guariroba é indevida, pois difere da forma como a Sanesul,
anterior detentora da concessão, procedia no caso de vazamento que implicasse em
aumento da conta de água, qual seja, emissão de nova fatura com valor calculado pela média
de consumo dos últimos três meses. Em razão disso, requereu, em suma, que a Águas
Guariroba fosse condenada a restituir os valores cobrados, nos últimos cinco anos, pela
água não consumida, em caso de vazamento, bem como os valores decorrentes da tarifa de
esgoto que se basearem nos valores da água, além de danos morais coletivos pelos prejuízos
causados em função da interrupção do fornecimento de água em razão de vazamentos na
rede de sua responsabilidade. Em pedido liminar, requereu que a Águas Guariroba, quando
alegado e comprovado o vazamento pelo consumidor, proceda ao refaturamento, de modo a
cobrar valor extraído da média dos três últimos meses. Não foi concedida a antecipação da
tutela. Em 24/08/2015, foi juntada petição intermediária do autor, anexando Relatório
produzido pela KPMG Auditores Independentes, sob a responsabilidade dos referidos
auditores e do Diretor Presidente da Águas Guariroba. Em 15/09/2016, foi proferida sentença,
julgando improcedente a ação. Em 20/09/2016, foi interposto recurso de apelação pela
Agência Brasileira de Defesa de Direitos e Promoção de Justiça.
Possível
Eventual decisão desfavorável no processo geraria a obrigação de rever o faturamento de
usuários que pagaram tarifa referente ao volume de água desperdiçado por vazamentos, o que
acarretaria em um dispêndio financeiro para a Águas Guariroba inestimável e na necessidade
de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em decorrência da alteração
da estrutura tarifária que prevê aquela cobrança.
Não há

Processo n.º 0003434-72.2009.8.12.0001
Juízo
Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Campo
Grande/MS
Instância
1ª Instância
Data de instauração
22/01/2009
Partes no Processo
Autor: Agência Brasileira de Defesa de Direitos e Promoção de Justiça - ADDBPJ
Réu: Águas Guariroba S.A.
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda pois a apuração do valor indenizatório
direitos envolvidos
dependerá da produção de prova pericial no processo. A autora requereu a condenação de
Águas Guariroba à devolução, em dobro ou de forma simples, dos valores, supostamente
indevidos, cobrados dos usuários com o reajuste tarifário de 13,276% praticado no ano de
2003. Sem informação sobre o número de usuários que foram impactados com o reajuste
tarifário não é possível estimar o valor envolvido na demanda.
Principais fatos
Trata-se de ação civil pública que visa a anulação do 3º reequilíbrio contratual e revisão de
tarifa no percentual de 13,276% aplicada pela Águas Guariroba no ano de 2003,
alegando erro procedimental (falta de planilhas) e falta de demonstração dos aumentos
de custos. Na ação, a Agência requer que a Águas Guariroba seja condenada a devolver
aos usuários, em dobro, os valores cobrados desde a aplicação do reajuste. A promotoria
requereu a entrada do Ministério Público no polo ativo da ação. O Ministério Público, por

PÁGINA: 34 de 254

Formulário de Referência - 2017 - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 2

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Chance de perda
Análise do impacto
em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
se houver

sua vez, em contestação, requereu emenda da inicial e alegou ilegitimidade da ABDDPJ
para promoção da ação, a prescrição para discussão do 3º reequilíbrio contratual e a
inclusão da AGEREG (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de
Campo Grande) no polo passivo da demanda, para que esta seja obrigada a requerer o
reequilíbrio econômico-financeiro reverso do contrato de concessão em razão da
diminuição da tarifa de energia elétrica. A Águas Guariroba apresentou recurso contra a
emenda proposta da inicial. Foi proferido despacho do juiz, determinando a realização de
perícia a fim de verificar se o aumento no percentual de 13,276% sobre as tarifas de água e
esgoto concedido pelo Decreto 8.671/2003 era necessário para fazer frente aos custos extras
da Águas Guariroba, gerado pelo aumento da tarifa de energia e PIS ocorrida no ano de
2002/2003. Em fase de perícia, foram apresentados os quesitos e assistentes técnicos
indicados pela Aguas Guariroba com a finalidade de estudar a situação do 3º reequilíbrio
contratual, visto que o mesmo ocorreu antes da assunção da concessão pela Companhia.
Em 19/05/2016, a Águas Guariroba interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que
indeferiu a inclusão da Agência Reguladora dos Serviços Públicos dos Serviços Delegados
de Campo Grande e inverteu o ônus da prova em desfavor da concessionária agravante,
atribuindo-lhe, exclusivamente o encargo de pagar os honorários periciais que vierem a ser
fixados. Em 17/12/2016, aponta a concessionária que a decisão desse juízo, em determinarlhe o pagamento dos honorários periciais, desconsidera a ordem do relator do agravo de
instrumento, para suspender o curso do processo. Aguarda-se o desfecho do recurso, para
confirmar a obrigação de apenas a concessionária ré pagar os honorários periciais, ou ratear
estes custos com as outras partes. Fase atual: autos conclusos para decisão.
Possível
Eventual decisão desfavorável no processo geraria a obrigação de se realizar um novo
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, em substituição àquele
impugnado pela parte adversa da Águas Guariroba, o que acarretaria em prejuízos para a
Águas Guariroba em decorrência da falta de recebimento dos valores ajustados.
Não há

Processo n.º 0018904-12.2010.8.12.0001
Juízo
Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Campo
Grande/MS
Instância
1ª Instância
Data de instauração
07/02/2010
Partes no Processo
Autor: Ministério Público do Mato Grosso do Sul
Réu: Águas Guariroba S.A., Município de Campo Grande e Agência de Regulação dos
Serviços Público Delegado de Campo Grande
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda pois os pedidos do autor
direitos envolvidos
contemplam a regularização do abastecimento de água no bairro Jardim Noroeste, o que
envolve a formalização das ligações de água nas ruas do bairro, e abastecimento por
meio de caminhão pipa até a solução definitiva do problema, cujos valores despendidos
implicariam na necessidade de realização de um novo reequilíbrio econômico-financeiro
do contrato de concessão.
Principais fatos
Trata-se de ação civil pública relativa à regularização do abastecimento de água no bairro
Jardim Noroeste de forma adequada e eficiente, inclusive, para que sejam formalizadas
as ligações de água sem a exigência da apresentação de documento que comprova
titularidade do cliente em relação ao imóvel. Pretende-se, ainda, que o abastecimento de
água seja feito por meio de caminhão pipa até a solução definitiva do problema. No que
cabe ao Município e à Agência de Regulação, requer o Ministério Público que tais
entidades tomem todas as medidas necessárias para a expansão da rede de água em
todas as ruas desse bairro e, por fim, requer a decretação de inconstitucionalidade do
inciso I, do art. 63, do Regulamento de Serviços de Água (Decreto 10.531/2008). Foi
deferida a realização de prova pericial com o objetivo de verificar a expansão integral da
rede de água no bairro Jardim Noroeste. A Águas Guariroba contestou o valor
apresentado pelo perito por considera-lo elevado.
Chance de perda
Possível
Análise do impacto
Eventual decisão desfavorável no processo geraria a obrigação de regularizar o
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abastecimento de água no referido bairro, o que acarretaria em um dispêndio financeiro
para a Águas Guariroba inestimável e na necessidade de reequilíbrio econômicofinanceiro do contrato de concessão.
Não há

Processo n.º 0022991-74.2011.8.12.0001
Juízo
2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande/MS
Instância
1ª Instância
Data de instauração
25/04/2011
Partes no Processo
Autor: Ministério Público do Mato Grosso do Sul
Réus: Águas Guariroba S.A., Município de Campo Grande e AGEREG
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda pois os pedidos do autor contemplam a
direitos envolvidos
anulação do aumento de 15,53% da tarifa, autorizado pela AGEREG; a fixação da tarifa de
esgoto em 80% do valor da tarifa de água, e a devolução em dobro dos valores indevidamente
cobrados, cujos montantes somente serão apurados em prova pericial técnica.
Principais fatos
Trata-se de ação civil pública que visa à anulação do aumento de 15,53% da tarifa, autorizado
pela AGEREG, fixação da tarifa de esgoto em 80% do valor da tarifa de água, e devolução em
dobro dos valores indevidamente cobrados. Foi proposta a assinatura de um Termo de Ajuste
de Conduta em termos propostos pela Promotoria do Consumidor, o que não foi aceito pela
Águas Guariroba e nem pela Prefeitura Municipal. Em razão disso, o Ministério Público propôs
Ação Coletiva requerendo, em suma, a anulação do decreto que autorizou a revisão da tarifa
em 15,53%, bem como a alteração da cláusula contratual de modo a haver o aumento da tarifa
de esgoto de 70% para 80%, a fim de que o desequilíbrio seja subsidiado com recursos da
Prefeitura Municipal. A ação aponta, ainda, irregularidades no Contrato de Concessão. Foi
pleiteada medida liminar pelo Ministério Público, a qual foi indeferida. Em 15/05/2013, foi
apresentada réplica pelo Ministério Público Estadual. Atualmente os autos encontram-se
conclusos para decisão. Em 23/10/2015, houve a interposição de Agravo de instrumento diante
da decisão saneadora, integrada por decisão de embargos declaratórios, que afastou as
arguições preliminares e prejudiciais de mérito apresentadas pelos corréus, inverteu o ônus da
prova e determinou à recorrente arcar com os custos da prova pericial, não obstante tal prova
tenha sido primeiramente requerida pela parte adversa. Em 03/02/2016, foi proferida decisão
no agravo de instrumento, a qual afastou as preliminares e, no mérito, conheceu em parte do
recurso e, nessa extensão, negaram-lhe provimento com o parecer. Em 02/12/2016, arbitrado o
valor de honorários periciais na importância de R$ 50.000,00. A Águas Guariroba apresentou
manifestação, para transferir o pagamento desta despesa ao Ministério Público ou para que
seja rateada entre todas as partes.
Chance de perda
Possível
Análise do impacto
Eventual decisão desfavorável no processo geraria a obrigação de se realizar um novo
em caso de perda do
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, em substituição àquele
processo
impugnado pela parte adversa da Águas Guariroba, o que acarretaria em prejuízos para a
Águas Guariroba inestimáveis em decorrência da falta de recebimento dos valores
ajustados.
Valor provisionado, se Não há
houver
Processo n.º 0032490-53.2009.8.12.0001
Juízo
Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Campo
Grande/MS
Instância
1ª Instância
Data de instauração
29/05/2009
Partes no Processo
Autor: Deputado Paulo Roberto Duarte
Réu: Águas Guariroba S.A.
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois os pedidos do autor contemplam a
direitos envolvidos
proibição da cobrança pela Águas Guariroba de determinados serviços e a anulação do
aumento da tarifa de esgotos, previsto no item 6.9 do contrato de concessão, à razão
de 10% ao ano, cujo não recebimento acarretaria em prejuízos inestimáveis à Águas
Guariroba e na necessidade de realização de um novo reequilíbrio econômico-financeiro do
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contrato de concessão.
Trata-se de ação popular com o objetivo de proibir a Águas Guariroba de cobrar pelos serviços
de qualquer natureza que efetivamente não tenha prestado, alegando que a concessionária
cobra os serviços de coleta e tratamento de esgoto, bem como os custos da ligação de esgoto
sem, efetivamente, prestar tais serviços. O autor alega abusividade na apuração do valor da
tarifa de esgotamento com base na tarifa de fornecimento de água, além de cobrança imprópria
de “ramal domiciliar”, relativa à ligação da rede domiciliar à rede pública de captação de esgoto,
muito embora os custos já estejam incluídos no Contrato de Financiamento nºs 183.951-52 e
207.948-27, celebrados entre Águas Guariroba e Caixa Econômica Federal. Na mesma ação, o
autor popular requereu, ainda, a anulação do item 6.9 do contrato de concessão, que
estabelece o aumento da tarifa de esgotos à razão de 10% ao ano até a paridade com a tarifa
de água, sob o argumento de que o valor hoje cobrado de tarifa de esgoto, na base de 70%
sobre a tarifa de água, já seria, por si só, elevado, de tal forma que, permitir o incremento
gradual desse patamar até a paridade com a tarifa de água, representaria verdadeiro abuso.
Em 14/09/2016, foi julgado extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485, inciso VI e § 3° do Código de Processo Civil.
Possível
Eventual decisão desfavorável no processo geraria a obrigação de se realizar um novo
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, em substituição àquele
impugnado pela parte adversa da Águas Guariroba, bem como no impedimento de se cobrar
certos serviços, o que acarretaria em prejuízos para a Águas Guariroba inestimáveis
em decorrência da falta de recebimento de tais valores.
Não há

Processo n.º 0023809-94.2009.8.12.0001
Juízo
Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Campo
Grande/MS
Instância
1ª Instância
Data de instauração
22/04/2009
Partes no Processo
Autor: Deputado Paulo Roberto Duarte
Réu: Águas Guariroba S.A.
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda pois o valor do pleito indenizatório será
direitos envolvidos
apurado na instrução do processo. O autor popular requereu a condenação de Águas
Guariroba à devolução em dobro das multas pagas pelos consumidores referentes às
diferenças de consumo e do aparelho medidor, em razão de detecção de lacre do HD ou
INMETRO rompido. Para o cálculo do valor envolvido, será necessário apurar o número e o
valor das multas aplicadas e pagas.
Principais fatos
Trata-se de ação popular visando a interrupção do procedimento de cobrança de multa
praticado pela concessionária, diferença de consumo e do aparelho medidor, em razão de
detecção de lacre do HD ou INMETRO rompido, bem como a declaração de nulidade de
dispositivos do Regulamento de Serviços que tratam deste assunto (art. 109, V e 118, II do
Decreto n. 10.531/2008). Requer-se, ainda, a devolução em dobro do valor já pago referente à
suposta indevida multa e prejuízos. Houve liminar proibindo a concessionária de aplicar multa e
suspender abastecimento de água até o cumprimento do devido processo legal, com
oportunidade ao usuário de contraditório e ampla defesa. Entretanto, a Águas Guariroba
agravou da decisão, tendo sido a medida liminar suspensa. Em 01/06/2016, foi proferida
sentença, julgando extinta a ação sem resolução de mérito.
Chance de perda
Possível
Análise do impacto
Eventual decisão desfavorável no processo geraria a obrigação de se rever os
em caso de perda do
procedimentos de aferição de irregularidades nos hidrômetros e eventual restituição de
processo
valores aos usuários que tenham sido autuados, o que acarretaria em um dispêndio
financeiro para a Águas Guariroba inestimável.
Valor provisionado,
se houver

Não há
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Processo n.º 2009.60.00.012536-4
Juízo
4ª Vara Federal de Campo Grande - Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul
Instância
2ª Instância
Data de instauração
15/10/2009
Partes no Processo
Autor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Réu: Águas Guariroba S.A.
Valores, bens ou
R$2.668.691,88, referente ao pedido de danos materiais apurados à época do ajuizamento da
direitos envolvidos
ação (maio/2008 a setembro/2009). Há, ainda, um valor inestimável relativo aos danos
materiais requeridos a partir de 01/10/2009, cuja apuração dependerá de perícia técnica.
Principais fatos
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais
proposta pelos Correios, com base no monopólio estatal, para proibir a Águas Guariroba de
entregar, por meio de seus empregados, as contas/faturas de consumo do serviço público aos
seus usuários. Os Correios, em síntese, pleiteiam que a concessionária utilize somente seus
serviços para entrega das contas de água e reavisos, requerem a abstenção na entrega de
cartas e danos materiais a partir de 1º de outubro de 2009, até que a Águas Guariroba volte a
efetuar as entregas das contas através do contrato que existe entre as partes. O magistrado
concedeu liminar ao pedido dos Correios para determinar que a Águas Guariroba entregasse
todas as suas faturas através dos Correios. A decisão foi agravada e conseguiu-se liminar que
suspendeu a liminar inicial anteriormente concedida aos Correios. Foi interposto Recurso
Especial em razão do acórdão favorável a Águas Guariroba, contudo o acórdão proferido nos
autos do agravo de instrumento conferiu efeito suspensivo até a decisão final. A Águas
Guariroba apresentou contrarrazões e o processo segue aguardando decisão de
admissibilidade do Recurso Especial. Em 21/01/2016, proferida Decisão que não admitiu o
Recurso Especial sob o fundamento de que é pacífica a orientação jurisprudencial da instância
superior no sentido de que não é cabível o recurso especial para impugnar acórdão que tenha
concluído pela ocorrência ou inocorrência do fenômeno processual da litispendência ou da
coisa julgada, haja vista que a aferição do acerto ou equívoco de tal conclusão implica
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, notadamente pelo inevitável cotejo entre os
elementos da ação sob exame e daquela anterior, havida como idêntica. O Autor interpôs
Agravo Denegatório de Recurso Especial, tendo sido apresentado resposta ao agravo pela
Águas Guariroba.
Chance de perda
Possível
Eventual decisão desfavorável no processo geraria a obrigação da Águas Guariroba de
Análise do impacto
distribuir as suas faturas por meio dos correios, o que acarretaria em um incremento
em caso de perda do
inestimável dos custos operacionais, uma vez que hoje a impressão e entrega das faturas
processo
é feita pelos próprios leituristas.
Valor provisionado,
Não há
se houver
Processo n.º 0072815-70.2009.8.12.0001
Juízo
14ª Vara Cível de Campo Grande/MS
Instância
1ª Instância
Data de instauração
26/11/2009
Partes no Processo
Autor: GRC Saneamento Ltda.
Réu: Águas Guariroba S.A.
Valores, bens ou
R$15.573.160,48
direitos envolvidos
Principais fatos
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais devido a desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato de prestação de serviços públicos. A GRC Saneamento Ltda. alega
que era contratada da concessionária, e que, em razão desse contrato, foram realizados
investimentos em máquinas, equipamentos, veículos utilitários, caminhões, estrutura
física e mão de obra especializada, para o efetivo cumprimento do contrato. A planilha
inicial de preços contemplava valores compatíveis com o contrato, mas, após um ano, a
Águas Guariroba fez sucessivas alterações de forma unilateral na execução do contrato,
o que causou onerosidade excessiva. Requereu-se a nomeação de perito, juntada de
todos os documentos comprobatórios, liminar para que a concessionária não corte ou
diminua do fluxo de serviços, a remuneração da GRC Saneamento Ltda., a revisão
contratual, danos morais, materiais e lucros cessantes. A Águas Guariroba alega, contudo
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que a autora abandonou a obrigação de prestação de serviços que havia assumido em
decorrência referido contrato. Houve designação de audiência de conciliação, que restou
infrutífera. Atualmente, os autos encontram-se em fase de apresentações de alegações
finais.
Possível
Eventual decisão desfavorável no processo geraria a obrigação da Águas
Guariroba de indenizar a parte adversa no montante total envolvido.
Não há

Processo n.º 2011.000509-7
Juízo
1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande/MS
Instância
2ª Instância
Data de instauração
14/01/2011
Partes no Processo
Autor: Águas Guariroba S.A
Réu: Sanesul e Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois as multas impostas somente
direitos envolvidos
serão calculadas no caso dos usuários que se habilitarem para pleitear tais valores.
Principais fatos
Trata-se de ação rescisória visando à anulação da decisão do Tribunal do Mato
Grosso do Sul que considerou a Águas Guariroba S.A. responsável pela devolução em
dobro de multas aplicadas pela Sanesul. A decisão transitada em julgado, foi
proferida nos autos da Ação Civil Pública no. 0026649-68.1995.8.12.0001. A Ação
Rescisória foi extinta liminarmente. Em 03 de maio de 2011, foi apresentado Agravo
Regimental em face da decisão monocrática proferida, o qual foi provido. A
concessionária readquiriu o direito de continuar discutindo a ação, ainda em fase de análise
do pedido liminar. Em 1º de dezembro de 2011, foi publicado o despacho comunicando a
concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de suspender o cumprimento do
acórdão rescindendo. Dessa forma, foi concedida a liminar para execução das
sentenças em andamento, relativas ao caso. Foi interposta pela Sanesul impugnação do
valor da causa da ação rescisória, restando a última julgada improcedente. Em 06 de
junho de 2012, o Procurador de Justiça se manifestou pela improcedência da ação. Em
05/03/2015 houve despacho do Relator Des. Vilson Bertelli: “Os réus apresentaram
contestação e alegaram as matérias contidas nos artigos 326 e 327 do Código de
Processo Civil, portanto manifeste-se a autora, no prazo de 10 (dez) dias. Após,
retornem os autos conclusos.”
Chance de perda
Possível
Análise do impacto
Eventual decisão desfavorável no processo geraria a obrigação da Águas
em caso de perda do Guariroba de arcar com o pagamento da condenação imposta à SANESUL,
processo
em 1995, em montante a ser liquidado em fase de arbitramento, o que acarretaria
em um dispêndio financeiro para a Águas Guariroba inestimável.
Valor provisionado,
Não há
se houver
Processo n.º 0820737-61.2012.8.12.0001
Juízo
1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande/MS
Instância
1ª Instância.
Data de instauração
22/11/2012
Partes no Processo
Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul
Réu: Águas Guariroba S.A.
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois os pedidos do autor
direitos envolvidos
contemplam obrigações de fazer e indenização por danos morais, a qual será apurada
por ocasião da prolação de sentença.
Principais fatos
Trata-se de ação civil pública contra a Águas Guariroba e o Município de Campo
Grande, alegando, transbordamento, empoçamento e escoamento de esgoto bruto. O
Ministério Público afirma que os transbordamentos da rede coletora de esgoto
ocorridos são de responsabilidade da Águas Guariroba. Alega-se, ainda, que a
concessionária, em virtude dos transbordamentos, é responsável pela deterioração de
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áreas urbanas. Em razão disso, requer-se que: (i) seja realizada a inspeção da rede
esgoto, de modo a adequar o funcionamento desta; (ii) sejam eliminadas eventuais
conexões indevidas de águas pluviais; (iii) sejam limpas e desobstruídas as tubulações
das redes de esgoto; (iv) seja apresentada cópia dos projetos e documentos
relacionados à rede de esgoto do bairro de São Bento; e (v) sejam pagos danos
morais coletivos. Liminarmente, requereu-se, ainda, (i) a limpeza e desobstrução das
tubulações das redes de esgoto; (ii) a apresentação de cronograma específico de
manutenção, para as áreas mais afetadas e sensíveis aos transbordamentos e
lançamentos de detritos nas vias; (iii) apresentação de cópia dos projetos relacionados à
rede de esgoto do bairro São Bento; (iv) a realização de vistoria na rede de
esgotamento sanitário, para fiscalizar as irregularidades; e (v) a apresentação de estudo
sobre a eficiência e a suficiência da rede de esgoto. A liminar requerida foi julgada
procedente. Em 07/11/2016, foi proferida sentença que julgou o processo com
resolução do mérito sendo acolhido parcialmente o pedido formulado. A Águas
Guariroba interpôs embargos de declaração com o objetivo de que o juízo esclareça
quais obrigações impostas aos corréus remanescem descumpridas. Atualmente, os
autos encontram-se conclusos para julgamento dos embargos interpostos.
Possível
Eventual decisão desfavorável no processo geraria a obrigação de reformar o
sistema de esgotamento e pagar danos morais, o que acarretaria em um dispêndio
financeiro para a Águas Guariroba inestimável.
Não há

Processo n.º 0840090-53.2013.8.12.0001
Juízo
1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul.
Instância
1ª Instância.
Data de instauração
18/11/2013
Partes no Processo
Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul
Réu: Águas Guariroba S.A.
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda pois os pedidos do autor
direitos envolvidos
contemplam obrigações de fazer e eventual indenização por danos morais, a qual será
apurada por ocasião da prolação de sentença.
Principais fatos

Trata-se de ação civil pública visando alcançar decisão judicial que coíba a
concessionária de cobrar a tarifa de religação quando ocorrer a suspensão dos
serviços por inadimplência de faturas de consumo. Alega-se que a tarifa de religação
representa uma dupla punição ao usuário que, além de ter os serviços interrompidos,
ainda tem que arcar com a religação para restabelecê-lo. Foi requerida a antecipação dos
efeitos da tutela. Antes mesmo da citação, a Águas Guariroba manifestou-se nos autos
contra o pedido de tutela pretendida pelo Ministério Público alegando:
a) essencialidade das tarifas para a universalização dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como para a manutenção
adequada de sua prestação;
b) desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão n. 104/2000; e
c) jurisprudência do TJ/MS em assunto paradigma, envolvendo os serviços de energia
elétrica.
A decisão liminar foi indeferida. Foi apresentada contestação em 6 de dezembro de 2013.
Em 06/03/2015 foi proferida sentença julgando procedente os pedidos autorais, a fim de
declarar a ilegalidade e o abuso da cobrança da "taxa de religação" por parte da
concessionária e, ainda: “a) determinar à requerida que cesse imediatamente a cobrança
da "taxa de religação" em razão do restabelecimento do fornecimento de água que tenha
sido suspenso em razão de inadimplência do consumidor; b) condenar a requerida a
restituir todos os valores cobrados a título de "taxa de religação", aos respetivos
consumidores lesados, devendo tais valores serem acrescidos de correção monetária pelo
IGPM-FGV a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
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a partir da citação”. Em 16/03/2015 a Águas Guariroba opôs Embargos de Declaração em
face da sentença, com o objetivo de fazer constar os fundamentos e a deliberação de
afastamento das arguições preliminares presentes na contestação (a ilegitimidade do
Ministério Público para tratar de questão que não é de interesse transindividual e a
ilegitimidade ativa do Ministério Público, diante do interesse conflitante entre grupos de
usuários), bem como a fixação do prazo prescricional da pretensão do Ministério Público,
apontando a concessionária que, para a hipótese de enriquecimento sem causa, o prazo
prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, VI, do Código de Civil. Com a
oposição dos Embargos Declaratórios, o prazo para a Águas Guariroba interpor recurso
de Apelação foi interrompido, até a decisão dos embargos. Foi proferida decisão nos
Embargos de Declaração, com o recebimento do recurso de apelação interposto, em seu
duplo efeito. Em 13/07/2016, houve o julgamento e provimento do recurso de apelação.
Atualmente aguarda-se a decisão do Recurso Especial que fora interposto pelo Ministério
Público.
Possível
Eventual decisão desfavorável no processo geraria danos à imagem da
concessionária. Adicionalmente, geraria a proibição de a Águas Guariroba cobrar a
tarifa pelo serviço de religação, bem como o dever de restituir valores cobrados até
então, o que acarretaria em um dispêndio financeiro para a Águas Guariroba
inestimável.
Não há

Processo n.º 0823054-95.2013.8.12.0001
Juízo
2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul
Instância
1ª Instância
Data de instauração
02/07/2013
Partes no Processo
Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul
Réu: Município de Campo Grande/MS e Águas Guariroba S.A.
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda pois os pedidos do autor
direitos envolvidos
contemplam (i) realização de limpeza e desobstrução das tubulações da rede coletora de
esgoto sanitário do Conjunto Habitacional; (ii) apresentação de relatório detalhado de
ordem de serviço cumprida e cronograma de execução da manutenção da rede; (iii)
apresentação de cronograma específico de manutenção para as áreas mais afetadas e
sensíveis aos transbordamentos e lançamentos de detritos nas vias; (iv) apresentação e
execução do redimensionamento da rede de esgoto; (v) realização de inspeção na rede
de esgoto, visando adequar o funcionamento da rede, além de eliminar eventuais
conexões indevidas de água pluviais; (vi) apresentação de estudo sobre a eficiência e
suficiência da rede de esgoto instalada na área em questão; (vii) pagamento pelos danos
morais coletivos, em valor a ser arbitrado. As obrigações de fazer poderão gerar
dispêndios financeiros inestimáveis para a Águas Guariroba e a eventual indenização por
danos morais será apurada por ocasião da prolação de sentença.
Principais fatos

O MPE propôs Ação Civil Pública em face do Município de Campo Grande e da Águas
Guariroba, com base no IC n. 29/2011, o qual foi instaurado com o objetivo de apurar a
eficiência do sistema de esgotamento sanitário do Conjunto Habitacional Paulo Coelho
Machado, após reclamação encaminhada ao sítio do MPE pelos moradores, alegando
que a rede pública de esgoto do local transborda e o esgoto bruto é lançado no
logradouro e em algumas residências, causando mau cheiro e riscos à saúde da
população local. Concluiu o MPE que a Águas Guariroba é responsável pelos
transbordamentos, empoçamentos e escoamentos de esgoto bruto nas ruas e avenidas
do Conjunto Habitacional Paulo Coelho Machado, bem como pelo retorno de esgoto
pelos ralos, pias e vasos sanitários na residência dos moradores do local. Por assim ser,
requereu, liminarmente, que a Concessionária: 1) proceda à limpeza e desobstrução das
tubulações da rede coletora de esgoto sanitário do Conjunto Habitacional; 2) apresente
relatório detalhado de ordem de serviço cumprida e cronograma de execução da
manutenção da rede, publicando em jornal e no sítio da Águas Guariroba notícias sobre a
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realização do serviço; 3) apresente cronograma específico de manutenção para as áreas
mais afetadas e sensíveis aos transbordamentos e lançamentos de detritos nas vias; 4)
apresente cópia dos projetos e outros documentos referentes à rede coletora de esgoto
do Conj. Habitacional; 5) realize vistoria na rede de esgoto a fim de fiscalizar eventuais
irregularidades; e 6) apresente estudo sobre a eficiência e suficiência da rede de esgoto
instalada na área em questão. No mérito requereu 1) proceda à limpeza e desobstrução
das tubulações da rede coletora de esgoto sanitário do Conjunto Habitacional; 2)
apresente relatório detalhado de ordem de serviço cumprida e cronograma de execução
da manutenção da rede, publicando em jornal e no sítio da Águas Guariroba notícias
sobre a realização do serviço; 3) apresente cronograma específico de manutenção para
as áreas mais afetadas e sensíveis aos transbordamentos e lançamentos de detritos nas
vias; 4) apresentar e executar de redimensionamento da rede de esgoto; 5) realize
inspeção na rede de esgoto, visando adequar o funcionamento da rede, além de eliminar
eventuais conexões indevidas de água pluviais; 6) apresente estudo sobre a eficiência e
suficiência da rede de esgoto instalada na área em questão; 7) pagar pelos danos morais
coletivos, em valor a ser arbitrado. A liminar foi parcialmente deferida, devendo o
Município realizar a limpeza e desobstrução de bueiros e tubulações da rede de
drenagem de águas pluviais do Bairro Paulo Coelho Machado, uma vez por mês, até
decisão final e a Águas Guariroba “proceder à limpeza e desobstrução das tubulações da
rede coletora de esgoto sanitário do Conjunto Habitacional Paulo Coelho Machado, uma
vez por mês, até decisão final e realizar vistoria na rede de esgoto sanitário do conjunto
mencionado, a fim de fiscalizar eventuais irregularidades, apresentando relatório ao
Município, no prazo de 60 dias, para que tome as providências necessárias, no exercício
do poder de polícia. A requerida deverá comprovar a realização do serviço, mediante
publicação em seu sítio.” A Águas Guariroba apresentou contestação em 26/05/2014.
Atualmente os autos encontram-se conclusos para Decisão. A Aguas Guariroba pleiteou
a realização de vistoria no local, com a finalidade de comprovar a atual situação fática
atual do conjunto habitacional. O Juiz designou o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de
Mato Grosso do Sul), que deverá apresentar o relatório solicitado no prazo de 60 dias. A
perícia deve se restringir em descrever o atual estado do Conjunto Habitacional Paulo
Coelho Machado e verificar se o cenário informado pelo Autor em sua inicial permanece.
Em 01/03/2016, foram indicados pela Águas Guariroba quesitos e assistente técnico.
Possível
Caso procedente o pedido, a concessionária poderá ter que reformar o sistema de
esgotamento (embora atualmente esteja funcionando corretamente). Eventualmente,
pode haver condenação em pagamento de danos morais coletivos, conforme pedido da
parte adversa.
Não há

Processo n.º 0804072-96.2014.8.12.0001
Juízo
2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul
Instância
1ª Instância
Data de instauração
10/02/2014
Partes no Processo
Autor: Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul
Réu: Águas Guariroba S.A.
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda pois os pedidos do autor
direitos envolvidos
contemplam (i) a suspensão da cobrança do valor de R$530,30 referente ao acesso à
rede de esgoto nos Bairros Jardim Aeroporto, Maria do Couto, Santo Amaro, José
Pereira, Silvia Regina, Recanto dos Pássaros, Sagarana e Panamá; (ii) a obrigação de
restituição em dobro dos valores pagos pelos consumidores; e (iii) o pagamento de
multa de R$500,00 para cada cobrança da taxa de ligação de esgoto que ocorra após 30
dias da intimação da concessionária da decisão; cujo montante total somente será
apurado na instrução do processo.
Principais fatos
A Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul propôs Ação Civil Coletiva n.
0804072-96.2014.8.12.0001 em face da Águas Guariroba, tendo como objeto a

PÁGINA: 42 de 254

Formulário de Referência - 2017 - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 2

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Chance de perda
Análise do impacto
em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
se houver

suspensão da cobrança do valor de R$530,30 referente ao acesso à rede de esgoto
nos Bairros Jardim Aeroporto, Maria do Couto, Santo Amaro, José Pereira, Silvia
Regina, Recanto dos Pássaros, Sagarana e Panamá, bem como a restituição, em
dobro, dos valores pagos pelos consumidores. Alega que este valor se refere apenas
à autorização para ligação do esgoto residencial à rede disponibilizada, já que os
próprios consumidores narram terem efetuado a ligação com os próprios recursos e
que, no bairro Sagarana, a concessionária cobra o valor sem nem mesmo
disponibilizar a rede de esgoto no local. Afirma que a cobrança se deu nos bairros
Jardim Aeroporto, Maria do Couto, Santo Amaro, José Pereira, Silvia Regina,
Recanto dos Pássaros, Sagarana e Panamá, tudo sob a ameaça de inscrição do
nome dos usuários no Serasa. Aduz, ainda, que a conduta da concessionária ofende
a letra da lei, sobretudo, o Código de Defesa do Consumidor, eis que, exerce o
monopólio da prestação de água e esgoto em Campo Grande-MS e impõe ao
consumidor desvantagem incompatível com a boa-fé, a equidade e à legalidade, ao
obter enriquecimento sem causa. Discorre que a SANESUL, empresa prestadora do
serviço de água e esgoto em todos os demais Municípios do Estado, não cobra pelo
serviço de acesso à rede de esgoto. Alegou o defensor de justiça, ainda, que, com o fito
de resolver a presente problemática pela via administrativa, oficiou a concessionária,
mas não obteve a suspensão da cobrança. Instruiu a petição com os seguintes
documentos: a) Cópia da Portaria do procedimento de coleta de provas; b) ofício da
SANESUL, declarando que não cobra pela ligação de esgoto; c) ofício encaminhado para
Águas Guariroba, requerendo a interrupção da cobrança da ligação; d) abaixo assinado
dos moradores da região acima citada; e) contrato de um usuário; f) comunicado da
concessionária, informando a disponibilidade dos serviços e a necessidade de conexão.
Liminarmente, requereu a suspensão da cobrança do valor de R$530,30 referente ao
acesso à rede de esgoto nos Bairros Jardim Aeroporto, Maria do Couto, Santo
Amaro, José Pereira, Silvia Regina, Recanto dos Pássaros, Sagarana e Panamá, bem
como seja fixada multa cominatória no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada
cobrança ilegal. O juiz de direito da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais
Homogêneos deferiu a liminar pleiteada para suspender a cobrança da taxa de ligação
de esgoto nos referidos bairros, bem como arbitrou, em favor do usuário prejudicado,
multa de R$500,00 para cada cobrança da taxa de ligação de esgoto que ocorra após
30 dias da intimação da concessionária da decisão. Águas Guariroba interpôs Agravo
de Instrumento com pedido de concessão de efeitos suspensivos, o que foi deferido.
Em 31/07/2014 o Agravo de Instrumento foi provido pelo TJ, casando-se a decisão
liminar, sustentando que não há cobrança em duplicidade, nem indícios de que a
concessionária esteja cobrando pela ligação de esgoto em região onde o serviço
seja inexistente, nem previsão legal que o serviço seja prestado de forma gratuita ao
usuário. Em 16/03/2016, foi preferida sentença de improcedência do pedido, sendo
interposto apelação pela Defensoria Pública. Em 22/11/2016, a apelação interposta
foi julgada improcedente.
Possível
Eventual decisão desfavorável no processo geraria o impedimento de se cobrar
certos serviços, o que acarretaria em prejuízos para a Águas Guariroba inestimáveis
Não há

Processo n.º 0807066-97.2014.8.12.0001
Juízo
1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul
Instância
1ª Instância
Data de instauração
10/03/2014
Partes no Processo
Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul
Réus: Águas Guariroba S.A., Projeto HMX3 Participações Ltda., Homex
Participações, Êxito Const. E Part. Ltda. e Rosimário Calvacalnti Pimental
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois os pedidos do autor
direitos envolvidos
contemplam (i) a obrigação de reformar o sistema de esgotamento dos condomínios
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implantados pelas requeridas, o que acarretaria em um dispêndio financeiro
inestimável para a Águas Guariroba; e (ii) o pagamento de indenização por danos
morais, a qual será apurada por ocasião da prolação de sentença.
O MPE propôs Ação Civil Coletiva em questão, tendo como objeto a prática de atividades
que causam danos ambientais, tendo em vista o extravasamento de esgoto dos
condomínios implantados pelas requeridas, cujo processo de esgotamento foi aprovado pela
Águas Guariroba. Requereu, o autor, a responsabilização objetiva e solidária dos
requeridos, a condenação em indenizar os danos causados, a averbação da ação na
matrícula do imóvel loteado, a inversão do ônus da prova e a desconsideração da
personalidade jurídica da Projeto HMX3 Participações Ltda. Requereu, ainda, a
antecipação dos efeitos da tutela para determinar, quanto à Águas Guariroba, que
apresente, em conjunto com a Projeto HMX3 Participações Ltda., um projeto ou plano de
recuperação de áreas degradadas ao órgão ambiental competente, para o licenciamento
ambiental, a qual contempla a integral e efetiva recuperação e reparação ao status quo
ante do solo, da erosão, do sistema de drenagem danificado, do corpo hídrico afetado,
enfim, a todos os recursos naturais comprometidos ou afetados pela poluição pratica
pelos requeridos, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$20.000,00, bem
como executá-lo no cronograma apresentado pelo órgão ambiental. A liminar foi
indeferida por não se vislumbrar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação. Atualmente o processo encontra-se em fase de instrução.
Possível
Eventual decisão desfavorável no processo geraria a obrigação de reformar o
sistema de esgotamento e pagar danos morais, o que acarretaria em um dispêndio
financeiro para a Águas Guariroba inestimável.
Não há

Processo n.º 0810515-63.2014.8.12.0001
Juízo
1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul.
Instância
1ª Instância
Data de instauração
01/04/2014
Partes no Processo
Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, Defensoria Pública Estado do
Mato Grosso do Sul e Associação Brasileira da Cidadania e do Consumidor do Estado do
Mato Grosso do Sul (ABCCOM-MS)
Réus: Águas Guariroba S.A. e Estado do Mato Grosso do Sul
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois os pedidos dos autores
direitos envolvidos
contemplam (i) a obrigação de restituição com juros, correção monetária e em dobro, de
todos os valores pagos, a título de ICMS, sobre água canalizada, dos 10 anos
anteriores à propositura da ação, cujo valor será apurado por ocasião da prolação de
sentença; e (ii) a abstenção de promover cobrança de valores, a título de ICMS,
sobre água tratada canalizada, o que acarretaria em um dispêndio financeiro
inestimável para a Águas Guariroba.
Principais fatos
Os autores propuseram a Ação Coletiva de Consumo em questão, tendo como objeto a
tributação, por ICMS, do consumo de água comercial, industrial, público e residencial,
acima de 10 m 3, requerendo a restituição, com juros, correção monetária e em dobro, de
todos os valores pagos, a título de ICMS, sobre água canalizada, dos 10 anos anteriores
à propositura da ação; imposição, aos requeridos, de obrigação de não fazer, consistente
em se absterem de promover cobrança de valores, a título de ICMS, sobre água
tratada canalizada, tendo em vista a jurisprudência do STF entendendo que a água
tratada não é mercadoria, não incidindo, portanto, o ICMS. Atualmente, o processo
encontra-se em fase de instrução. Foi proferida sentença, julgando extinta a ação. O MP
interpôs apelação contra a sentença, tendo sido mantida a sentença. Fase atual: o MP
interpôs Recurso Especial.
Chance de perda
Possível
Análise do impacto
Eventual decisão desfavorável no processo geraria a obrigação de devolver o valor do
em caso de perda do ICMS cobrado pelo estado do Mato Grosso do Sul dos usuários do serviço público de
processo
abastecimento de água, o que acarretaria em um dispêndio financeiro para a Águas
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Valor provisionado,
se houver

Guariroba inestimável.
Não há

Processo n.º 0815632-35.2014.8.12.0001
Juízo
1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul.
Instância
1ª Instância.
Data de instauração
14/05/2014
Partes no Processo
Autor: Thiago Verrone de Souza
Réus: Município de Campo Grande, CG Solurb Soluções Ambientais SPE Ltda. e Águas
Guariroba S.A.
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda pois trata-se, ainda, de MEDIDA
direitos envolvidos
CAUTELAR PREPARATÓRIA (de futura AÇÃO POPULAR) DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS PERICIAL E DOCUMENTAL, cujo o objetivo é salvaguardar
a existência e a eficiência de uma prova a ser produzida (perícia) e a exibição judicial de
documentos, a fim de comprovar a inexecução do Contrato de Parceria Público-Privada n.
332/2012 (Concessão Administrativa objetivando a prestação dos serviços públicos de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos) e a ocorrência de grave crime ambiental,
para subsidiar a futura Ação Popular.
Principais fatos
Thiago Verrone de Souza propôs Medida Cautelar Preparatória de Produção Antecipada
de Provas Pericial e Documental, com pedido de liminar, na 1ª Vara de Direitos Difusos,
Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, em face do Município de Campo
Grande, CG Solurb Soluções Ambientais SPE Ltda. e Águas Guariroba S.A., tendo como
objeto salvaguardar a existência e a eficiência de uma prova a ser produzida (perícia) e a
exibição judicial de documentos, a fim de comprovar a inexecução do Contrato de
Parceria Público-Privada n. 332/2012 (Concessão Administrativa objetivando a prestação
dos serviços públicos de impeza urbana e manejo de resíduos sólidos) e a ocorrência de
grave crime ambiental, para subsidiar a futura Ação Popular. Alega, em suma, a utilização
do aterro sanitário Dom Antônio Barbosa I sem o adequado funcionamento de todas as
etapas necessárias à reciclagem dos resíduos; que as áreas de transição não estão
devidamente isoladas com mantas de polietileno, causando a poluição do solo e, quando
à concessionária, alega a ocorrência de crime ambiental, em razão do despejo, no Rio
Anhanduizinho, do resultado do tratamento de esgoto e do chorume pela ETE Los
Angeles, considerando as falhas cometidas no licenciamento da ETE. Em 30/05/2014 O
juiz deferiu a liminar pleiteada, determinando: 1) a imediata interdição da área de
transição criada no Aterro Dom Antônio Barbosa I até a data da perícia; 2) que o
Município de Campo Grande forneça cópia de todos os documentos que integram a pasta
do consórcio em questão, posterior à assinatura do contrato 332/2012; 3) que o Município
e a Concessionária CG Solurb forneçam cópias de todos os investimentos feitos por esta
e medições e 4) perícia de todo o material que estiver sendo despejado no Rio
Anhanduizinho, resultado do tratamento de esgoto e chorume, proveniente do aterro em
questão, com o objetivo de apurar os prejuízos causados e evitar maiores danos
ambientais, especialmente pela ETE Los Angeles. Atualmente o processo encontra-se em
fase de instrução.
Chance de perda
Remota
Análise do impacto
Não há, pois trata-se, no momento, de ação de cunho cautelar, para subsidiar futura Ação
em caso de perda do Popular.
processo
Valor provisionado,
Não há
se houver

Processo n.º 0802166-03.2016.8.12.0001
Juízo
1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul.
Instância
1ª Instância.
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Data de instauração
Partes no Processo
Valores, bens ou
direitos envolvidos
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto
em caso de perda do
processo

Valor provisionado,
se houver

02/02/2016
Autor: Associação Estadual de Defesa da Cidadania e do Consumidor
Réu: Águas Guariroba S.A.
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois os pedidos do autor
contemplam obrigações de fazer e eventual indenização por danos morais, a qual será
apurada por ocasião da prolação de sentença.
A Associação Estadual de Defesa da Cidadania e do Consumidor ajuizou Ação Civil
Pública em face da Águas Guariroba visando alcançar decisão judicial que coíba a
concessionária de cobrar a tarifa de religação quando ocorrer à suspensão dos serviços
por inadimplência da(s) fatura(s) de consumo. Alega que a cobrança desta religação
consiste em cláusula penal disfarçada de tarifa, já que, juntamente com o corte do
fornecimento de água e com os encargos decorrentes da inadimplência (multa
contratual e juros e mora), tem a finalidade precipuamente punitiva. Constitui a
evidência de bis in idem de natureza penal, atingindo o consumidor de forma ilegal e
abusiva. Traz em sua fundamentação diversas jurisprudências do Tribunal de Mato
Grosso do Sul, onde é pacífico o entendimento de que a cobrança de religação, no
caso de inadimplência, é ilegal. Requereu, ainda, a antecipação dos efeitos de tutela. A
Aguas Guariroba S.A. apresentou contestação requerendo a improcedência da ação
com base nos seguintes argumentos: inépcia da petição inicial ou ilegitimidade passiva
da concessionária ré; a litispendência com ação já proposta pelo Ministério Público do
Estado do Mato Grosso do Sul, cujo processo segue em curso pelo Tribunal de Justiça
do Mato Grosso do Sul; ausência de interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo
a ser defendido pela parte adversa; ilegitimidade ativa da parte adversa, diante do
interesse conflitante entre grupos de usuários; a necessidade de integração do
Município de Campo Grande no polo passivo da demanda, sob pena de ineficácia da
sentença; legalidade da cobrança pelos serviços de restabelecimento do abastecimento
de água, ressarcimento de custos ensejados pelo próprio usuário; a ausência de dano
moral coletivo. Os autos estão em fase de instrução.
Possível
Eventual decisão desfavorável no processo geraria danos à imagem da
concessionária. Adicionalmente, geraria a proibição de a Águas Guariroba cobrar a
tarifa pelo serviço de religação, bem como o dever de restituir valores cobrados até
então, o que acarretaria em um dispêndio financeiro para a Águas Guariroba
inestimável.
Não há

Processo n.º 0824310-05.2015.8.12.0001
Juízo
1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul.
Instância
1ª Instância.
Data de instauração
13/07/2015
Partes no Processo
Autor: Ministério Público de Mato Grosso do Sul
Réus: Nelson Trad Filho; Marcelo Luiz Bonfim do Amaral; Ernesto Borges Neto e Águas
Guariroba S.A.
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda.
direitos envolvidos
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Principais fatos

A 29ª Promotoria de Justiça de Campo Grande ajuizou Ação Civil Pública (“ACP”) em
razão de determinação do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público de Mato
Grosso do Sul, o qual entendeu ter havido improbidade administrativa em razão de
suposta inércia do então Prefeito Municipal que deixou de cumprir o contrato de
concessão com a empresa Águas Guariroba em momento oportuno, por interesse
pessoal, para não ser intitulado como o político que aumentou por diversas vezes a
taxa de esgoto e permitiu a equiparação à tarifa de água, sendo tal conduta
considerada causadora de um posterior aumento maior do que o previsto
contratualmente. Segundo consta na ACP, os demandados Nelson Trad Filho, Marcelo
Luiz Bonfim do Amaral e Ernesto Borges Neto agiram de modo violador no que toca aos
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, para o que
induziu e concorreu a concessionária Águas Guariroba S.A. Requereu sejam os Srs.
Nelson Trad Filho, Marcelo Luiz Bonfim do Amaral, Ernesto Borges Neto e a Águas
Guariroba S.A., condenados por Improbidade Administrativa por ofensa aos Princípios
da Administração Pública, pela prática descrita no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992,
devendo ser-lhes aplicadas, cumulativamente, no que couberem, as penas previstas no
art. 12, inciso III, do mesmo texto legal. A Águas Guariroba S.A. juntou contestação, na
qual em seu contexto são trazidas as razões, até o momento já identificado para
rejeição da ação, ao menos frente à concessionaria ré, uma vez que: a) a petição inicial
é inepta, pois dos fatos narrados não decorre a conclusão alçada pelo Ministério
Publico; B) não há nos autos qualquer documento ou circunstância que corrobore,
minimamente, com a tese do Ministério Público de que a concessionária ré teria
concorrido, muito menos induzido agentes públicos corréus a cometerem improbidade;
c) em verdade, sequer há a demonstração mínima da prática de ato de improbidade
administrativa pelos agentes públicos. Atualmente, os autos encontram-se em fase de
instrução.

Chance de perda
Análise do impacto
em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
se houver

Possível
Eventual decisão desfavorável no processo poderá causar o impedimento de
participação da Concessionária de processos licitatórios por violar os Princípios da
Administração Pública.
Não há

Processo n.º 0000868-60.2005.8.19.0078
Juízo
1ª Vara Cível da Comarca de Armação dos Búzios/RJ
Instância
1ª Instância
Data de instauração
28/06/2005
Partes no Processo
Autor: Associação de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente - ADECMA
Réu: Prolagos S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda pois os custos para cumprimento
direitos envolvidos
das obrigações dependem da devolução simples dos valores cobrados de tarifa mínima
multiplicada pelo número de economias, da instalação de hidrômetros em todas as casas
e estabelecimentos comerciais de Búzios, bem como do abrigo e das despesas de
manutenção dos aparelhos.
Principais fatos
Trata-se de ação civil pública proposta pela ADCMA (Búzios) - Associação de Defesa do
Consumidor e Meio Ambiente, contra a Prolagos, na qual alega-se, entre outras coisas,
que há irregularidade (i) na cobrança de tarifa mínima, (ii) na cobrança de tarifa mínima
multiplicada pelo nº de economias, (iii) na cobrança por estimativa e (iv) na cobrança sem
fornecimento de serviços. Alega-se, também, que há falha nos serviços de cadastro e
requer, ao final, a restituição do que teria sido pago a maior (devolução em dobro), além
de indenização pelos danos morais e materiais pela má prestação de serviços. Foi
proferida sentença em de outubro de 2009, julgando a lide parcialmente procedente para:
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Chance de perda
Análise do impacto
em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
se houver

(i) declarar legal a cobrança de tarifa pelo consumo mínimo, conforme entendimento
jurisprudencial pacificado;
(ii) declarar ilegal a cobrança de consumo mínimo efetuada com a multiplicação das
economias, conforme entendimento do TJRJ em alguns julgados, determinando, ainda, a
devolução simples dos valores cobrados acrescidos de correção monetária desde o
ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença;
(iii) declarar ilegal a cobrança por estimativa, determinado, ainda, que a concessionária
instale hidrômetros em todas as casas e estabelecimentos comerciais dos usuários,
realizando a cobrança com base no consumo indicado no equipamento;
(iv) declarar que a responsabilidade pela instalação do hidrômetro, do respectivo abrigo
e das despesas de manutenção do aparelho incumbem à concessionária e não podem
ser repassados aos usuários, conforme dispõe a Lei Estadual nº 3.915/2002 em seus
arts. 1º e 4º.
Atualmente, fora publicada decisão que deu provimento ao Agravo, determinando sua
conversão em Recurso Especial. Autos remetidos para a Coordenadoria de Triagem e
Autuação de Processos Recursais e classe processual alterada para Recurso Especial.
Processo autuado sob o n° 1.645.584, após isso, os autos foram remetidos à conclusão.
Aguarda-se o julgamento do Recurso Especial.
Provável
Possível aumento de faturamento em face da retirada da multiplicação dos mínimos.

Não há

Processo n.º 0004621-16.2013.8.19.0055
Juízo
2ª Vara Cível da Comarca de São Pedro da Aldeia/RJ
Instância
1ª Instância
Data de instauração
10/07/13
Partes no Processo
Autor: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Réu: Prolagos S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda pois os custos para cumprimento
direitos envolvidos
das obrigações dependem da redução das tarifas cobradas pela Companhia, da
devolução em dobro dos valores cobrados e pagos pelos usuários, bem como do
pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 por usuário, cujo montante total
somente será apurado na instrução do processo
Principais fatos
Trata- se de ação civil pública contra a Prolagos S.A., o Estado do Rio de Janeiro, os
municípios de São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Cabo Frio, Búzios e contra a Agência
Reguladora, requerendo:
(a) em tutela antecipada: (i) a imediata redução das tarifas de água em no mínimo
42,49%, referente aos reajustes aplicados desde 2004 a 2013 para custeio do sistema de
esgoto; (ii) a discriminação nos boletos de cobrança referente aos valores pertinentes aos
serviços de água e esgoto separadamente; (iii) a apresentação, nos próximos cinco
boletos de cobrança mensal, da relação de valores pagos por cada usuário a título de
serviço de esgoto desde 2004; (iv) a proibição de cobrança de qualquer valor a título de
serviço de esgoto ou de qualquer outro reajuste a usuários que não tenham suas
residências ligadas à rede pública de esgotamento sanitário que opere sistema separador
absoluto; e
(b) em sentença de mérito, além da confirmação das medidas postuladas: (i) a
condenação dos réus à devolução em dobro dos valores cobrados e pagos pelos
usuários nas situações descritas acima; (ii) a condenação dos réus a compensar o dano
moral sofrido pelas condutas ditas ilegais, no valor de R$3.000,00 por usuário; (iii) a
declarar que o TAC firmado em outubro de 2004 pelo Ministério Público não autoriza a
conduta dos réus ou que ele é nulo de pleno direito; (iv) a declarar nulas todas as
deliberações dos Poderes Concedentes e da Agência Reguladora que tenham autorizado
a cobrança da tarifa de esgoto na forma do item “a”, iv acima descrito.
Em decisão sobre a antecipação da tutela, determinou o juiz, sem antes ouvir a Prolagos
S.A. que:
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Chance de perda
Análise do impacto
em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
se houver

a) no prazo de 5 dias, realize os procedimentos para que as próximas faturas (incluindo
agosto de 2013) enviadas aos consumidores sejam individualizados, separadamente, os
valores da tarifas referentes aos serviços de água e esgoto, sob pena de multa diária de
R$100.000,00;
b) no prazo de 5 dias, realize os procedimentos para que nas próximas faturas (incluindo
agosto de 2013) seja informado a cada usuário o valor que lhe foi cobrado pelo serviço de
esgoto, desde o ano de 2004, sob pena de multa diária de R$100.000,00;
c) no prazo de 5 dias, se abstenha de realizar cobranças ou reajustes de tarifa a título de
serviço de esgoto, passado, presente ou futuro aos consumidores que não possuam suas
residências ligadas à rede pública de esgotamento sanitário que opere em sistema de
separador absoluto, ficando vedada a providência de embutir o reajuste na tarifa do
serviço de água, sob pena de multa de R$10.000,00 por cada cobrança ou reajuste
promovido em desacordo com esta decisão.
A tutela foi cassada pela Companhia. Foi interposto PSL pelo município de São Pedro da
Aldeia (nº 0041484-39.2013.8.19.0000) em 31 de julho de 2013, sendo que o município
obteve a suspensão da liminar em 06 de agosto de 2013. Em 11/03/2014, foi juntada a
contestação apresentada pelo Município de Iguaba Grande. Em 11/04/2014, foi certificada
a tempestividade das contestações. Em 28/05/2014, foi proferido despacho intimando o
Ministério Público em réplica e determinando que, em seguida, os réus fossem intimados
para que se manifestassem a respeito das provas que pretendem produzir no prazo
sucessivo de 10 dias. Em 23/07/2014, foi juntada aos autos a réplica apresentada pelo
Ministério Público. Em 29/08/2014, foi juntada aos autos a petição em provas apresentada
pelo Estado do Rio de Janeiro e pela AGENERSA. Em 19/01/2015, o Município de São
Pedro da Aldeia apresentou sua petição em provas. Em 02/02/2015, a Associação
Nacional de Consumidores de Água e Esgoto (ANCONAE) requereu seu ingresso no feito
como assistente do Ministério Público. Em 03/03/2015, o Município de Iguaba Grande
apresentou sua petição em provas. Em 18/05/2015, a Prolagos se manifestou em provas.
Em 21/02/2017, foi proferido despacho, determinando a intimação do Ministério Público
para se manifestar a respeito do pedido de assistência formulado pela ANCONAE –
Associação Nacional de Consumidores de Água e Esgoto.
Possível
Redução das tarifas em 42,49% a contar de 2004 e necessidade de postular ajuste
contratual, uma vez que o aumento tarifário financiou as obras de esgoto.
Não há

Processo n.º 0006313-51.2014.8.19.0011
Juízo
1ª Vara Cível de Cabo Frio - Estado do Rio de Janeiro.
Instância
1ª Instância
Data de instauração
27/03/2014
Partes no Processo
Autor: Salinas Pereira Bastos
Réu: Prolagos S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
Valores, bens ou
R$1.500.000,00 (valor do laudo de avaliação)
direitos envolvidos
Principais fatos
O município de Cabo Frio cedeu à concessionária uma área para edificação da ETE de
Cabo Frio em 2002. Em 2007, o suposto proprietário da área requereu sua
desapropriação indireta. A concessionária apresentou contestação e denunciou a lide
ao município de Cabo Frio. O processo encontra-se em fase de instrução.
Chance de perda
Provável
Análise do impacto
Dispêndio financeiro
em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
R$1.533.915,41
se houver
Processo n.º 0022648-14.2015.8.19.0011
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Juízo

1ª Vara Cível da Comarca de Cabo Frio/RJ

Instância
Data de instauração
Partes no Processo

1ª Instância
28/10/2015
Autor: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
1º Réu: Município de Cabo Frio
2º Réu: Prolagos S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Valores, bens ou
direitos envolvidos

Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois os custos para cumprimento
das obrigações dependem de estudo técnico, na medida em que se trata de obra de
grande monta, consistente na alteração de trajeto da adutora “Bacaxá”.
Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando a
condenação dos Réus na obrigação de fazer consistente na realização de obra de desvio da
adutora de água “Bacaxá”, localizada no bairro Braga, Cabo Frio/RJ, uma vez que há
imóveis construídos na faixa non aedificandi. O pedido é da contratação de empresa para
realização da obra pelo Município em solidariedade com a Prolagos, sendo o pedido
realizado em sede liminar. Atualmente houve publicação para as partes dizerem quais
provas pretendem produzir e se possuem interesse na conciliação.
Provável

Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto
em caso de perda do
processo

A obrigação de desviar, ainda que solidariamente com o Município de Cabo Frio, a adutora
de “Bacaxá”, o que envolveria gastos não mensurados.

Valor provisionado,
se houver

Não há

Processo n.º 0000351-94.2016.8.19.0005
Juízo
Vara Única da Comarca de Arraial do Cabo/RJ
Instância
Data de instauração
Partes no Processo

Valores, bens ou
direitos envolvidos
Principais fatos

1ª Instância
15/04/2016
Autor: Davi Vianna de Macedo Oliveira
Réus: Município de Arraial do Cabo, Wanderson Cardoso de Britto e Prolagos S.A –
Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois o pedido refere-se à anulação
do Edital para a concessão dos serviços e ou declaração de inexistência de Edital de
Licitação.
No ano de 1996 foi realizada a Concorrência Nacional nº 04/1996, com vistas à concessão
de serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto dos seguintes
Municípios da Região dos Lagos: Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio,
Armação dos Búzios e Arraial do Cabo. A Prolagos sagrou-se vencedora do certame e teve
contrato celebrado em 25.04.1998. O edital vinculativo do certame previa que a outorga
compreenderia as obras de implantação, ampliação, manutenção e operação dos sistemas
de abastecimento de água e de coleta de esgoto nas áreas urbanas dos respectivos
Municípios. Em 2002 o Município de Arraial do Cabo houve por bem excluir da contratação
o serviço de esgotamento sanitário, mantendo o abastecimento de água com a Prolagos e
passando a prestar diretamente os serviços de esgotamento sanitário. Esta excepcional
situação redundou na Deliberação ADEP-RJ/DC nº 193/02 e na edição do 1º termo aditivo
entre as partes. Em maio de 2016 o município de Arraial retrocedeu na decisão e firmou
um termo aditivo reinserindo os serviços de esgotamento sanitário no contrato de
concessão, após exaurir a discussão jurídica sobre o tema junto a Agencia Reguladora. O
autor ingressou com Ação Popular para questionar a necessidade de cancelamento do
Edital mas também entende que inexistiu Licitação (pedidos contraditórios).
Os mandados de citação foram juntados aos autos, iniciando-se o prazo para resposta.
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Chance de perda

Possível

Análise do impacto
em caso de perda do
processo

Dispêndios financeiros relativos às obras a serem implementadas.

Valor provisionado,
se houver

Não há

Processo n.º 169-56.2004.811.0004
Juízo.
1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso
Instância.
1ª Instância
Data de instauração.
10/03/2004
Partes no Processo.
Autor: Ministério Público do Mato Grosso
Réus: EMASA – Empresa Matogrossense de Água e Saneamento Ltda. (atualmente
denominada Águas de Barra do Garça Ltda.)
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois o autor popular requereu a
direitos envolvidos.
anulação da licitação da concessão.
Principais fatos.
Trata-se de ação popular objetivando a anulação de licitação, tendo em vista vícios
havidos em edital que regulamenta a concorrência pública e o desvio de finalidade.
Atualmente, o processo se encontra na fase de produção de provas. Existe uma longa
discussão quanto à proposta de honorários apresentada pela perita designada para o
caso. Em 26/09/2014 despacho: "1. No que tange ao pedido de fls.1836/1837, DEFIRO
o parcelamento da multa imposta as fls. 1827/1828, tao somente em 03 (três) parcelas
iguais e sucessivas. 2. Quanto a proposta de honorários de fls. 1834/1835, diante da
impugnação de fls. 1845/1848 e do parecer ministerial de fls. 1849/1850, INTIME-SE o
perito subscritor da proposta de fls. 1834/1835, para que apresente de forma
discriminada os parâmetros utilizados para se chegar aos valores apresentados."
Chance de perda.
Possível
Análise do impacto
Perda da concessão
em caso de perda do
processo.
Valor provisionado,
Não há
se houver.

Processo n.º 419-67.2016.811.0037
Juízo.
4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso
Instância.
1ª Instância
Data de instauração.
28/1/2016
Partes no Processo.
Autor: Águas de Primavera do Leste
Réus: Município de Primavera do Leste e Câmara dos Vereadores de Primavera do
Leste.
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois se trata de afastamento de
direitos envolvidos.
reajuste nas tarifas dos serviços prestados pela empresa.
Principais fatos.
Trata-se de ação visando afastar o óbice, indevidamente imposto pelo Decreto
Legislativo n. 235/2015, ao reajuste das tarifas dos serviços de abastecimento de água,
coleta e tratamento de esgoto, em Primavera do Leste. Após apresentação de
contestação por parte do Município e revelia da Câmara, foi apresentada impugnação e
o processo se encontra concluso para sentença.
Chance de perda.
Possível
Análise do impacto
Reajuste da tarifa
em caso de perda do
processo.
Valor provisionado,
Não há
se houver.
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Processo n.º 977-77.2014.8.11.0047
Juízo.
Vara Cível da Comarca de Jauru, Estado do Mato Grosso
Instância.
1ª Instância
Data de instauração.
28/1/2016
Partes no Processo.
Autor: Município de Jauru
Réus: Kullinan Engenharia e Construção Ltda
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois se trata de nulidade da
direitos envolvidos.
licitação que envolve o fornecimento dos serviços de água e esgoto.
Principais fatos.
Assevera o autor que a requerida foi contratada para a prestação de serviços públicos
de fornecimento de água e esgotamento sanitário, mediante prévio procedimento
licitatório. Defende o requente, ainda, que a licitação na qual a ré sagrou-se vencedora
encontra-se eivada de nulidade, bem como que a mesma deixou de cumprir o
organograma previsto para a ampliação das obras atinentes ao sistema de
abastecimento e esgotamento sanitário. A petição inicial do Município foi indeferida. O
recurso de apelação do município foi provido e os autos retornaram a 1ª Instância,
aguardando sentença.
Chance de perda.
Possível
Análise do impacto
Nulidade da licitação
em caso de perda do
processo.
Valor provisionado,
Não há
se houver.
Processo n.º 0018430-61.2016.8.11.0000
Juízo.
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
Instância.
2ª Instância
Data de instauração.
16/02/2016
Partes no Processo.
Autor: Município de Primavera do Leste
Interessado: Águas de Primavera do Leste
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois se trata de afastamento de
direitos envolvidos.
reajuste nas tarifas dos serviços prestados pela empresa.
Principais fatos.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Decreto Legislativo nº
235/2015, que suspendeu o reajuste das tarifas dos serviços públicos de
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, em Primavera do Leste. O
requerimento liminar foi indeferido por unanimidade. Aguarda prosseguimento.
Chance de perda.
Possível
Análise do impacto
Inconstitucionalidade do reajuste tarifário
em caso de perda do
processo.
Valor provisionado,
Não há
se houver.
Processo n.º 14584-88.2016.811.0015
Juízo.
6ª Vara Cível da comarca de Sinop, Estado do Mato Grosso
Instância.
1ª Instância
Data de instauração.
19/09/2016
Partes no Processo.
Autor: Dalton Benoni Martini
Interessado: Águas de do Sinop
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois se trata de afastamento de
direitos envolvidos.
reajuste nas tarifas dos serviços prestados pela empresa.
Principais fatos.
Trata-se de ação popular onde o autor afirma que os reajustes realizados pela
empresa ocorreram de maneira ilegal, afrontando com as cláusulas contratuais
estabelecidas pelo contrato gerando onerosidade excessiva aos consumidores. A
liminar do autor foi indeferida. Foi apresentada contestação, aguarda audiência de
conciliação.
Chance de perda.
Possível

PÁGINA: 52 de 254

Formulário de Referência - 2017 - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 2

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Análise do impacto
em caso de perda do
processo.
Valor provisionado,
se houver.

Nulidade do reajuste tarifário

Não há

Processo n.º 10052-75.2014.811.0004
Juízo.
4ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso
Instância.
1ª Instância
Data de instauração.
26/9/2014
Partes no Processo.
Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Interessado: Águas de Barra do Garças
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois se trata de afastamento de
direitos envolvidos.
cobrança referente a implantação do serviço de rede de esgoto.
Principais fatos.
Trata-se de ação civil pública onde o autor requer a suspensão da cobrança referente
a implantação da rede de esgoto do município. A tutela foi deferida para abstenção da
cobrança sob pena de multa diária. Foi apresentado agravo de instrumento, que foi
provido, caçando a decisão liminar proferida nos autos. O processo aguarda a
sentença.
Chance de perda.
Possível
Análise do impacto
Cancelamento da cobrança da taxa de implantação do serviço de rede de esgoto.
em caso de perda do
processo.
Valor provisionado,
Não há
se houver.
Processo n.º 8661-56.2012.811.0004
Juízo.
3ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso
Instância.
2ª Instância
Data de instauração.
05/10/2012
Partes no Processo.
Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Interessado: Águas de Barra do Garças (Empresa Matogrossense de Água e
Saneamento Ltda – EMASA)
Valores, bens ou
R$ 4.100.000,00
direitos envolvidos.
Principais fatos.
Trata-se de ação civil pública, em que o MP aduz que está sendo lançado esgoto
diretamente nos córregos Monjolo e São Sebastião. Foi realizado um TAC entre as
partes em 2013, assumindo a concessionária várias obrigações visando aprimorar o
serviço público de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto no
município, bem como evitar a poluição ambiental e reparar/indenizar danos já
causados ao meio ambiente. Houve recurso para o não pagamento das custas
processuais, que aguarda julgamento.
Chance de perda.
Remota
Análise do impacto
Impacto Financeiro
em caso de perda do
processo.
Valor provisionado,
Não há
se houver.
Processo n.º 2588-27.2016.811.0037
Juízo.
4ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso
Instância.
2ª Instância
Data de instauração.
05/10/2012
Partes no Processo.
Autor: Sergio Martins De Souza Queiroz
Interessado: Águas de Primavera do Leste
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois se trata de pedido de
direitos envolvidos.
nulidade do contrato administrativo.
Principais fatos.
Trata-se de ação popular requerendo a nulidade da concessão pela inexistência de
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Chance de perda.
Análise do impacto
em caso de perda do
processo.
Valor provisionado,
se houver.

clausula de universalização. Foi apresentada a contestação e processo aguarda
sentença.
Possível
Perda da Concessão.

Não há

Processo n.º 0301185-69.2016.8.24.0139
Juízo
2ª Vara da Comarca de Porto Belo
Instância
1ª Instância
Data de instauração
19/07/2016
Partes no Processo
Autor: Serrana Engenharia Ltda.
Réus: Presidente da Comissão de Licitação do Município de Bombinhas, Secretaria de
Administração e Aegea Saneamento e Participações S.A.
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois o pedido envolve a retificação
direitos envolvidos
do Edital Licitatório e/ou a realização de novo julgamento das propostas dos licitantes,
podendo ocasionar a perda da concessão dos serviços de abastecimento de água e
esgoto do município Bombinhas.
Principais fatos
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Serrana Engenharia Ltda. em face do
Município de Bombinhas, Secretaria de Administração e Aegea Saneamento e
Participações S.A., com pedido de liminar contra ato supostamente praticado pela Sec. de
Adm. e o Presidente da Comissão de Licitação do município de Bombinhas, relacionado
ao resultado da licitação para a concessão dos serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, o qual teria atribuído notas técnicas com menor valor.
Alega que os critérios fixados para avaliação técnica são completamente subjetivos, em
total prejuízo às licitantes e ao interesse público, que por si só ensejaria na nulidade do
certame e que a administração municipal agiu com carência de motivação/fundamentação
e violou os parâmetros estabelecidos no próprio edital quando do julgamento das
propostas técnicas. Requereu, assim, seja concedida a segurança a fim de que a) seja
determinada a retificação do edital licitatório; b) caso não acolhido, a realização de novo
julgamento das propostas técnicas, devidamente fundamentado.
O MP opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito ante a formulação de pedido
genérico pela impetrante ou, alternativamente, pela denegação da ordem. Em sentença,
o juiz denegou a segurança pretendida, fundamentando que não restou demonstrado
qualquer prejuízo ao interesse público no procedimento licitatório, o qual observou os
ditames do Edital e conjugou os critérios de melhor preço e técnica, primado pela
prestação de serviços públicos de excelência. Condenou a impetrante por litigância de
má-fé, uma vez que omitiu documento que sabia existente antes da impetração do MS,
qual seja a decisão fundamentada da Comissão de Licitação que indeferiu seu Recurso
Administrativo. Situação Atual: em 13/09/2016, a Impetrante interpôs Embargos
Declaratórios em face da sentença proferida, o qual aguarda julgamento.
Chance de perda
Remota
Análise do impacto
Perda da Concessão.
em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
Não há
se houver
Processo n.º 0301502-82.2015.8.24.0113
Juízo
2ª Vara Cível da Comarca de Camboriú
Instância
1ª Instância
Data de instauração
09/07/2015
Partes no Processo
Autor: Companhia Nacional de Saneamento - CONASA
Réus: Presidente da Comissão Especial de Licitação de Camboriú e Aegea Saneamento
e Participações S.A.
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Valores, bens ou
direitos envolvidos

Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto
em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
se houver

Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois o pedido envolve a retificação
do Edital Licitatório e/ou a realização de novo julgamento das propostas dos licitantes,
podendo ocasionar a perda da concessão dos serviços de abastecimento de água e
esgoto do município de Camboriú.
A CONASA impetrou Mandado de Segurança contra ato praticado por Gilmar da Silva,
Presidente da Comissão Especial de Licitação da Prefeitura de Camboriú, alegando, em
síntese, que participou da licitação na modalidade de concorrência pública (edital n.
003/2014) que tem como objeto a contratação de empresa para concessão dos serviços
públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário no Município de
Camboriú. Aponta diversas ilegalidades supostamente cometidas pela autoridade coatora
quando da análise da proposta técnica apresentada pela impetrante que culminou com a
atribuição de pontuação abaixo do que deveria ter-lhe sido atribuída. Sustentou que,
muito embora tenha apresentado recurso administrativo à referida decisão que atribuiu
nota abaixo do esperado, o recurso foi conhecido, mas, no mérito, desprovido pela
autoridade coatora. Requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos do edital
da concorrência pública n. 003/2014, inclusive a sessão de abertura das propostas de
preço até o julgamento da demanda e a concessão da segurança, em definitivo, para o
efeito de serem sanadas as irregularidades e ilegalidades apontadas, suspendendo-se o
edital até que todas as providências sejam tomadas pela autoridade coatora, bem como a
reanálise de sua proposta técnica com a consideração de todos os temos combatidos em
seu recurso administrativo.
O Juiz concedeu a liminar pleiteada para suspender os efeitos do edital da concorrência
pública n. 003/2014, inclusive a sessão de abertura das propostas de preço designada,
até o julgamento final da demanda.
O município de Camboriú interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito
suspensivo contra a decisão proferida, apontando, em síntese, que o julgamento técnico
estaria correto e que a Agravada não pode substituir o seu juízo ao da Comissão Especial
de Licitação, que goza de discricionariedade técnica para avaliação das propostas. Afirma
que a Comissão destacou defeitos considerados relevantes na proposta Agravada que
justificam a pontuação recebida.
O TJ deferiu o efeito suspensivo, fundamentando que os argumentos do Agravante
merecem acolhimento vez que relevantes em sua fundamentação. A grave lesão estaria
amparada no prolongamento da solução acerca da concessão do serviço essencial que
resultaria em prejuízo também à coletividade que anseia pela melhor prestação do
serviço público. Situação Atual: aguardando julgamento do Agravo de Instrumento.
Remota
Perda da Concessão.

Não há

Processo n.º 0301782-53.2015.8.24.0113
Juízo
2ª Vara Cível da Comarca de Camboriú
Instância
1ª Instância
Data de instauração
18/08/2015
Partes no Processo
Autor: Carlos Alexandre Martins
Réus: Presidente da Comissão Especial de Licitação de Camboriú e Aegea Saneamento
e Participações S.A.
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois o pedido envolve a reanálise
direitos envolvidos
das propostas, podendo ocasionar a perda da concessão dos serviços de abastecimento
de água e esgoto do município de Camboriú.
Principais fatos
O autor Carlos Alexandre Martins ingressou com Ação Popular contra o Município de
Camboriú, o presidente da Comissão Especial de Licitação do Município de Camboriú
(Gilmar da Silva) e Aegea Saneamento e Participações S.A., sustentando uma série de
ilegalidades e irregularidades na licitação n. 3/2014, que tem por objetivo a contratação
de empresa para concessão dos serviços públicos de abastecimento de água potável e
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Chance de perda
Análise do impacto
em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
se houver

esgotamento sanitário pelo prazo de 35 anos. Requereu, em liminar, a suspensão do
procedimento licitatório e da assinatura do contrato ou, se já formalizado, o
sobrestamento dos seus efeitos. No mérito, buscou a declaração de nulidade dos atos
administrativos praticados na licitação a partir da avaliação das propostas (inclusive desta
e da ata de reunião) e a condenação do 2º réu à reanálise das propostas e documentos
apresentados pelos licitantes.
O Juiz indeferiu a liminar, alegando que nenhuma das alegações, no momento, tem
relevância jurídica suficiente a macular e tornar flagrantemente nulo o processo licitatório
(art. 4º da Lei n. 4717/65), bem como que não vislumbra prejuízos à coletividade que
demandem atuação do juízo antes mesmo de oportunizada a defesa dos réus. O Autor
interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão proferida, tendo sido negado seu efeito
suspensivo. Aguarda-se o julgamento do Agravo de Instrumento.
Remota
Perda da Concessão.

Não há

Processo n.º 0300569-03.2017.8.24.0061
Juízo
2ª Vara Cível da Comarca de São Francisco do Sul
Instância
1ª Instância
Data de instauração
23/03/2017
Partes no Processo
Autor: Associação de Moradores Amigos do Portinho - Amap
Réus: SAMAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Francisco do Sul, Águas de
São Francisco do Sul SPE S.A. e Município de São Francisco do Sul.
Valores, bens ou
R$ 1.000.000,00
direitos envolvidos
Principais fatos
O Autor ingressou com Ação Civil Pública pleiteando Indenização por danos morais em
face dos Réus, sob a alegação de que a AMAP abrange o bairro do Portinho nesta
cidade, com 97 associados, todos prejudicados, de agosto a novembro de 2014, pelo
fornecimento público, por parte da SAMAE, de água contaminada por coliformes fecais,
imprópria para uso humano. Fundamentou a sucessão empresarial e a responsabilidade
solidária da Águas de São Francisco do Sul, requerendo, por fim, a condenação do
SAMAE, solidariamente à Águas de São Francisco do Sul e subsidiariamente o Município
no valor de R$ 10.000,00 para cada associado, com juros e correção monetária.
Requereu a tutela de urgência para o arresto via BACENJUD o valor de 1 milhão de reais,
alegando risco de resultado útil do processo, o que foi indeferido pelo juiz. Atualmente,
aguarda-se a citação dos réus.
Chance de perda
Remota
Análise do impacto
Dispêndio Financeiro.
em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
Não há
se houver
Processo n.º 7005428-63.2016.8.22.0010
Juízo
2ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura, Estado de Rondônia
Instância
1ª Instância
Data de instauração
08/08/2016
Partes no Processo
Autor: Ademir Alves
Réus: Município de Rolim de Moura, Luiz Ademir Schock, Erivelton Kloos, Carlos Cesar
Colman, Simone Aparecida Paes, Sergiana Coelho Nobre, Bruno Fonseca Ferro e Aegea
Saneamento e Participações S.A.
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda.
direitos envolvidos
Principais fatos
Trata-se de ação popular por meio da qual o Autor pretende obter ordem para impedir
que o Município de Rolim de Moura firme contrato de concessão decorrente da
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Análise do impacto
em caso de perda do
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se houver

Concorrência pública nº 05-2015, pleiteando a concessão de tutela inibitória de urgência
antecipada para impedir que o Município de Rolim de Moura firme o Contrato de
Concessão objeto da Concorrência Pública, bem como que, ao final, (i) seja anulada a
contratação e o procedimento administrativo que deu origem ao Contrato de Concessão
celebrado com a Aegea, e (ii) seja o Município impedido de deflagrar novo processo
licitatório até que tenha a estrutura mínima de esgotamento sanitário concluída.
Remota
Perda da Concessão

Não há

Processo n.º 2241-49.2016.8.10.0060
Juízo
4ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do Maranhão
Instância
1ª Instância
Data de instauração
25/04/2016
Partes no Processo
Autor: Sérgio Martins de Souza Queiroz
Réus: Águas de Timon Saneamento Ltda. e Município de Timon – MA
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois os pedidos envolvem a perda
direitos envolvidos
da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgoto do Município de Timon –
MA.
Principais fatos
Trata-se de ação popular proposta por Sérgio Martins de souza Queiroz em face do
Município de Timon – MA e da Águas de Timon Saneamento Ltda., objetivando
declaração de invalidade do Contrato de Concessão firmado entre as partes rés.
O Requerente apresenta como causa de pedir da presente ação, suposta ausência de
cláusula no Contrato de Concessão que estipule metas para universalização da rede de
coleta de esgoto para os domicílios da zona urbana do município de Timon, e diante
disso, não atender a farto rol de diretrizes legais destinadas a equacionar a solução do
problema de falta de rede de coleta de esgoto em domicílios da zona urbana do
município. Afirma ainda o Autor, que a contrapartida na concessão do serviço público,
não poderia se dar em razão de aumento no número de usuários, mas sim na melhoria da
qualidade do serviço. Que no caso em questão, tem-se uma contrapartida benéfica aos
interesses do Concessionário. Desta forma, requer seja declarado inválido o contrato de
concessão do serviço público de fornecimento de água e de coleta de esgoto na zona
urbana do município de Timon, pela suposta ausência de cláusula no contrato, que
preveja metas de universalização do fornecimento de água e de rede de coleta de esgoto
e de supostamente não atender as diretrizes legais destinadas a equacionar a solução do
problema de falta de rede de coleta de esgoto em domicílios da mencionada zona
urbana.
Chance de perda
Remota
análise do impacto
Perda da Concessão.
em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
Não há
se houver
Processo n.º TC 006082.989.15-3 (processos apensos: TC 006116.989.15-3, TC 00004123.989.15-4 e TC13990.989.16-2)
Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no Processo

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Conselheira Cristina de Castro Moraes
(Relatora)
Única
02/07/2015
Autor: não possui (trata-se de procedimento natural do controle externo do Tribunal de
Contas)
Partes: Departamento de Agua e Esgoto de Ribeirão Preto (“DAERP” ou “Contratante”),
Aegea Engenharia e Comércio LTDA. (“Aegea Engenharia” ou “Contratada”) e
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Associação Paulista das Empresas de Perfuração de Poços Artesianos (Titular da
Representação).
Valores, bens ou
direitos envolvidos
Principais fatos

Não há valores envolvidos na demanda.
O processo em comento tem como objeto o exame da concorrência que originou a
celebração de contrato entre o DAERP e a Aegea Engenharia, controlada da Companhia,
no valor de R$ 68.497.128,10, para realização de projeto executivo e execução das obras
e serviços para ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água no
município de Ribeirão Preto, sob o regime de empreitada integral por preço global.
A representação que originou os processos em referência (“Representação”) foi
formulada pela Associação Paulista das Empresas de Perfuração de Poços Profundos –
APEPP, em face de irregularidades cometidas na condução do certame, decorrentes de
suposta aglutinação indevida do objeto, valor da caução excessivamente alto (em
decorrência da aglutinação do objeto), incoerente cotação de preço junto às empresas
Constam e GTX, falta de planejamento e de projetos técnicos para cada poço profundo,
ausência do estudo do impacto financeiro, falta de recurso financeiro para a contratação
pretendida, e inexistência de Plano Geral de Saneamento Básico e Planos Diretores.
Alegou-se, ainda, que a Aegea Engenharia, empresa vencedora do certame, e seus
responsáveis técnicos não estariam habilitados à construção de reservatórios metálicos
apoiados e à perfuração de poços profundos, que exige atribuição técnica específica
(geologia ou engenharia de minas).
O DAERP apresentou justificativas e documentos, defendendo a regularidade dos atos
praticados e atendimento da legislação de regência. Asseverou que diante da falta de
água no Município, a Autarquia planejou a implantação do Plano de Ações do DAERP –
2014/2015, o qual foi minuciosamente elaborado por todo seu corpo técnico (com
justificativas técnicas), tendo por objetivo equilibrar e resguardar o sistema de
abastecimento de água, mediante o aumento de sua eficiência. Argumentou que o projeto
básico foi adequado e atualizado em atendimento às disposições do artigo 6º, inciso IX,
da Lei nº 8.666/93, destacando que cumpriu os requisitos mínimos exigidos na Lei de
Licitações, a serem seguidos para elaboração do projeto executivo, tais como: termo de
referência, projetos, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias. Salientou
que o projeto básico, que é composto por aproximadamente 300 (trezentas) laudas, se
amolda aos ditames do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP.
Quanto ao orçamento prévio, aduziu que os preços unitários das obras e serviços foram
calculados com base nas tabelas SINAPI e SABESP. Os itens com preços unitários com
cotação foram levantados junto a fornecedores. Atribuiu a vedação ao somatório de
quantitativos de atestados à complexidade da obra, frisando que essa exigência não
causou restrição ao certame.
Ponderou que apesar de não constar expressamente no presente contrato a cláusula que
descreve os critérios de atualização monetária para o caso de inadimplência por parte da
contratante, poderia ser aplicada, por analogia, a disposição da cláusula contratual VI,
que dita os critérios para reajuste de preços, utilizando-se como índice de correção
mensal, a variação nominal do IPC/FIPE. No tocante à aglutinação de objeto, consignou
que já foi analisada por ocasião de Exame Prévio de Edital, onde restou constatada a
lisura do procedimento nesse aspecto. Registrou que a aglutinação do objeto foi uma
opção da Administração por se tratar de serviços complementares componentes do
Sistema de Abastecimento de Água, que formam um conjunto ou complexo e a
concomitância na execução é primordial para o funcionamento do sistema como um todo.
Observou, ainda, que a falta de previsão orçamentária poderia ser superada pela
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Análise do impacto
em caso de perda do
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Valor provisionado,
se houver

disponibilidade financeira existente, destacando que os compromissos estão sendo
honrados. Afirmou que a Autarquia cumpre fielmente as regras limitadoras de perfuração
de poços, que é condicionante para execução de qualquer obra da espécie. Quanto às
regras limitadoras de perfuração de poços no Município, a Representada salientou que
somente executa a perfuração de poços com a devida Licença, que é expedida pelo
DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, órgão gestor dos recursos hídricos.
Nestes termos, nenhum poço constante do presente certame foi ou seria executado sem
a devida Licença de Implantação, que é expedita tão somente quando da deliberação do
Comitê de Bacias, que regula as áreas de restrição.
No tocante à falta de atribuição legal da empresa vencedora para perfuração de poços,
mencionou que a Comissão de Licitação diligenciou junto ao CREA-MS sobre esta
questão, tendo como resposta a manifestação de que a perfuração de poços é parte
válida do Atestado e Acervo, restando cumpridas as exigências editalícias.
A Assessoria Técnica do DAERP, com relação aos aspectos econômico-financeiros e de
engenharia, e a Chefia de ATJ manifestaram-se pela irregularidade da licitação, contrato
e execução, bem como pela procedência parcial da Representação.
O Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade da matéria e procedência da
representação, propondo a aplicação de multa ao responsável e a remessa dos autos ao
Ministério Público Estadual.
Em 16/11/2016, em sessão plenária, concluiu-se por julgar parcialmente procedente a
tomada de contas supra e pela irregularidade da concorrência, do contrato celebrado
entre o DAERP e a Aegea Engenharia e da execução contratual, aplicando-se, em
consequência, o disposto nos incisos XV e XXVII, do artigo 2°, da Lei Complementar n°
709/93, bem como pela procedência parcial da Representação.
Nenhuma penalidade foi aplicada a empresa.
Em 24/04/2017, foi proferida decisão anulatória do acórdão anterior por falta de
contraditório e ampla defesa da Aegea Engenharia. Atualmente aguarda-se novo
julgamento.
Remota
Na hipótese de julgamento desfavorável, as penalidades serão aplicadas à administração
pública, uma vez que as irregularidades analisadas se tratam da fase interna da licitação
no qual a Aegea Engenharia não participou. Contudo, pode haver a procedência dos
pedidos, o que resultará na instauração de processo administrativo e inquérito civil a fim
de apuração e anulação imediata da licitação e respectiva contratação, o que pode
impactar a Aegea Engenharia diretamente. Nessa hipótese, contudo, deverá ser levada
em conta os serviços que a Aegea Engenharia efetivamente realizou, inclusive com a
atestação do Daerp mediante emissão de termo de entrega provisório das obras.
Não há

Processo (Requerimento) n.º 41298/16 e 166/2017
Juízo
Câmara dos Vereadores do Município de Ribeirão Preto
Instância
Única.
Data de instauração
13/09/2016
Partes no Processo
Autor: Vereador Marcos Papa
Partes contrárias: Daerp – Departamento de Agua e Esgoto de Ribeirão Preto
(“DAERP” ou “Contratante”) e AEGEA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. (“Aegea
Engenharia” ou “Contratada”)
Valores, bens ou
Não há valores envolvidos na demanda.
direitos envolvidos
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Em 13/09/2016, foi aprovada a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigar supostas irregularidades na concorrência pública n° 01/2014 – Contrato n°
50/2015, celebrado entre o DAERP e a Aegea Engenharia. A CPI tem como objeto a
investigação de eventuais irregularidades no contrato da DAERP com a AEGEA
(Concorrência nº 01/2014), incluindo o mal emprego dos recursos públicos, a falta de
planejamento adequado, o estabelecimento de condições que restringiram a
concorrência, os indícios de sobrepreço, bem como a superestimativa de serviços
dispensáveis.
Os trabalhos da CPI, inicialmente, formada pelos vereadores Marcos Papa (Rede
Sustentabilidade), presidente da Comissão; Paulo Modas (PROS), Bertinho Scandiuzi
(PSDB), Rodrigo Simões (PDT) e Beto Cangussu (PT), tiveram início em 22/09/2016,
data em que foi instalada a CPI e aprovado o cronograma prévio de execução dos
trabalhos, o que incluiu a decisão sobre as provas a serem produzidas, a convocação de
determinadas autoridades e o convite a representantes de determinadas pessoas
jurídicas, além da ciência de outras entidades que poderiam subsidiar as investigações
da CPI.
Até o final de outubro de 2016, a Comissão já havia iniciado o trabalho de análise de
documentos, dentre eles Relatório de Análise realizado pelo corpo técnico da DAERP,
datado de 04/10/2016, que apontou suposta infração contratual por parte da contratada.
A CPI também solicitou e juntou documentos com o objetivo de comparar os contratos
antigos feitos com outras empresas de saneamento no município com o contrato da
Aegea Engenharia, além de verificar as medições, apurar eventuais diferenças entre
valores pagos e serviços executados, e analisar a sistemática dos pagamentos
efetuados.
A primeira reunião da CPI aconteceu no dia 24/11/2016, com a oitiva do assessor
jurídico do DAERP e de cinco engenheiros do DAERP. Os cinco engenheiros
informaram que não sabiam que tinham a função de fiscais do contrato e relataram que
só tiveram conhecimento que deveriam fiscalizar as obras quando as denúncias da
Operação Sevandija (vide item 4.1 do Formulário de Referência) vieram à tona. O nome
deles faz parte do contrato, mas eles declararam que nunca foram comunicados
oficialmente dessa condição, apesar de terem realizado algumas fiscalizações de modo
pontual, eventual e informal. Posteriormente, após a Operação Sevandija, os referidos
técnicos elaboraram o ”Relatório de Análise” de 04/10/2016 (mencionado em epígrafe)
que apurou o suposto superfaturamento de medições contratuais. Sobre tal ponto, foi
informado pelos engenheiros que a auditoria teria sido encomendada pela
Superintendência do DAERP para que as medições referentes ao relacionamento com a
Aegea Engenharia fossem analisadas. As conclusões de tal relatório, elaborado no
âmbito do Processo Administrativo Processo n.º 04.2014.017379-2, foi a de que “foram
observadas várias irregularidades no tocante às porcentagens medidas e executadas de
vários itens”. Segundo os técnicos ouvidos, além de eventuais medições a mais,
segundo os depoentes, foi constatada também a suposta contratação de itens em
número maior que o necessário. Informaram, ainda, que os valores relacionados a essa
obra (preços unitários de tabela e os preços praticados) não foram verificados neste
relatório.
Em 01/12/2016, foi realizada nova sessão da CPI, na qual foram convocados gerentes
da execução do contrato pelo DAERP; e fiscais da execução do contrato pelo DAERP.
Apenas compareceram dois fiscais do DAERP. Um dos fiscais afirmou ter participado da
elaboração do memorial descritivo do projeto básico, indicando os locais dos postos e as
especificações técnicas da ABNT, não participando de nenhuma outra etapa da
licitação; que depois fiscalizou a perfuração de 13 poços artesianos e que tecnicamente
não viu irregularidades na execução da perfuração dos 13 poços. O outro fiscal alegou
desconhecimento da função de fiscalização, e que não participou de nenhuma etapa do
edital, mas que realizou averiguação e fiscalização de equipamentos elétricos e não
verificou irregularidades.
Para a sessão da CPI do dia 08/12/2016, foram convocados alguns diretores
Companhia, os quais amparados por habeas corpus, optaram por permanecer em
silêncio durante a oitiva.
Na última reunião da CPI do DAERP do ano de 2016, ocorrida em 15/12/2016, foram
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ouvidos o ex-chefe de Sessão de esgotos do DAERP e o ex-funcionário do DAERP, que
atuava como gerente de contratos. Ambos compareceram espontaneamente para
depor, pois, apesar de terem sido convocados pela CPI, não foram notificados pelo
DAERP. O primeiro afirmou que participou da elaboração de memoriais descritivos,
termo de referência (com exceção aos realizado pelo geólogo ouvido anteriormente) e
também planilha de orçamento e cronograma físico-financeiro; assinando até a 2ª
medição, ocorridas junto com o Tribunal de Contas. Afirmou que discorda das
afirmações acerca do orçamento estar acima da média e do planejamento ter sido falho.
O segundo informou que não participou da elaboração do termo de referência e que
tomou conhecimento que seria gerente de contrato através do próprio contrato; que teria
assinado alguns documentos tendo em vista a necessidade de obras na cidade. Afirmou
que as medições eram protocoladas pela empresa e que outras pessoas realizariam a
checagem de documentação (como os boletins diários de obra) para que ele
posteriormente assinasse tais medições, que confiava no trabalho dos fiscais para
assinar os documentos e que nunca recebeu recursos para liberar as medições.
Com o final da legislatura de 2016, se fez necessária a aprovação do requerimento de
desarquivamento e funcionamento da CPI. Em ato da Presidência da Câmara datado de
14/02/2017 foram nomeados os seguintes vereadores, para, na qualidade de membros,
comporem a CPI na nova legislatura: Marcos Papa (REDE - presidente), Bertinho
Scandiuzzi (PSDB - relator), Orlando Pesoti (PDT), Elizeu Rocha (PP) e Marinho
Sampaio (PMDB). Em 21/02/2017, foi realizada a sessão de reinstalação da CPI.
Em 30/03/2017, foi realizada a primeira reunião da CPI do ano de 2017, em que foram
ouvidos o superintendente e assessor jurídico do Daerp para saber da atual
administração quais as providências tomadas em relação ao contrato investigado.
Não aplicável, por se tratar de CPI.
Na hipótese de julgamento desfavorável, o procedimento da CPI não tem poder de
aplicar qualquer penalidade, apenas encaminhar ao Ministério Público ou demais
autoridades com poder punitivo como a Controladoria Geral do Município ou o Tribunal
de Contas do Estado. Apesar da ACP também versar, em tese, sobre os mesmos
fatos, existem outros procedimentos que poderiam ser instaurados em face da
empresa com os mesmos fatos, como, por exemplo, processo para investigar eventual
responsabilização nos termos da Lei Anticorrupção.
Não há.

Processo n.º 04.2014.017379-2
Juízo
Procedimento Administrativo Sancionador – Departamento de Aguas e Esgoto de
Ribeirão Preto (“DAERP”).
Instância
Administrativa
Data de instauração
Partes no Processo
Autor: DAERP
Parte contrária: AEGEA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. (“Aegea Engenharia”)
Valores, bens ou
direitos envolvidos
Principais fatos

R$ 16.825.548,87.
De Oficio, através de Relatório de Análise solicitado pela superintendência do
DAERP, foi instaurado procedimento administrativo para apurar supostas
irregularidades e/ou descumprimentos na execução do contrato nº n° 50/2015,
celebrado entre o DAERP e a Aegea Engenharia para execução das obras e serviços
para ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água no município de
Ribeirão Preto.
Tal Relatório de Análise concluiu que houve medições pagas a maior com relação aos
serviços efetivamente executados, em valor correspondente a R$ 16.825.548,87. Este
valor, correspondente a parcela do total contratado, não pago pelo DAERP, foi
devidamente incluído na rubrica de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa da
Aegea Engenharia.
Em 13 de outubro de 2016, através de notificação, o DAERP solicitou que a Aegea
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Engenharia se manifestasse, em 12 horas, acerca do relatório emitido pelos mesmos.
Em defesa, a AEGEA Engenharia apontou (i) equívoco quanto ao endereçamento da
notificação; (ii) necessidade de que lhe fossem franqueadas cópias integrais do
procedimento administrativo referente ao Relatório de Análise; e, (iii) fosse
considerado o prazo para resposta em 15 dias, nos moldes da Lei Complementar
Municipal n.º 1.497/03 (Doc. 08 – carta ENG-RP 066/16).
Ato continuo, a Aegea Engenharia, evidenciando a violação ao seu direito líquido e
certo de ser submetida a procedimento administrativo no qual se observe a ampla
defesa e o contraditório, em 09/11/16, impetrou o Mandado de Segurança distribuído
sob o n.º 1041379-79.2016.8.26.0506. Em, 16/11/16, foi proferida liminar na qual
impôs-se ao DAERP a obrigação de reabrir o prazo de defesa, o qual somente seria
contado após o fornecimento de cópia integral do quanto processado
administrativamente e, ainda, deveria ser de 10 dias, nos termos do previsto no art. 87
da Lei nº 8.666/93. Em 23 de novembro de 2016, com o recebimento de notificação
de rescisão contratual e aplicação de penalidades enviada pelo DAERP, a Aegea
Engenharia solicitou reforço da liminar outrora concedida para que os efeitos de tal
rescisão fossem ineficazes até o julgamento do Mandado de Segurança. Concedida a
suspensão dos efeitos da decisão proferida no processo administrativo sancionador nº
04.2014.017379-2.
A rescisão foi anulada de oficio pelo DAERP em 16/12/2016. A Aegea Engenharia
apresentou sua defesa em 15/02/2017, a qual aguarda julgamento. As obras
realizadas pela Aegea Engenharia foram recebidas provisoriamente pelo órgão em
31/03/2017, fato que corrobora a expectativa da Aegea Engenharia efetivamente
receber os valores não pagos pelo DAERP e incluídos na conta de PCLD.
Remota, tendo em vista que as investigações internas da Companhia, bem como
laudos e pareceres preparados por consultores externos, indicarem que não houve
qualquer irregularidade na licitação, preços praticados e serviços prestados.
Na hipótese de julgamento desfavorável, será discutido judicialmente o resultado.
Ainda assim, em uma perspectiva extremamente pessimista, os valores seriam
glosados dos serviços efetuados pela AEGEA e não pagos pela administração,
coincidentemente nos mesmos valores apurados no processo administrativo.
Especificamente, se, durante o processo administrativo (não obstante eventuais
discussões judiciais futuras), entender-se que houve culpa da companhia na rescisão,
haverá apenas pagamento dos bens reversíveis ainda não amortizados; se houver
entendimento de que a rescisão não se deu por culpa da companhia, esta poderá
pleitear indenização por tudo que perdeu e razoavelmente deixou de ganhar em
função da rescisão, inclusive dos valores que já não foram pagos pelo Daerp e
lançados em rubrica de PCLD.
Não há

Processo n.º 1024525-44.2015.8.26.0506

Juízo

2ª Vara da Fazenda Pública, da Comarca de Ribeirão Preto.

Instância
Data de instauração

1º instancia
23/07/2015

Partes no Processo

Autor: Ministério Público do Estado de São Paulo
Partes contrárias: Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (“DAERP) e
AEGEA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. (“Aegea Engenharia”).

Valores, bens ou
direitos envolvidos

R$ 25.000.000,00 (VALOR DE BLOQUEIO SUGERIDO)
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Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, em face do DAERP e da Aegea
Engenharia, objetivando a anulação da concorrência pública nº 01/2014, e do
superveniente contrato administrativo (50/2015), referente à realização de projeto
executivo e execução das obras e serviços para ampliação e melhorias do sistema de
abastecimento de água no município de Ribeirão Preto. Aduz o Ministério Público que
há indícios de irregularidades no procedimento licitatório, dirigismo e
superfaturamento de preços, noticiados por representações encartadas aos autos do
Inquérito Civil nº 14.0156.0001957/2015.
Fundamentação do MP: o edital de licitação apresentou irregularidades, que teriam
causado restrições à concorrência e superfaturamento de preços. Resumidamente,
alegou-se os seguintes pontos:
a)
restrições impostas no edital de concorrência - entende o Ministério Público
que, “por certo, a mais grave restrição imposta no edital de licitação foi da
Concorrência nº 01/2014, ora impugnada, foi a aglutinação dos serviços de perfuração
de poços artesianos, construção de reservatórios metálicos, substituição de redes de
água e fornecimento de hidrômetros. Tal aglutinação de obras, serviços e
fornecimento de materiais, viola, de forma crassa, os §§ 1º e 2º do artigo 23, da Lei
8666/93, (...). Como é rigorosamente impossível que uma mesma fornecedora
consiga prestar todos os serviços e fornecimentos previstos no edital, é certo que
ocorrerão subcontratações, com prejuízos presumidos ao Erário.”
b)
superfaturamento de preços e quantitativos - entende o Ministério Público que
os preços da licitação objurgada seriam majorados artificiosamente, pois maiores do
que os praticados em licitações pretéritas, para objetos similares.
c)
ausência de planejamento, estudo de impacto financeiro e justificativas
técnico/financeira - entende o Ministério Público que os gastos com a licitação não
estão previstos no plano plurianual nem possuem suporte na lei orçamentária em
vigor, portanto, o procedimento licitatório sequer poderia ter sido iniciado.
Em 07/10/2015, o Juízo deferiu o requerimento liminar, formulado pelo Ministério
Público, para sobrestar o certame ou a assinatura do respectivo contrato
administrativo.
Em 15/10/15, o Tribunal de Justiça de São Paulo, após requerimento apresentado
pelo DAERP, defere a suspensão da ordem liminar e determina o retorno das obras,
diante da urgência e relevância na realização das obras públicas, indispensáveis à
continuidade do abastecimento de água na cidade de Ribeirão Preto.
Em 30/03/16, a Aegea Engenharia, se deu por citada e apresentou contestação,
alegando não ser identificável qualquer vício no edital de licitação; que venceu o
certame de forma lídima, com proposta de preços compatível com o objeto da
contratação e à sua expertise para realização de obras de saneamento básico; e que
não há nulidade na contratação nem superfaturamento.
Em 08/04/2016, o DAERP apresentou contestação, alegando, em síntese, que o
certame foi realizado em conformidade com as legislações vigentes e de acordo com
o edital.
Em 06/09/16, o Ministério Público trouxe aos autos notícias jornalísticas, tratando de
ação em trâmite pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, por meio da
qual se estaria a apurar eventual desvio de parte dos pagamentos feitos pela Aegea
Engenharia ao DAERP, por agentes públicos de Ribeirão Preto. Baseado nestas
notícias da internet, o Ministério Público requereu a concessão de tutela de urgência
para:
a)
suspender os pagamento devidos pelo DAERP à Aegea Engenharia;
b)
expedição de ofício ao juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto, requisitando cópias dos documentos relacionados ao contrato administrativo
objeto desta ação;
c)
expedição de ofício ao superintendente do DAERP, requisitando cópia de
eventuais termos aditivos ao contrato original e relatório dos pagamentos já efetuados
e respectivas medições.
Em 08/09/16, o juízo deferiu os requerimentos do Ministério Público e, fundamentado
no poder geral de cautela, foi além, agregando à tutela de urgência o bloqueio de
bens da Aegea Engenharia.
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Em 29/09/16, a Aegea Engenharia interpôs embargos de declaração, objetivando
aclarar os limites da decisão que suspendeu os pagamentos que lhe são devidos e
decretou o bloqueio de seus bens.
Em 19/10/16, o DAERP apresenta petição requerendo a sua migração para o polo
ativo da ação, argumentando que pleitearia ressarcimento de R$16.825.548,80, frente
à Aegea Engenharia, por suposta divergência nas medições.
Em 02/11/2016, o juízo rejeita os embargos de declaração opostos pela Aegea
Engenharia, por entender que as medidas determinadas eram necessárias.
Em 03/11/16, o Ministério Público requer o bloqueio de bens da AEGEA Saneamento,
de modo que a atingir o grupo econômico.
Em 11/11/16, a Aegea Engenharia se manifesta nos autos, requerendo a
reconsideração da decisão que rejeitou os embargos, ao menos para limitar o
bloqueio de seus bens, até mesmo para prestar garantia, por meio de carta de fiança
ou seguro garantia.
Em 22/11/16, a Aegea Engenharia apresenta quesitos e indica os seus assistentes
técnicos (“Luiz Guilherme F.S. de Mello, Oswaldo Cruz, Hussain Mohamad Hammoud,
Marcus Antunes Rocha, Jackson Luis da Silva Santos e Eduardo Rizzo da Silva
Freitas”).
Em 23/11/16, o juízo revê em parte sua decisão, limitando o montante da ordem de
bloqueio em R$ 25.000.000,00, e consignando a possibilidade de prestação de
garantia, por meio de carta de fiança ou seguro garantia (“Fls. 4501/4506: Razão
assiste à AEGEA quanto à necessidade de fixação do montante a ser bloqueado,
inclusive para o caso de prestação de eventual garantia por carta de fiança ou seguro
garantia. Assim, considerando o orçamento total do projeto objeto da concorrência
pública na qual a empresa-ré se sagrou vencedora (R$ 68.497.128,10), bem como as
diferenças pretensamente apuradas pelas recentes medições pelo DAERP
(R$16.825.548,87), e sopesando ainda as dúvidas que pairam sobre todo o processo
licitatório, o que dificulta, no momento, a contabilização total dos alegados prejuízos
ao erário, reputo por bem fixar em R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) o
limite das ordens de bloqueio. Observe-se.”)
Em 28/11/16, o DAERP apresenta quesitos e indicou assistentes técnicos (“Laércio
Pereira Cardoso, Richard Artur Valefuogo Junior, Helder Gonçalves Ferreira e
Benedito Batista Filho”).
Em 30/11/16, o Ministério Público apresenta quesitos.
Em 07/12/16, Aegea Engenharia apresenta apólice de seguro garantia, no valor de R$
32.500.000,00 (30% acima do exigido pelo juízo), requerendo a substituição ao
bloqueio de bens.
Em 12/12/16, a Aegea Engenharia apresenta impugnação aos quesitos apresentados
pelo DAERP e pelo Ministério Público.
Em 15/12/16, a Aegea Engenharia requer a suspensão da execução do contrato
administrativo nº 50/2015, diante da suspensão dos pagamentos relacionados a ele.
Em 26/01/17, após manifestação contrária do Ministério Público e do DAERP, acerca
da substituição do bloqueio de bens por seguro garantia, o juízo indefere tal
requerimento.
Em 21/02/17, contra essa decisão, é interposto recurso de agravo de instrumento pela
Aegea Engenharia.
Em 03/03/17, o juízo mantém a decisão que indeferiu a substituição do bloqueio de
bens e determina o prosseguimento da perícia de engenharia e de contabilidade, a
ser realizada pelos profissionais Sérgio Abud e Halyson Walderrama.
Em 03/03/17, o juízo revê em parte a sua decisão anterior e determina a suspensão,
por ora, da realização da perícia contábil.
Em 21/03/17, a Aegea Engenharia apresenta o comprovante de depósito dos
honorários, referente às duas perícias.
Em 24/03/17, o perito Sergio Abud designa local, data e hora, para o início dos
trabalhos periciais.
Em 27/03/17, o Ministério Público noticia a propositura de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa (proc. n. 1009487-21.2017.8.26.0506), da qual a Aegea
Engenharia ainda não foi citada, e apresenta quesitos suplementares.
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Chance de perda

Análise do impacto
em caso de perda do
processo
Valor provisionado,
se houver

Remota, tendo em vista que as investigações internas da Companhia, bem como
laudos e pareceres preparados por consultores externos, indicarem que não houve
qualquer irregularidade na licitação, preços praticados e serviços prestados.
Na hipótese de julgamento desfavorável, haveria o acolhimento dos pedidos do
Ministério Público, com o consequente reconhecimento da nulidade do processo
licitatório e do Contrato.
Não há

Processo Medida Cautelar de Busca e Apreensão n.º 0003514-85.2017.403.6000

Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no Processo

3º Vara Federal de Campo Grande
1º instancia
20/04/2017
Autor: Delegado da Policia Federal
Partes: ÁGUAS GUARIROBA S.A. (“Águas Guariroba”)

Valores, bens ou
direitos envolvidos

Não possuem valores envolvidos. Trata-se de busca e apreensão com o intuito de
buscar provas.

Principais fatos

Foi deferida busca e apreensão na sede da empresa Aguas de Guariroba em
09/05/2017.
O Ministério Público Federal aponta que após a análise da Polícia Federal acerca dos
documentos apreendidos na primeira fase da operação denominada “Lama Asfáltica”,
que investiga a ocorrência de fraude à determinadas licitações, de lavagem de
dinheiro através de contratos simulados, bem como corrupção ativa e passiva,
cometidos por determinados agentes de pessoas jurídicas e agentes públicos, que
teriam pago e recebido vantagens indevidas em troca de favorecimento às empresas
envolvidas em licitações e contratos públicos e na concessão de benefícios fiscais.
Em acesso aos autos, é possível notar que, em relação à Águas Guariroba, a nova
fase da operação “Lama Asfáltica”, denominada “Maquinas de Lama”, visa buscar
provas de supostos crimes fiscais (incentivos fiscais obtidos através de propina), além
de lavagem de dinheiro. O MPF aponta a existência de contratos entre a Águas de
Guariroba e outras controladas da Companhia: Prolagos, Aguas de São Francisco do
Sul, Aguas do Mirante e Aegea Engenharia (apesar da citação, não é possível afirmar
que tais empresas são investigadas); e empresas que supostamente funcionariam
como subterfúgio para o recebimento de valores de outras empresas, dando-lhes
aparência lícita - para posterior repasse a agentes públicos e partidos políticos.
Em relação à Águas de Guariroba, o pedido de busca e apreensão e a decisão judicial
que a deferiu apontam suspeitas, sobre a compra de uma estação de tratamento de
esgotos compacta, por parte da Águas de Guariroba, no valor de R$ 4.500.000,00, de
uma das citadas empresas suspeitas. Segundo os autos, existiriam indícios de que tal
operação teria sido simulada, dentre eles de que a estação teria sido apenas
formalmente adquirida por uma empresa intermediária (por R$ 3.500.00,00) no mesmo
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dia que o revendeu à Águas de Guariroba. Segundo aponta os autos, as citadas
autoridades suspeitam que o valor recebido pela referida empresa pela citada
operação de compra, teria sido em parte destinado a partido político.
Houve também a menção de supostos pagamentos a tais empresas suspeitas por
parte de empresas do grupo (Engepav Engenharia e Comércio Ltda, Equipav e Águas
Guariroba) no âmbito de contratos de locação de máquinas que, segundo os
investigadores, poderiam ser parcialmente simulados.
Também há alusão nos autos à suspeita de que a aquisição de livros, por parte da
Águas de Guariroba, que tratam sobre direito constitucional e direito processual civil e
cujo autor ou coautor seria o filho de ex-governador do Estado do Mato Grosso do Sul,
teriam a finalidade de dissimulação e obtenção de vantagem indevida.
Em função disto, a Justiça Federal deferiu pedido de Busca e Apreensão formulado
pelo MPF nos autos que investigam agentes não ligados à Águas de Guariroba, sendo
que em 11/05/2017 a empresa sofreu busca e apreensão de documentos em suas
dependências.
Informe-se ainda que há pedido da autoridade policial pela quebra dos sigilos
bancário e fiscal da Águas Guariroba, o qual foi deferido em 12/05/2017, mediante o
ajuizamento de autos apartados.
A Águas Guariroba não possui conhecimento de que qualquer de seus
administradores ou funcionários seja investigado, indiciado ou denunciado em ação
penal em consonância com os fatos aqui relatados
Chance de perda

Não aplicável por se tratar de medida cautelar de busca e apreensão já cumprida.

Análise do impacto
em caso de perda do
processo

Não aplicável por se tratar de medida cautelar de busca e apreensão já cumprida.

Valor provisionado,
se houver

Não há.

Processo n.º 1401223-03.2017.8.12.0000
Juízo

Tribunal de Justiça - 3ª Seção Cível

Instância

2ª Instância – ação originária

Data de instauração

14/02/2017

Partes no Processo

Autor: Francisco Braz Otre Junior
Réus: Águas Guariroba S.A., COBEL – Construtora de Obras de Engenharia Ltda.,
Município de Campo Grande e Andre Puccinelli

Valores, bens ou
direitos envolvidos

Não é possível estimar o valor envolvido na demanda, pois o pedido formulado
engloba: a revisão do acórdão que julgou anterior ação popular, para a) anular o
contrato de concessão; b) ou revisão do valor de outorga, quitado com dação em
pagamento de obras.
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Principais fatos

Trata-se de ação rescisória que pretende rescindir acórdão do Tribunal de Justiça
do Mato Grosso do Sul, que julgou improcedentes os pedidos formulados por
Semy Ferraz, em antiga ação popular (proc. n. 0028326-84.2005.8.12.0001).
As pretensões deduzidas pelo autor popular, naquela antiga demanda eram:
- “A primeira pretensão popular tinha como fundamentação o fato de que a licitação
foi precedida de um concilium fraudis de forma a propiciar que o consórcio Aguas
de Guariroba pudesse lançar na certeza de que -contrariando disposição do Edital
-não pagaria no ato da celebração do contrato 25% da outorga em dinheiro e 25%
no prazo de 45 dias, possibilitando que a Cobel integrasse o consorcio e fosse
beneficiada (4717/65, arts. 2º, “e”, 4º, II,“a” e III,“c”).
- A segunda pretensão popular objetivava que - caso não tivesse sido deferida a
primeira pretensão (nulidade da concessão) -a concessionaria fosse condenada a
pagar ao Município a diferença entre o valor da outorga que deveria ter sido pago
em dinheiro, a vista (25%) e no prazo de 45 dias (25%), mas que, violando o edital
(item 18.1 e 18.2) e o próprio contrato de concessão (Clausula 9 e 9.1)foi quitado
mediante promessa de entrega futura de obras em favor do Município e do Estado
de Mato Grosso do Sul, através de um “contrato de gaveta”.”
Agora, depois de transitado em julgado o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato
Grosso do Sul que julgou improcedentes os pedidos do autor popular naquele
antigo processo, o autor da ação rescisória pretende a reapreciação da questão:
“a PROCEDENCIA da ação no sentido de rescindir o acordão objurgado e em
sede de "iudicium rescissorium” seja proferido novo julgamento do feito,
apreciando a apelação adesiva e as contrarrazões propostas pelo autor popular,
examinando-se todas as questões suscitadas e discutidas no feito, mesmo que
não tenham sido solucionadas pela sentença (CPC, art. 1.013, § 1º), reformandose o acórdão, decretando procedentes os pedidos formulados na inicial da ação
popular, condenando os réus no pagamento de custas processuais, honorários
advocatícios, percentualmente sobre o valor da causa.”
O processo encontra-se na fase inicial, tendo iniciado prazo de 30 dias para
contestação, no dia 07/06/2017 (juntada do aviso de recebimento da carta de
citação da COBEL).

Chance de perda

Remota, tendo em vista as decisões que julgaram improcedente a ação popular
(proc. n. 0028326-84.2005.8.12.0001).

Análise do impacto
em caso de perda
do processo

Eventual decisão desfavorável poderia gerar a anulação do contrato (probabilidade
remota) ou a revisão do valor de outorga quitado mediante dação em pagamento
de obras (possível).

Valor provisionado,
se houver

Não há

Processo n.º 0908915-44.2016.8.12.0001

Juízo

1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos - Campo Grande –
Mato Grosso do Sul.

Instância

1ª Instância.
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Data de instauração

12/2016

Partes no Processo

Autor: Ministério Público de Mato Grosso do Sul
Réus: Joselio Alves Raimundo, José João de Jesus da Fonseca e Águas Guariroba
S.A.

Valores, bens ou
direitos envolvidos
Principais fatos

Não é possível estimar o valor envolvido na demanda.

Chance de perda
Análise do impacto
em caso de perda do
processo

Remota
Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos e pagamento de multa em grau
compatível com o ato ímprobo. Seus representantes ato de improbidade por omissão,
na qualidade de agentes públicos, nos termos do art. 11, II, da lei de improbidade,
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo
agente.

Valor provisionado se
houver

Não há

O Ministério Público Estadual ajuizou uma Ação Civil Pública em face da Agua
Guariroba representada pelo seu ex-diretor José João e de seu ex-gerente de
operações Josélio, acusando-os de improbidade administrativa, pois, por desídia,
teriam deixado de fiscalizar e aplicar sanções relativas a infrações cometidas, por
usuários dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de
esgotos, relaciona à determinada postura edilícia do Código Municipal de Obras (Lei
Complementar Municipal) e do Regulamento dos Serviços Públicos de Abastecimento
de Água, Coleta e Tratamento de Esgoto de Campo Grande (Decreto Municipal nº
12.071/12). Através de uma reunião do Conselho superior do MP, onde foi submetido
a julgamento os autos o IC nº 78/2012, instaurado na 26ª Promotoria de Justiça do
Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural de Campo Grande o então
Corregedor-Geral do Ministério Público tomou conhecimento que a Águas Guariroba
remeteu denúncias ao Ministério Público, informando que 48 estabelecimentos
comerciais do ramo da alimentação da capital, possuem captação de água
subterrânea (poço) para fornecimento de água para consumo humano. Pugnou pela
procedência do pedido por ato de improbidade por omissão, nos termos do art. 11, II,
da lei de improbidade, que não adotou as medidas próprias, administrativas e judiciais
cabíveis, conforme prevê o art. 3°, XVIII do Regulamento do Serviço de Água e
Esgoto de Campo Grande (Decreto n. 12.071 de 27 de dezembro de 2012), em
função das irregularidades detectadas nos bares e restaurantes apontados pela
própria concessionária e seus representantes, por ato de improbidade por omissão, na
qualidade de agentes públicos, nos termos do art. 11, II, da lei de improbidade,
pagamento de multa civil. A concessionária e seus representantes, forma citados em
12/2016. Em fevereiro/2017, houve a juntada de defesa prévia pela Águas Guariroba,
a qual está pendente de apreciação pelo juízo.

Processo n.º 0806826-40.2016.8.12.0001
Juízo
2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos - Campo Grande –
Mato Grosso do Sul.
Instância
1ª Instância.
Data de instauração
12/2016
Partes no Processo
Autor: Ministério Público de Mato Grosso do Sul
Réus: Município de Campo Grande e Aguas Guariroba S.A.
Valores, bens ou
Não é possível estimar o valor envolvido na demanda.
direitos envolvidos

PÁGINA: 68 de 254

Formulário de Referência - 2017 - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 2

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Principais fatos

O Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de
Campo Grande – MS e Aguas Guariroba S.A., sob o argumento de eventuais
irregularidades na prorrogação do contrato de concessão, sem licitação e
basicamente, em tese, para alterar marcos contratual e estabelecer pagamento de
nova outorga. Passados três dias apenas da celebração do Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato N. 104/2000, o qual prorrogou o prazo para exploração dos serviços públicos
de esgotamento sanitário na área urbana do Município de Campo Grande – MS, a
Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Empresa Aguas Guariroba, com a
interveniência da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo
Grande e o Conselho de Regulação, celebraram o Quarto Termo Aditivo ao Contrato
N. 104/2000. Constituindo desarrazoada a prorrogação estipulada no Quarto Termo
Aditivo, que alterou o prazo de vigência da concessão por mais 18 anos e 07 meses,
ou seja, para 23 de agosto de 2060, requer o Ministério Público Estadual a anulação
do Quarto Termo Aditivo ao Contrato N. 104/2000 e todos os atos e efeitos dele
decorrente. A concessionária foi citada em dezembro/2016. Apresentou defesa prévia,
a correção do procedimento adotado para este processo; a inclusão da AGEREG no
polo passivo da ação. Em contestação, pugnou preliminarmente, pela inclusão da
AGEREG no polo passivo da ação; No mérito, pugnou pela legalidade do 4º
aditamento ao contrato de concessão. Foi contratado advogado especialista Dr. Egon
Bockmann, para defender a concessionária até o trânsito em julgado da ação e de
parecer acerca da legalidade de aditamento do prazo de concessão, para reequilíbrio
econômico financeiro do professor Dr. Marçal Justen Filho. Os autos encontram-se em
fase de instrução probatória.

Chance de perda
Análise do impacto
em caso de perda do
processo
Valor provisionado se
houver

Remota
Anulação do 4º TAM. De todo modo deve ser feito outro reequilíbrio para indenizar a
concessionária pelo investimento já realizado em razão deste termo aditivo.
Não há

4.3.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3
Em relação aos processos descritos no item 4.3, está provisionado o valor total de R$ 1.533.915,41
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4.5 – Processos sigilosos relevantes
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia ou suas controladas não são parte em processos sigilosos relevantes e
que não tenham sido divulgados no item 4.3.

TEXT_SP 7518934v1 10469/11
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Valores envolvidos
Valor provisionado
Prática do emissor ou de sua
controlada que causou tal
contingência

R$5.100.000,00
Não há.
A Prolagos S.A. é ré em 51 ações requerendo indenização por alegada
responsabilidade da concessionária por mortandade de peixes em um
lago da região de São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, no Estado do Rio de
Janeiro, em decorrência de suas operações. A concessionária instruiu os
processos com decisão do órgão regulador concluindo pela não
responsabilidade da empresa no evento, posição ratificada pelo consórcio
ambiental integrado pelos prefeitos e pelo órgão ambiental estadual.
Atualmente, dos 51 processos de mortandade, 23 sentenças foram
anuladas, 12 decisões mantiveram a sentença (concessionária está
recorrendo da decisão), 2 decisões mantiveram a sentença em parte
(redução de dano moral e outra excluindo um autor), 1 improcedência e 13
casos aguardando julgamento (sendo 10 com sentença aguardando
julgamento da apelação e 3 aguardando sentença).

Valores envolvidos
Valor provisionado
Prática do emissor ou de sua
controlada que causou tal
contingência

R$1.006.902,12
R$ 535.485,12
A Prolagos S.A. é demandada por assentados pelo INCRA em 13 ações
relativas a áreas que foram inundadas em épocas de intensas chuvas, na
região do município de Silva Jardim, próximo a Barragem operada pela
empresa onde ocorre a captação para tratamento da água distribuída na
área da concessão. A Prolagos S.A. alega, em defesa, situação de força
maior, visto que em face das torrenciais chuvas ocorridas a época, que
determinaram, inclusive, decretação de calamidade pública pelo
município, as inundações ocorridas na tiveram qualquer relação com a
operação da barragem pela concessionária. Do total de ações, 11 foram
julgadas procedentes, tendo a Concessionaria sido condenada ao
pagamento de R$602.620,12. A Concessionária provisionou parte deste
valor e está recorrendo das sentenças. Ainda não houve nenhum
pagamento por sentença transitada em julgado, sem execução em
andamento.

Valores envolvidos
Valor provisionado
Prática do emissor ou de sua
controlada que causou tal
contingência

Valores envolvidos

R$2.190.400,00
Não há.
A EMASA é ré em doze autos de infração lavrados em razão de
extravasamento de esgoto in natura ocorrido em dias de chuva, gerando
poluição de rios e córregos e danos ambientais na área do Município de
Barra do Garças e da falta de licença de operações de algumas das ETEs
da concessionária. Em outubro de 2013, a concessionária apresentou
requerimento à SEMA solicitando o encerramento dos procedimentos
ambientais referentes a estes autos de infração, seja pelo acolhimento da
defesa apresentada pela concessionária, seja pelo reconhecimento da
perda do objeto dessa autuação, uma vez que foi firmado Termo de Ajuste
de Conduta com MPE/MT, com o apoio da SEMA, por meio do qual as
partes acordaram alguns procedimentos visando encerrar as discussões
judiciais e administrativas relacionadas a extravasamento de esgoto no
Município de Barra do Garças. A probabilidade de perda desses autos de
infração é considerada remota.
Não é possível estimar o valor envolvido nas demandas pois os custos a
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Valor provisionado
Prática do emissor ou de sua
controlada que causou tal
contingência

serem incorridos pela EMASA, nos termos do Termo de Compromisso
Mínimo de Ajustamento de Conduta firmado, dependerão das exigências
das autoridades ambientais competentes em cada um dos projetos a serem
implementados.
Além disso, o TAC também prevê o pagamento da quantia de R$500.000,00
a título indenizatório.
Não há.
A EMASA – Empresa Matogrossense de Água e Saneamento Ltda. é ré em
seis ações movidas pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso
relativas a práticas lesivas ao meio ambiente. Com o intuito de encerrar os
litígios existentes e prevenir outros litígios relativos à poluição ambiental,
bem como reparar/indenizar danos já causados ao meio ambiente, a
EMASA, o Município de Barra do Garças e o Ministério Público do Estado
do Mato Grosso celebraram, em 25 de julho de 2013, um Termo de
Compromisso Mínimo de Ajustamento de Conduta por meio do qual foram
estabelecidas diversas obrigações de fazer à EMASA, tais como execução
de projetos de reparação de área degradada, implantação de estação de
esgoto e obtenção de licenciamentos ambientais e regularização de imóveis.
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4.6.1 INDICAR O VALOR TOTAL PROVISIONADO, SE HOUVER, DOS PROCESSOS DESCRITOS NO ITEM 4.6
Em relação aos processos descritos no item 4.6, está provisionado o valor total de R$ 535.485,12.
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4.7 – Outras contingências relevantes
Em 15 de março de 2007, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou o inquérito civil nº 28/2007, com
objetivo de investigar o lançamento pela Prolagos S.A. de efluentes no reservatório de Juturnaíba. Foi firmado, em 15 de
abril de 2009, um Termo de Ajuste de Conduta (“TAC”) por meio do qual a concessionária se comprometeu a tratar o lodo
produzido com o tratamento da água, o qual já foi integralmente cumprido pela Prolagos S.A. Após o cumprimento do
TAC, a pedido do Ministério Público, foram entregues projetos ao órgão ambiental estadual, para realização de estudos
com o fim de analisar se houve impacto no local para onde foi destinado o lodo retirado do reservatório e, em caso
positivo, qual a extensão e forma de mitigação do referido impacto, antes de se implantar o projeto de tratamento do lodo.
Em 13 de fevereiro de 2009, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou o inquérito civil nº 23/2009
requerendo a apresentação pela Prolagos S.A. de documentos ambientais relativos à ETE – São Pedro da Aldeia, tais
como a licença de operação e estudos científicos e outras informações relativas a lodo produzido em decorrência do
lançamento de efluentes. Os documentos solicitados já foram devidamente apresentados pela concessionária e aguardase manifestação do Ministério Público.
Tais inquéritos e procedimentos poderão, eventualmente, resultar no ajuizamento de ações civis públicas contra a
Companhia e os fatos que lhes deram origem poderão, também, resultar em eventuais desdobramentos no campo
administrativo e criminal.
As informações relativas às demais contingências relevantes da Companhia foram descritas nos itens 4.3 a 4.6.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
Não aplicável, uma vez que a Companhia não é companhia estrangeira.
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5.3 - Descrição dos controles internos
d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e
encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata
do registro e do exercício da atividade de auditoria independente
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e
2014, os auditores independentes conduziram um estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos da
Companhia com o objetivo de determinar a natureza, oportunidade e extensão da aplicação dos procedimentos de
auditoria, mas não para fins de expressar uma opinião específica sobre esses controles internos.
Como resultado desse estudo e avaliação para os exercícios mencionados anteriormente, auditados pela KPMG Auditores
Independentes, foram comunicadas à Companhia sugestões de aprimoramento dos controles internos que, na avaliação
da administração da Companhia e dos auditores, não se configuram como deficiências significativas ou materiais.
e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor
independente e sobre as medidas corretivas adotadas
A Administração concorda com os relatórios do auditor independente sobre os controles internos da Companhia
relacionados aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, não tendo sido identificadas deficiências ou
recomendações significativas sobre os controles internos. De acordo com a avaliação da Administração, as demais
deficiências reportadas pelos auditores não apresentam probabilidade ou magnitude com relação a distorções que
possam afetar as demonstrações financeiras.
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5.4 - Alterações significativas
Não aplicável.
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5.5 – Outras informações relevantes - Gerenciamento de riscos e controles internos
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação a esta Seção 5 do Formulário de Referência.
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Data de Constituição do Emissor

26/03/2007

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por Ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

21/05/2014
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6.3 – Breve histórico
A Companhia foi estruturada ao final de 2010 para ser o vetor de crescimento no setor de saneamento e para gerenciar os
ativos de saneamento do Grupo Equipav – Aguas Guariroba, com atuação no município de Campo Grande desde 2005 e
Prolagos, com atuação em 5 municípios da Região dos Lagos desde 2007, no Estado do Rio de Janeiro.
A Aegea atua como administradora de concessões de saneamento operando em todos os processos que abrange o ciclo
integral de água: abastecimento, coleta e tratamento de esgoto, nas modalidades de concessão plena de água e esgoto,
concessão parcial de água ou esgoto, PPP’s (Parcerias Público-Privadas) e Serviços.
Em 2012, a Companhia ampliou suas operações, tendo assumido por meio de sua controlada Águas do Mirante, a
operação do sistema de esgotamento sanitário do município de Piracicaba, localizado no interior do Estado de São Paulo.
Ainda em 2012, a Companhia adquiriu 51% de 16 concessões no Estado do Mato Grosso, através de sua Holding
Nascentes do Xingu. Atualmente, a Nascentes do Xingu é responsável pela gestão de 23 concessões no Estado do Mato
Grosso, 4 concessões em Rondônia e 1 concessão no Pará.
Com um plano de negócios consistente e um modelo de gestão replicado em todas as suas unidades de
negócios, fortalecido por um alto nível de governança e transparência, a Companhia conquistou parceiros de capital de
longo prazo de importância estratégica no mercado financeiro global.
Também em 2012, o Banco Mundial por meio do International Finance Corporation (“IFC”), se tornou o segundo acionista
a compor a base acionária da Companhia. O IFC é a maior instituição de desenvolvimento global voltada exclusivamente
para o setor privado com empreendimentos em inúmeros países.
Em 2013, a Companhia passou a gerir duas novas concessões nos municípios de Barra do Garças (MT) e Matão (SP).
Ainda em 2013, foi criada a GSS – Gestão de Sistemas de Saneamento Ltda. (“GSS”), empresa gestora de contratos de
performance e redução de perdas, gestão comercial e gestão da distribuição.
O ano de 2013 também foi importante à Companhia em razão do ingresso do Fundo Soberano de Cingapura (“GIC”),
como acionista minoritário da Companhia por meio da Atlantic Investco S.à.R.L . O GIC está entre as maiores companhias
do mundo de gestão de fundos, tendo sido fundado em 1981 para administrar as reservas internacionais de Cingapura e
possui investimentos significativos em diversos países.
Ainda em 2013, o Global Infrastructure Fund (GIF), gerido pela asset management do International Finance Corporation
(AMC), se tornou o mais novo acionista da Companhia. A entrada de mais um sócio na base acionária da Companhia está
em linha com a estratégia de fortalecimento de sua governança corporativa, agregando as melhores práticas de gestão.
No início de 2014, a Companhia passou a gerir outras duas novas concessões nos municípios de Barcarena (PA) e
Confresa (MT), sendo que o município de Barcarena marcou a entrada da Companhia no Estado do Pará em um cenário
onde, segundo estudos realizados pela própria Companhia, o setor de saneamento ainda apresenta um forte domínio das
empresas públicas e a Companhia projeta a oportunidade de negócios na prestação de serviços de gestão de sistemas de
saneamento.
Em 07 de fevereiro de 2014, a Companhia, adquiriu três concessões públicas de saneamento básico, sendo duas delas
concessões plenas de água e esgoto, Matupá e Guarantã do Norte, localizadas no Estado de Mato Grosso, e uma
concessão de água, Novo Progresso, no Estado do Pará, bem como o direito exclusivo de utilização e comercialização de
um software para operações de saneamento.
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Ainda em 2014, Águas de São Francisco do Sul Ltda. foi constituída, sob o regime de concessão, oferecendo serviços
públicos municipais de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, bem como a prestação de serviços
complementares no município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, no prazo de 35 (trinta e cinco) anos.
Em 2015, a Companhia constituiu 8 novas concessões e conquistou 8 novos municípios, nos estados de Mato Grosso,
Maranhão, Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Catarina.
Em 2016, a Companhia constituiu 4 novas concessões nos seguintes municípios: Ariquemes (RO), Bombinhas (SC), Serra
(ES) e Vila Velha (ES). Houve ainda, neste ano, a reinclusão de serviços de esgotamento de Arraial do Cabo, no Rio de
Janeiro.
A Aegea atende diariamente mais de 4,6 milhões de pessoas por meio de 1,5 milhões de economias, em 47 municípios
em 9 estados do Brasil.
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judicial ou extrajudicial

6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação judicial ou
extrajudicial
Não aplicável, uma vez que não houve pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia até a data
deste Formulário de Referência.
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6.6 – Outras informações relevantes
Não aplicável
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
A Companhia é uma operadora privada de serviços de saneamento básico e atua como administradora de empresas
detentoras de concessões públicas de saneamento e contratos de parceria público-privadas com expertise nos processos
operacionais de ciclo integral da água, quais sejam, abastecimento de água, bem como coleta e tratamento de esgoto.
Os serviços de abastecimento de água compreendem desde a captação de água bruta, tratamento, adução, reservação e
distribuição de água potável, conquanto os serviços de esgoto compreendem a coleta, tratamento, devolução ao meio
ambiente dos resíduos líquidos tratados e destinação dos resíduos sólidos a ser determinada conforme as características
dos mesmos nos termos da legislação ambiental aplicável.
Atualmente, a Companhia detém 18% do mercado privado de saneamento, e é responsável pelo atendimento de cerca
mais de 4,6 milhões de pessoas em 47 municípios dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Pará, Maranhão, Rondônia, Santa Catarina e Espírito Santo por meio de suas controladas abaixo descritas.
Águas Guariroba S.A.: Presta serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em toda a área
territorial do município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, de acordo com o Contrato de Concessão nº
104, cujo prazo de concessão para exploração e prestação de serviços é até 23 de agosto de 2060.
O controle acionário da Águas Guariroba foi assumido por sociedade do grupo em que se insere a Companhia em
novembro de 2005, época em que apenas 22% da população de Campo Grande tinha seu esgoto coletado e tratado com
perdas da ordem de 56% da água produzida. De 2006 a 2013, período que compreende a primeira e segunda etapa do
programa de investimento para a ampliação do serviço de coleta e tratamento de esgoto do município, denominado
Programa Sanear Morena, já foram investidos R$255 milhões para implementar 851 quilômetros de rede coletora de
esgoto, adicionando 72,5 mil ligações domiciliares à carteira de clientes da Companhia, e beneficiando assim
aproximadamente 328 mil pessoas. Foram implementadas duas Estações de Tratamento de Esgoto: ETE Los Angeles – a
maior da capital, capaz de receber 720 litros de esgoto por segundo, e ETE Imbirussu, capaz de receber 120 litros de
esgoto por segundo, nove novas estações elevatórias e ampliação de outras cinco. O Programa Sanear Morena está hoje
em sua terceira fase e tem seu término previsto para 2025. Ao todo, a Águas Guariroba terá aplicado R$891 milhões em
obras de coleta e tratamento de esgoto em Campo Grande, sendo 568 mil pessoas beneficiadas através de um total de
198,5 mil novas ligações domiciliares, 101,3 quilômetros de interceptores e 2.853 quilômetros de rede coletora, além da
construção de uma nova estação de tratamento de esgoto. A expectativa é que Campo Grande seja a primeira capital
brasileira a tratar todo seu esgoto, representando um salto de qualidade na saúde da população e na preservação do meio
ambiente.
Em 2016, Águas Guariroba atende com eficácia 99,9% da população da cidade que possui acesso a rede de distribuição,
recebendo água de qualidade. O avanço da rede de esgoto foi ampliado de 20% para 84% em 2016 com as obras do
Programa Sanear Morena.
Prolagos S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto: Presta serviços públicos de saneamento
básico, produção e fornecimento de água e tratamento dos esgotos dos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios,
São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, por meio de contratos de concessão firmados com referidos municípios, cujo prazo
de concessão para exploração e prestação de serviços se encerra em maio de 2041.
A Prolagos foi adquirida por sociedade do grupo em que se insere a Companhia no ano de 2007 tendo desde então
investido mais de R$400 milhões na construção de estações de tratamento de água e esgoto e na ampliação das redes de
distribuição para o fornecimento de água e esgoto de modo que atualmente 97,1% dos moradores das cidades atendidas
da Região dos Lagos (cidades de Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia) no Rio de
Janeiro recebem água potável e o abastecimento atende à demanda, mesmo em alta temporada, quando a população
aumenta para até dois milhões de habitantes. Cerca de aproximadamente 77,1% dos moradores das cidades atendidas da
Região dos Lagos também já possuem acesso à rede de esgoto. A Prolagos foi pioneira ao implantar o sistema de esgoto
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na região. São cinco estações de tratamento que evitam que 70 milhões de litros de esgoto sejam despejados no meio
ambiente a cada dia.
Águas do Mirante S.A.: Presta serviços públicos de esgotamento sanitário, outorgados em toda a área territorial do
município de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob o regime de concessão, com parceria-público privada. O contrato de
concessão foi firmado em 11 de junho de 2012 e possui prazo de 30 anos, renovável por igual período. A coleta e
tratamento do esgoto, além da manutenção, ampliação e substituição de redes coletoras, modernização das estações de
tratamento de esgoto e estações elevatórias de esgoto existentes e novas ligações de esgoto, a construção de novas
estações e a modernização do parque de hidrômetros são responsabilidades da Águas do Mirante. Mirante hoje é
referência nacional na coleta e tratamento de esgoto, sendo uma das poucas a atingir 100%.
Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A.: É a controladora direta do complexo Xingu, que conta com
17 sociedades de propósito específico que prestam serviços de fornecimento de água e tratamento dos esgotos nos
municípios de Sorriso, Poconé, Primavera do Leste, Campo Verde, Marcelândia, Vera, União do Sul, São José do Rio
Claro, Santa Carmem, Nortelândia, Pedra Preta, Jangada, Peixoto de Azevedo, Carlinda, Claudia, Jauru e Barra do
Garças, todas no Estado do Mato Grosso, por meio de contratos de concessão firmados com referidos municípios entre
2000 e 2012, cujos prazos de concessão são em sua maioria de 30 anos, conforme abaixo.

Município

Assinatura do
contrato

Ordem de
Serviço

Prazo Total

Prazo restante da
concessão (em 31/12/2016)

Barra do Garças (MT)

12/09/2003

12/09/2003

30 anos

16 anos

Campo Verde (MT)

29/11/2001

30/11/2001

30 anos

14 anos

Carlinda (MT)

13/01/2004

-

30 anos

17 anos

Claudia (MT)

19/03/2004

-

30 anos

17 anos

Jangada (MT)

01/07/2004

01/07/2004

30 anos

17 anos

Jauru (MT)

08/02/2012

02/04/2012

30 anos

25 anos

Marcelândia (MT)

30/06/2003

-

30 anos

16 anos

Nortelândia (MT)

01/02/2002

-

50 anos

35 anos

Pedra Preta (MT)

19/12/2003

02/01/2004

29 anos

15 anos

Peixoto Azevedo (MT)

01/09/2000

-

30 anos

13 anos

Poconé (MT)

19/06/2008

01/07/2008

16 anos

7 anos

Primavera do Leste (MT)

25/08/2000

25/08/2000

30 anos

13 anos

Santa Carmem (MT)

07/12/2001

-

30 anos

14 anos

São José do Rio Claro (MT)

01/04/2008

01/05/2010

30 anos

23 anos

Sorriso (MT)

14/06/2000

-

30 anos

13 anos

União do Sul (MT)

23/08/2000

-

30 anos

13 anos

Vera (MT)

03/05/2004

-

37 anos

24 anos

Águas de Barra do Garças Ltda.: Presta serviços de abastecimento e fornecimento de água potável e saneamento
básico em áreas urbanas do município de Barra de Garças, Estado do Mato Grosso, nos termos do contrato de concessão
firmado em 12 de setembro de 2003, com prazo de 30 anos, renovável por igual período.
Águas de Porto Esperidião Saneamento e Distribuição Ltda.: Presta serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, na cidade de Porto Esperidião, Estado do Mato Grosso, incluindo a captação de água bruta, o
bombeamento, adução, tratamento, reservação, distribuição da água tratada e comercialização, nos termos do contrato de
concessão firmado em 21 de dezembro de 2012, pelo prazo de 30 anos, renovável por igual período.
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GSS – Gestão de Sistemas de Saneamento Ltda: Constituída em 06 de agosto de 2013, com a finalidade de promover
a gestão de sistemas de saneamento, como a medição de consumo, implantação de sistemas informatizados para a
emissão de contas, inclusive a leitura, processamento, controle de pagamentos e atendimento a consumidores, serviços
de processamento de dados e a instalação e montagem de equipamentos relacionados a sua atividade. Atualmente, a
GSS atua através da Nacional Águas e Saneamento na prestação de serviços gerenciais para o município de Penha, no
Estado de Santa Catarina.
Águas de Confresa S.A.: Presta serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário e dos serviços
complementares, que compreendem o projeto, construção, operação e manutenção das unidades integrantes dos
sistemas físicos, operacionais e gerenciais de produção, tratamento, adução reservação e distribuição de água, coleta,
afastamento, tratamento e disposição de esgotos sanitários, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a
comercialização dos produtos e serviços envolvidos, nos termos do contrato de concessão firmado com o município de
Confresa, Estado do Mato Grosso em 18 de janeiro de 2014, pelo prazo de 30 anos, renovável por igual período.
Águas de Matão S.A.: Presta serviços públicos de captação, tratamento, adução e distribuição de água potável e de
coleta, transporte, afastamento, interceptação, tratamento e destinação final de esgotos sanitários, no município de Matão
e seus distritos, Estado de São Paulo, nos termos do contrato de concessão firmado em 20 de dezembro de 2013, pelo
prazo de 30 anos, renovável por igual período.
Águas de São Francisco Concessionária de Saneamento S.A.: Presta serviços públicos de saneamento básico,
produção e fornecimento de água e tratamento de esgotos no Município de Barcarena, Estado do Pará, nos termos do
contrato de concessão firmado em 5 de fevereiro de 2014, pelo prazo de 30 anos.
Concessionária Águas de Meriti Ltda.: Atua na gestão dos sistemas de serviço de saneamento urbano no município de
São João do Meriti, Estado do Rio de Janeiro, incluídas as operações e conservação, manutenção, modernização,
ampliação, exploração e cobrança de serviços, nos termos do contrato de concessão firmado em 25 de junho de 1998,
pelo prazo de 30 anos, renovável por igual período.
Aegea Engenharia e Comércio Ltda.: A Aegea Engenharia, antiga Engepav, subsidiária estruturada pela Companhia em
2010, apoia as operações nas unidades de negócios do grupo. A Aegea Engenharia é responsável pela coordenação e
desenvolvimento de soluções e projetos demandados pelas unidades, além de atuar como centro de serviços
compartilhados de engenharia e manutenção. Por meio da Aegea Engenharia, a Companhia otimiza recursos, conquista
eficiência e escala, garantindo liquidez e fornecendo suporte nas questões operacionais e estratégicas para as
concessionárias e para os novos negócios.
LVE – Locadora de Veículos e Equipamentos Ltda.: Constituída em 18 de julho de 2013, com a finalidade de atender a
demanda interna da Companhia e controladas, em que se insere a Companhia, de alugar veículos automotores sem
motorista e de máquinas e equipamentos sem operador.
Águas de Sinop S.A.: Constituída em 28 de agosto de 2014, com sede na cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, tem
como objetivo operar, sob regime de concessão, nos termos do Edital de Concorrência Pública n° 002/2014 com o
Município de Sinop/MT, a prestação de serviço públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário,
compreendendo a elaboração de projetos para atender o âmbito urbano do Município de Sinop/MT, no prazo de 30 (trinta)
anos.
Águas de São Francisco do Sul SPE Ltda.: Constituída em 10 de setembro de 2014, sob o regime de concessão, firmou
contrato em 02 de dezembro de 2014, nos termos do Edital de Concorrência Pública nº 056/2014, oferecendo serviços
públicos municipais de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, bem como a prestação de serviços
complementares no município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, no prazo de 35 (trinta e cinco) anos.
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Águas de Guarantã Ltda.: Controle adquirido em julho de 2014. A Concessionária iniciou suas atividades em maio de
2001 sob o regime de concessão com a finalidade de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário no município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, de acordo com o contrato de
concessão nº 45/2001 com vigência até dezembro de 2030.
Águas de Novo Progresso - Tratamento e Distribuição Ltda.: Controle adquirido em julho de 2014. A Concessionária
iniciou suas atividades em junho de 2004 sob o regime de concessão com a finalidade de prestação de serviços públicos
de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Novo Progresso, Estado do Pará, de acordo com o
contrato de concessão nos moldes do edital de concorrência pública nº 001/2003 com vigência até julho de 2034.
Águas de Matupá Ltda.: Controle adquirido em agosto de 2014. A Concessionária iniciou suas atividades em outubro de
2001 sob o regime de concessão com a finalidade de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário no município de Matupá, Estado de Mato Grosso, de acordo com o contrato de concessão nº
001/2001 com vigência até janeiro de 2032.
Nascentes do Xingu Investimentos S.A.: Constituída em 18 de outubro de 2013, a companhia tem por objeto social a
participação e administração de investimentos em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista. Em 30 de junho
de 2014 o valor patrimonial da participação societária detida pela Aegea Saneamento e Participações S.A. nas sociedades
Águas de Confresa S.A. e Águas de Diamantino S.A., foram conferidas à Nascentes do Xingu Investimentos S.A.
Águas de Diamantino S.A.: Constituída em 06 de maio de 2014, com sede na cidade de Diamantino, Estado do Mato
Grosso, tem como objetivo operar, sob regime de concessão, nos termos do Edital de Concorrência Pública n° 002/2013
com o Município de Diamantino/MT, a prestação de serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento
sanitário, compreendendo a elaboração de projetos para atender o âmbito urbano do Município de Diamantino/MT, no
prazo de 30 (trinta) anos.
Águas de Buritis Saneamento S.A.: Constituída em 27 de janeiro de 2015, com sede no Município de Buritis, Estado de
Rondônia, com o objetivo operar, sob regime de concessão, a prestação de serviços públicos de abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário, compreendendo a elaboração de projetos para atender o âmbito urbano do Município de
Buritis/RO, no prazo de 30 (trinta) anos.
Águas de Timon Saneamento S.A.: Constituída em 08 de janeiro de 2015, com sede no Município de Timon, Estado do
Maranhão, como objetivo operar, sob regime de concessão, a prestação de serviços públicos de abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário, compreendendo a elaboração de projetos para atender o âmbito urbano do Município de
Timon/MA, no prazo de 30 (trinta) anos.
Águas de Paranatinga Ltda.: Constituída em 11 de agosto de 2014, sob denominação de Nesan Participações Ltda.,
com sede no Município de Paranatinga, Estado do Mato Grosso, com o objetivo operar, sob regime de concessão, nos
termos do Edital de Concorrência Pública n° 001/2014, a prestação de serviços públicos de abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário, compreendendo a elaboração de projetos para atender o âmbito urbano do Município de
Paranatinga/MT, no prazo de 30 (trinta) anos.
Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda., foi constituída em 28 de julho de 2015, com sede no Município de Estância
Turística de Holambra, Estado de São Paulo, com o objetivo de operar, sob regime de concessão, a prestação de serviços
públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, compreendendo a elaboração de projetos para
atender o âmbito urbano do Município de Holambra/SP, no prazo de 30 (trinta) anos
Águas de Camboriú Saneamento SPE Ltda., foi constituída em 16 de setembro de 2015, com sede no Município de
Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, com o objetivo de operar, sob regime de concessão, a prestação
de serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, compreendendo a elaboração de
projetos para atender o âmbito urbano do Município de Camboriú/SC, no prazo de 35 (trinta e cinco) anos.
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Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda., foi constituída em 10 de agosto de 2015, com sede no Município de
Pimenta Bueno, Estado de Rondônia, com o objetivo de operar, sob regime de concessão, a prestação de serviços
públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, compreendendo a elaboração de projetos para
atender o âmbito urbano do Município de Camboriú/SC, no prazo de 30 (trinta) anos.
Águas de Penha Saneamento SPE Ltda., foi constituída em 08 de setembro de 2015, com sede no Município de Penha,
Estado de Santa Catarina, com o objetivo de operar, sob regime de concessão, a prestação de serviços públicos de
abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, compreendendo a elaboração de projetos para atender o âmbito
urbano do Município de Penha/SC, no prazo de 35 (trinta) anos.
Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda., foi constituída em 05 de janeiro de 2016, com sede no Município de
Estância Rolim de Moura, Estado de Rondônia, com o objetivo de operar, sob regime de concessão, a prestação de
serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, compreendendo a elaboração de projetos
para atender o âmbito urbano do Município de Rolim de Moura/RO, no prazo de 30 (trinta) anos.
Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda., foi constituída em 07 de abril de 2016, com sede no Município de
Ariquemes, Estado de Rondônia, com o objetivo de operar, sob regime de concessão, a prestação de serviços públicos de
abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, compreendendo a elaboração de projetos para atender o âmbito
urbano do Município de Ariquemes/RO, no prazo de 30 (trinta) anos.
Águas de Bombinhas Saneamento SPE Ltda, foi constituída em 05 de janeiro de 2016, com sede no Município de
Bombinhas, Estado de Santa Catarina, com o objetivo de operar, sob regime de concessão, a prestação de serviços
públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, compreendendo a elaboração de projetos para
atender o âmbito urbano do Município de Bombinhas/SC, no prazo de 35 (trinta) anos.
Serra Ambiental SPE Ltda., foi constituída em 07 de fevereiro de 2014, com sede no Município de Serra, Estado do
Espirito Santo, com o objetivo de operar, sob regime de concessão administrativa (via PPP), a prestação de serviços
públicos de esgotamento sanitário, compreendendo a elaboração de projetos para atender o âmbito urbano do Município
de Serra/ES, no prazo de 30 (trinta) anos. A Serra Ambiental foi adquirida pela Companhia em 11 de novembro de 2016
por meio de participação societária.
Vila Velha Ambiental SPE Ltda., foi constituída em 23 de novembro de 2016, com sede no Município de Vila Velha,
Estado do Espírito Santo, com o objetivo de operar, sob regime de concessão administrativa (via PPP), a prestação de
serviços complementares para ampliação, manutenção, operação e apoio à gestão comercial da Cesan (Companhia
Espirito Santense de Saneamento), compreendendo a elaboração de projetos para atender o âmbito urbano do Município
de Vila Velha/ES, no prazo de 30 (trinta) anos.

PÁGINA: 88 de 254

Formulário de Referência - 2017 - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 2

7.9 - Outras informações relevantes

7.9 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Em 2016, o Presidente da Aegea – Hamilton Amadeo – foi escolhido “Executivo de Valor” na categoria Água,
Saneamento e Engenharia Ambiental da 16º edição da premiação do jornal Valor Econômico. A seleção foi feita pelos
principais headhunters do País, baseados em aspectos como gestão, resultados da empresa, identificação de
oportunidades de inovação e crescimento e demais aspectos.
A Aegea foi considerada a melhor empresa do setor de água e saneamento, em 2016, pelo 2º ano consecutivo, no anuário
Época Negócios 360º, prêmio realizado em parceria técnica com a Fundação Dom Cabral. Os critérios de avaliação para
decidir as melhores empresas por setor se fundamentam em seis dimensões da administração: desempenho financeiro,
práticas de recursos humanos, governança corporativa, capacidade de inovar, responsabilidade socioambiental e visão de
futuro.
Além disso, a Companhia é a 453ª maior empresa do país, de acordo com a edição de 2016 do Anuário Valor 1000,
publicado pelo jornal Valor Econômico. Com esta classificação, a Aegea subiu 39 posições em relação ao ranking do ano
anterior.
O Anuário Valor 1000 é realizado após uma análise detalhada do desempenho das 1000 maiores empresas de 25 setores
da economia brasileira e aponta quais foram as companhias que se destacaram em cada um deles, nomeadas como
“Empresa de Valor”.
Por fim, a Aegea está entre as empresas selecionadas como estudos de caso do primeiro relatório sobre o ecossistema
de negócios inclusivos no Brasil, uma publicação desenvolvida pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e pela Fundação Dom Cabral. O relatório Mercados inclusivos no Brasil: desafios e
oportunidades do ecossistema de negócios, faz parte de um esforço global criado pelo PNUD, chamado “Iniciativa
Incluir”, que visa estimular mercados e os diversos atores a compreender como negócios inclusivos podem colaborar
para a inclusão social no país.
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8.1 - Negócios extraordinários
Não ocorreu nenhuma alteração significativa na forma de condução dos negócios da Companhia.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve quaisquer alterações significativas na forma de condução do emisssor ao longo do exercicio.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Em 11 de agosto de 2016, a Companhia outorgou uma opção de venda ao seu acionista IFC – International Finance
Corporation (“IFC”) de 2,63% de suas ações. a qual poderá ser exercida a qualquer momento até o prazo de 14 de
dezembro de 2020. A Companhia deverá adquirir essas ações caso o IFC venha exercer a opção.
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8.4 - Outras informações relevantes - Negócios extraordinários
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação a esta Seção 8 do Formulário de Referência.
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9.2 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação a esta Seção 9 do Formulário de Referência.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos Diretores da Companhia:
a) Condições financeiras e patrimoniais gerais
Os Diretores entendem que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para cumprir as suas
obrigações assumidas de curto e longo prazos, bem como para suportar o crescimento sustentável dos seus negócios.
Essa visão está baseada em uma geração de caixa forte e consistente e um nível de alavancagem adequado.

Aberturas

Exercício social encerrado em 31 de
dezem bro de
2016

2015

2014

(Valores expressos em milhões de reais)
Receita operacional líquida.................................................
Receita líquida de saneamento...............................................
Receitas de construção.........................................................

1.439
992
447

1.103
795
308

970
600
370

Receita líquida de saneam ento.........................................
Serviços de abastecimento de água......................................
Outros serviços indiretos de água.........................................
Serviços de esgoto................................................................
Outros serviços indiretos de esgoto.....................................
Receitas de serviços.............................................................
(-) Cancelamentos.................................................................
(-) Impostos sobre serviços..................................................

992
761
59
246
18
43
(26)
(109)

795
625
41
210
9
29
(34)
(85)

600
480
42
165
7
1
(22)
(73)

Caixa, equivalentes e aplicações......................................
Caixa e equivalentes de caixa...............................................
Aplicações financeiras (Curto prazo)...................................
Aplicações financeiras (Longo prazo)..................................

310
9
246
55

396
21
276
99

528
9
443
76

Dívida Bruta(Incluindo hedge)................................................
Empréstimos, financiamentos e debêntures (Curto prazo)...
Empréstimos, financiamentos e debêntures (Longo prazo)..

1.790
225
1.565

1.567
362
1.205

1.343
233
1.110

Dívida Líquida........................................................................
(+) Dívida bruta (Incluindo hedge)..........................................
(-) Caixa, equivalentes e aplicações.....................................

1.480
1.790
(310)

1.171
1.567
(396)

815
1.343
(528)

Índices
Dívida líquida/Ebitda................................................................

3,20

2,91

2,77

A receita operacional líquida da Companhia e suas controladas, passou de R$970 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2014 para R$1.103 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e para
R$1.439 milhões em 31 de dezembro de 2016, representando um aumento de 13,7% de 2014 para 2015 e de 30,5% de
2015 para 2016.
Ao final de dezembro de 2016, a Companhia reportava uma dívida consolidada, incluindo hedge, de R$1.790 milhões,
sendo R$225 milhões no curto prazo. Na mesma data, a posição de caixa e aplicações financeiras era de R$310 milhões,
o que representava 1,4 vezes a dívida de curto prazo.
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A Diretoria da Companhia entende que o aumento do índice de dívida líquida (empréstimos e financiamentos menos caixa
e equivalentes de caixa e aplicações financeiras, “Dívida Líquida”) é coerente com o aumento dos investimentos das
controladas da Companhia, uma vez que novas concessões necessitam de novos financiamentos para cumprir as
exigências de seus respectivos contratos de concessão. A dívida líquida passou de R$815 milhões em 31 de dezembro de
2014 para R$1.171 milhões em 2015 e para R$1.480 milhões em 2016.
Adicionalmente, de acordo com a opinião de nossos Diretores, possuímos estrutura de capital adequada às nossas
operações e atividades, com um nível de endividamento compatível com as nossas necessidades de capital, conforme
demonstra nosso índice de dívida líquida por EBITDA (termo em inglês, Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and
Amortization, na tradução livre, Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), o qual foi de 3,20 vezes em
2016, 2,91 vezes em 2015 e 2,77 vezes em 2014.
Desta maneira, a Companhia tem realizado os investimentos necessários para a viabilização das suas operações, bem
como ao aperfeiçoamento de seus processos e à expansão do atendimento, atendimento dos compromissos previstos
como metas contratuais e cujo cumprimento refletirá em aumento de receitas e redução de custos.
Em termos operacionais, as concessionárias controladas da Companhia se beneficiam de uma posição confortável nos
respectivos municípios de atuação, em razão do setor de atuação ser considerado um monopólio natural regulado, objeto
de concessões geográficas específicas. O grupo tem sido eficaz em reduzir os gargalos de suas atividades e capturar
eficiências operacionais.
b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:
Os diretores entendem que a Companhia possui uma estrutura de capital adequada ao cumprimento das suas obrigações
de curto, médio e longo prazo e à condução de suas operações. As atividades desenvolvidas pela Companhia são
caracterizadas pela necessidade de uso intensivo de capital e, desta forma, os diretores entendem que é fundamental o
acesso ao mercado financeiro e de capitais próprios para financiar a expansão e fortalecimento de seus negócios além de
manutenção da sua posição de liquidez.
Em 31 de dezembro de 2016, o patrimônio líquido da Companhia era de R$1.094 milhões, R$965 milhões em 31 de
dezembro de 2015 e R$971 milhões em 31 de dezembro de 2014.
Em 31 de dezembro de 2016, a estrutura de capital da Companhia era composta por 67,5% equivalente a capital de
terceiros e 32,5% de capital próprio; em 31 de dezembro de 2015, a estrutura de capital da Companhia era composta por
67,0% equivalente a capital de terceiros e 33,0% de capital próprio e em 31 de dezembro de 2014, era composto por
63,8% equivalente a capital de terceiros e 36,2% de capital próprio, conforme evidenciado pela tabela a seguir:
Exercício social encerrado em 31 de
dezem bro de
2016

2015

2014

(R$ milhões)
Passivo circulante + Passivo não circulante..........................
Patrimônio Líquido...................................................................

2.272
1.094

1.955
965

1.714
971

Passivo total..........................................................................

3.366

2.920

2.685

Capital de terceiros.................................................................
Capital próprio.........................................................................

67,5%
32,5%

67,0%
33,0%

63,8%
36,2%

Para maiores informações sobre o capital da Companhia, vide item 17.1 deste Formulário de Referência.
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c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Os diretores entendem que a Companhia tem cumprido com as obrigações referentes a seus compromissos financeiros e,
até a data deste Formulário de Referência, tem mantido a assiduidade dos pagamentos dos referidos compromissos.
A administração da Companhia entende que os níveis de geração de caixa operacional e de endividamento permitem
conduzir suas atividades operacionais, bem como implementar sua estratégia de expansão e crescimento, mediante o uso
de recursos próprios e a contratação de empréstimos e financiamentos para estes fins. Os diretores acreditam que a
Companhia e suas controladas têm condições de contratar, bem como capacidade de pagamento dos empréstimos e
financiamentos contratados no curso normal das atividades da Companhia e suas controladas.
Considerando o perfil do endividamento da Companhia, o seu modelo de negócios e fluxo de caixa, alinhados a uma
previsibilidade do caixa futuro advindo dos seus contratos de longo prazo (os quais incluem penalidades pecuniárias em
caso de rescisões unilaterais), faz com que a administração da Companhia entenda que tem liquidez e recursos de capital
preservados e suficientes para financiar seus investimentos e honrar suas obrigações contratuais de curto prazo (até um
ano), médio prazo (entre dois e três anos) e longo prazo (acima de três anos), mesmo com as incertezas quanto a
situação fiscal e econômica do país no futuro.

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas
Os investimentos em ativos não circulantes e financiamento para capital de giro são supridos com recursos próprios ou
por meio da captação de recursos junto a instituições multilaterais (BID, Proparco e IFC), instituições de fomento para o
setor de infraestrutura e saneamento (BNDES e CEF), bem como a emissão de debêntures a mercado e bancos
comerciais.
Portanto, sempre que a administração da Companhia entender apropriado, obtém empréstimos e financiamentos para
realização dos investimentos da Companhia e suas controladas.
Para maiores informações sobre os empréstimos e financiamentos da Companhia e suas controladas, vide item 10.1(f)
deste Formulário de Referência.
e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende
utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
A Companhia acredita que continuará tendo capacidade de obter crédito suficiente para financiar suas necessidades de
capital de giro com base nas condições atuais de mercado e em sua conservadora posição de liquidez.
f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas
A maior parte do endividamento da Companhia e suas subsidiárias é composta por contratos de empréstimos e
financiamentos celebrados com instituições financeiras, em especial bancos de fomento como o BNDES e a Caixa
Econômica Federal (“CEF”), cujo objetivo é viabilizar a execução dos investimentos junto a contratos de concessão e de
parcerias público privadas, celebrados entre a Companhia (por meio de suas controladas) e a administração pública
(direta e/ou indireta). A Companhia e suas controladas captam recursos no mercado de capitais, em bancos comerciais e
em instituições multilaterais para financiar: (a) reserva de liquidez; (b) reperfilamento de dívidas (c) o programa de
investimentos (d) aquisições de novas concessionárias de serviços públicos de água e esgoto; e (e) o capital de giro; e (f)
distribuição de dividendos.
Em 31 de dezembro de 2016, os empréstimos e financiamentos da Companhia e suas controladas totalizavam R$ 1.773,1
milhões (considerando os custos de captação), em 31 de dezembro de 2015, de R$ 1.601,2 milhões e em 31 de dezembro
de 2014, o saldo da conta empréstimos e financiamentos era de R$ 1.343,4 milhões.
Os empréstimos e financiamentos da Companhia e suas controladas têm por objetivo:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

investimentos em novas unidades de tratamento de água e esgoto;
ampliação do nível de cobertura do serviço aos usuários;
redução de perdas operacionais;
ganhos de eficiência e manutenção preventiva dos sistemas de água e esgoto, para garantir a integridade desde; e
potenciais aquisições e novas unidades de negócio.

Em 2014 a Companhia conquistou/adquiriu as concessões para os municípios de Confresa (MT),Barcarena (PA),
Guarantã do Norte (MT), Matupá (MT), Novo Progresso (PA), Diamantino (MT), Sinop (MT), São Francisco do Sul (SC) em
2015 Buritis (RO), Timon (MA), Paranatinga (MT), São João de Meriti (RJ), Pimenta Bueno (RO), Holambra (SP), Penha
(SC), Camboriú (SC), Rolim de Moura (RO) e em 2016 Ariquemes (RO), Bombinhas (SC) e Serra (ES).
A tabela abaixo apresenta a taxa de juros praticada e o saldo devedor dos contratos financeiros relevantes da Companhia
e suas controladas, nos períodos indicados:
Modalidade

Encargos

Vencim ento

Valor

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

agosto/16 a março/17

37.409

30.000

1.819

14.917
21.099

Emprestimos ponte

Pré 10,67% a CDI + 2,00% a
6,0% a.a.
TR + 12% a.a.

outubro/16 a dez/18

40.258

25.517

43.345

Emprestimos ponte

CDI + 1,90% a.a.

agosto/16

33.500

-

34.275

37.710

CDI + 1,40% a 2,00% a.a.

outubro/18 a agosto/19

326.000

341.835

315.034

311.032

Debêntures (ponte)

TR + 11,75% a.a. fevereiro/18 a outubro/18

148.500

139.855

157.020

-

Debêntures (ponte)

CDI + 2,10% a.a.

agosto/16

100.000

-

155.133

432.081

Debêntures

CDI + 2,40% a.a.

agosto/19

150.000

151.339

-

-

Pré 3,50% a TJLP + 4,40% a.a.

junho/17 a outrubro/24

2.527

1.272

1.873

2.434

Capital de Giro

Debêntures

Finame
FInisa
Investimento
Loan Proparco
Loan BID
Loan 4131
Projeto BNDES
Projeto CEF
Outros

Pré 3,50% a.a.

novembro/23

4.912

4.282

4.918

4.059

CDI + 0,50% a 3,00% a.a.

outubro/22

100.000

-

95.183

101.441

Libor + 3,25% a.a.

dezembro/26

136.232

126.475

-

-

CDI + 2,75% a.a.

novembro/27

320.000

265.006

-

-

USD + 2,33% a.a.
outubro/17
Pré 3,00% a SELIC + 3,13%a.a.
janeiro/22 a novembro/35
e TJLP + 3,44% a.a.
TR + 6,00% a 12,00% a.a.
abril/19 a dezembro/39

150.000

-

200.469

-

461.686

179.556

148.349

120.917

990.902

502.480

438.083

290.498

Leasing. janeiro/17 a novembro/19

7.687

5.513

5.729

7.275

1.773.130

1.601.230

1.343.463

Circulante

223.431

382.529

233.597

Não Circulante

1.549.699

1.218.701

1.109.866

Circulante
% Circulante
Não Circulante
% Não Circulante

223.431
(12,6%)
1.549.699
(87,4%)

382.529
233.597
(23,9%)
(17,4%)
1.218.701 1.109.866
(76,1%)
(82,6%)

O endividamento de curto prazo da Companhia e suas controladas era de R$ 223,4 milhões em 31 de dezembro de 2016
e de R$ 1.549, 7 milhões de longo prazo.
(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes;
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A seguir, será apresentada uma breve descrição dos contratos celebrados com os principais credores da Companhia e
suas controladas, vigentes em 31 de dezembro de 2016.
Emissões de debêntures
Companhia
Em 24 de outubro de 2013, a Companhia emitiu debêntures no valor total de R$ 150 milhões, com as seguintes garantias:
(a) garantia fidejussória da Aegea Engenharia e Comércio Ltda. (anteriormente denominada Engepav Engenharia e
Comércio Ltda.); (b) penhor de ações equivalente a 54,39% do capital social da Companhia detidas pela Aegea
Investimentos S.A. (“Aegea Investimentos”) e Saneamento 100% Fundo de Investimento em Participações (“FIP”), a ser
compartilhado entre o International Finance Corporation e os debenturistas; e (c) cessão fiduciária de 50% dos recebíveis
do fluxo de dividendos a serem distribuídos pelas subsidiárias Prolagos S.A. Concessionária de Serviços Públicos de
Água e Esgoto (“Prolagos”), Águas Guariroba S.A. e Aegea Engenharia e Comércio Ltda. à Companhia.
As debêntures foram integralmente quitadas em 25 de abril de 2015.
Nascentes do Xingu
Em 07 de fevereiro de 2014, a Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A. (“Nascentes do Xingu”), uma das
subsidiárias da Companhia, emitiu debêntures no valor total de R$ 100 milhões. Os recursos captados foram destinados
para liquidação da Cédula de Crédito Bancário nº 2.271-130.558.891 no valor de R$ 40 milhões e financiamento de
investimentos. A 1ª Emissão teve seu vencimento alterado para 06 de setembro de 2016 e foi integralmente quitada em 05
de setembro de 2016.
Em 29 de julho de 2016, a Nascentes do Xingu emitiu debêntures no valor total de R$ 150 milhões que contam com as
seguintes garantias: (i) garantia fidejussória da Companhia; (ii) cessão fiduciária dos direitos creditórios e emergentes
provenientes dos respectivos contratos de concessão de Águas de Sorriso S.A., Águas de Campo Verde S.A. e Águas de
Primavera S.A.; e (iii) cessão fiduciária das respectivas contas vinculadas (conforme definição em contrato).
As debêntures são remuneradas à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescidas de uma
sobretaxa de 2,40% ao ano até 01 de dezembro de 2017. Entre 01 de dezembro de 2017 até seu vencimento as
debêntures serão remuneradas à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescidas de uma
sobretaxa de 2,80% ao ano. O valor do principal e juros remuneratórios serão pagos em uma única parcela no dia 01 de
agosto de 2019, data de vencimento das debêntures.
Os recursos captados foram destinados para (i) liquidação da 1ª Emissão de Debêntures de Nascentes do Xingu no valor
de R$ 100 milhões; e (ii) financiamento de investimentos.
Águas do Mirante
Em 15 de maio de 2014, mediante a 2ª emissão, Águas do Mirante S.A. emitiu debentures no valor total de R$ 155
milhões. Os recursos foram utilizados para liquidar a 1ª emissão de debentures e fazer frente ao programa de
investimentos de Águas do Mirante. A 2ª emissão de debentures foi integralmente quitada em 25 de junho de 2015.
Prolagos
Em 15 de agosto de 2014, mediante 2º emissão de debêntures, a Prolagos S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de
Água e Esgoto (“Prolagos”), uma das subsidiárias da Companhia, emitiu debentures no valor total de R$100 milhões, que
contam com as seguintes garantias: (a) garantia fidejussória da Companhia; e (b) penhor de ações equivalente a 25% do
capital social da Prolagos; e (c) cessão fiduciária (i) de 25% dos direitos creditórios oriundos do contrato de concessão
desta e (i) da conta vinculada e dos direitos creditórios oriundos da conta vinculada.
Os recursos captados foram destinados para (i) liquidação da totalidade de debêntures emitidas no âmbito da 1ª emissão
de debêntures da Prolagos; (ii) financiamento de investimentos; (iii) distribuição de dividendos; e (iv) composição de
reserva de liquidez.
As debêntures são remuneradas à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescidas de uma
sobretaxa de 1,40%. O valor do principal será pago em três parcelas anuais nos dias 15 de agosto dos anos de 2017,
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2018 e 2019. E os juros remuneratórios serão pagos semestralmente desde a data de emissão até o vencimento final das
debêntures, que ocorrerá em 15 de agosto de 2019.
Águas Guariroba
Em 15 de agosto de 2014, a Águas Guariroba S.A. (“Águas Guariroba”), uma das subsidiárias da Companhia, emitiu
debentures no valor total de R$ 200 milhões, que contam com as seguintes garantias: (a) garantia fidejussória da
Companhia; (b) penhor de ações equivalente a 25% do capital social da Águas Guariroba; e (c) cessão fiduciária (i) de
25% dos direitos creditórios oriundos do contrato de concessão desta; e (i) da conta vinculada e dos direitos creditórios
oriundos da conta vinculada.
Os recursos captados por meio dessa emissão foram destinados para (i) liquidação da totalidade de debêntures emitidas
no âmbito da 1ª Emissão de Debêntures da Águas Guariroba; (ii) financiamento de investimentos; (iii) distribuição de
dividendos; e (iv) composição de reserva de liquidez.
As debêntures são remuneradas à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescidas de uma
sobretaxa de 1,40%. O valor do principal será pago em três parcelas anuais nos dias 15 de agosto dos anos de 2017,
2018 e 2019. E os juros remuneratórios serão pagos semestralmente desde a data de emissão até o vencimento final das
debêntures, que ocorrerá em 15 de agosto de 2019.
Águas de Sinop
Em 05 de fevereiro de 2015, a Águas de Sinop S.A. (“Águas de Sinop”), uma das subsidiárias da Companhia, emitiu
debêntures no valor total de R$ 78 milhões, que conta com garantia fidejussória da Companhia. Em 25 de outubro de
2016, Águas de Sinop efetuou amortização extraordinária no montante de R$ 19,5 milhões.
As debêntures são remuneradas à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias da TR, acrescidas de uma
sobretaxa de 11,75%. O valor de principal será pago em uma única parcela no vencimento das Debêntures que ocorrerá
em 5 de fevereiro de 2018. Os juros remuneratórios estão sendo pagos anualmente desde a data de emissão até o
vencimento final das debêntures.
Águas de Timon
Em 27 de outubro de 2015, a Aguas de Timon Saneamento S.A. (“Águas de Timon”), uma das subsidiárias da Companhia,
através da 2ª Emissão de debêntures, emitiu duas séries de debêntures, sendo a primeira série composta por 2.900
debêntures e a segunda série composta por 2.600 debêntures, totalizando o montante de emissão em R$ 55 milhões.
As debêntures contam com garantia fidejussória da Companhia.
As debêntures emitidas na primeira série são remuneradas à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias da
TR, acrescidas de uma sobretaxa de 11,75% e as debêntures emitidas na segunda série são remuneradas à variação
acumulada de 100% das taxas médias diárias do CDI, acrescidas de uma sobretaxa de 2%. O valor de principal será pago
em uma única parcela no vencimento de ambas as séries das debentures que ocorrerá em 30 de outubro de 2018. Os
juros remuneratórios estão sendo pagos anualmente desde a data de emissão até o vencimento final das debêntures,
sendo que o primeiro pagamento foi efetuado em 30 de outubro de 2016.
Águas de São Francisco do Sul
Em 27 de outubro de 2015, a Águas de São Francisco do Sul SPE S.A. (“Águas de São Francisco do Sul”), uma das
subsidiárias da Companhia, emitiu debêntures no valor total de R$ 41,5 milhões, que conta com garantia fidejussória da
Companhia.
As debêntures são remuneradas à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias da TR, acrescidas de uma
sobretaxa de 11,75%. O valor de principal será pago em uma única parcela no vencimento das debêntures que ocorrerá
em 30 de outubro de 2018. Os juros remuneratórios estão sendo pagos anualmente desde a data de emissão até o
vencimento final das debêntures, sendo que o primeiro pagamento foi efetuado em 30 de outubro de 2016.
Contratos de Financiamento

PÁGINA: 100 de 254

Formulário de Referência - 2017 - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 2

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

Contratos CEF x Águas Guariroba
Em 18 de janeiro de 2007, Águas Guariroba S.A. e Caixa Econômica Federal (“CEF”) celebraram um contrato que tem por
objetivo a realização de investimentos em sistema de esgotamento sanitário, na área urbana do município de Campo
Grande/MS no âmbito do Programa Saneamento para Todos – Mutuário Privado/FGTS.
O valor do investimento é de R$ 151,7 milhões, sendo financiado por meio deste contrato R$ 113,8 milhões, contando
com R$ 38,0 milhões de contrapartida da Companhia (“Contrato CEF 2007”).
O desembolso deste financiamento foi realizado na sua totalidade de acordo com o cronograma contratado.
O saldo devedor é apurado mensalmente, até a sua efetiva liquidação, contemplando os períodos de carência e
amortização e são reajustadas pela Taxa Referencial (“TR”) acrescida das seguintes sobretaxas: (i) juros equivalentes à
taxa nominal de 6,5% a.a.; (ii) administração que corresponde à taxa nominal de 2,0% a.a.; e (iii) risco de crédito
equivalente à taxa de 2,0% a.a., todas capitalizadas e pagas mensalmente.
O financiamento será amortizado em 240 meses e teve início em julho de 2009, após 29 meses de carência, sendo
realizado em parcelas mensais e sucessivas.
Adicionalmente, em 11 de abril de 2013, a Águas Guariroba e a CEF celebraram um contrato que tem por objetivo a
ampliação das unidades existentes e a interligação entre os sistemas de produção, o incremento de produção, o
contingenciamento dos sistemas de abastecimento de água, o controle de perdas e a expansão do sistema e esgotamento
sanitário.
O valor do investimento é de R$170,0 milhões, sendo financiados por meio deste contrato R$160,0 milhões com R$10
milhões de contrapartida da Águas Guariroba (“Contrato CEF 2013”).
O saldo devedor é apurado mensalmente, até a sua efetiva liquidação, contemplando os períodos de carência e
amortização e são reajustadas pela TR acrescida das seguintes sobretaxas: (i) juros equivalentes à taxa nominal de 6,0%
a.a.; (ii) administração que corresponde à taxa nominal de 1,5% a.a.; e (iii) risco de crédito equivalente à taxa de 0,5%
a.a., todas capitalizadas e pagas mensalmente.
O financiamento será amortizado em até 240 meses e terá início em abril de 2017, após 48 meses de carência, sendo
realizado em parcelas mensais e sucessivas.
Adicionalmente, em 29 de dezembro de 2015, a Águas Guariroba e a CEF celebraram um contrato que tem por objetivo a
realização de investimentos no sistema de esgotamento sanitário do Município de Campo Grande-MS.
O valor do investimento é de R$ 187,5 milhões, sendo financiados por meio deste contrato R$178,2 milhões com R$ 9,3
milhões de contrapartida da Águas Guariroba (“Contrato CEF 2015”).
O saldo devedor é apurado mensalmente, até a sua efetiva liquidação, contemplando os períodos de carência e
amortização e são reajustadas pela TR e acrescido das seguintes sobretaxas (i) juros equivalentes à taxa nominal de
6,00% a.a., capitalizadas mensalmente; (ii) administração que corresponde à taxa nominal de 2,00% a.a., capitalizada
mensalmente; e (iii) risco de crédito equivalente à taxa de 0,5% a.a., sendo que o item (iii) é pago mensalmente desde a
contratação e os itens (i) e (ii) serão pagos mensalmente após o período de carência.
O financiamento será amortizado em 240 meses a partir de janeiro de 2020, ou seja, após 48 meses de carência, sendo
realizado em parcelas mensais e sucessivas. Caso o empreendimento seja concluído antes do fim do prazo de carência, a
amortização terá seu início após 4 meses da conclusão do empreendimento, desde que não ultrapasse os 48 meses.
Em 31 de dezembro de 2016, os financiamentos ainda a serem desembolsados totalizavam R$ 199,2 milhões relativos ao
Contrato CEF 2013 e Contrato CEF 2015.
Para assegurar o pontual e integral pagamento de quaisquer obrigações, tais como principal da dívida, juros, comissões,
pena convencional multas e despesas do: (i) Contrato CEF 2007; (ii) do Contrato CEF 2013; e (iii) do Contrato CEF 2015,
em conjunto “Contratos CEF”, foram constituídas as seguintes garantias que são compartilhadas entre os Contratos CEF:
(a) penhor e vinculação de 60% da receita auferida pela Águas Guariroba oriunda contrato de concessão, inclusive
decorrentes de eventuais aditivos; (b) eventuais indenizações porventura devidas; (c) penhor de 60% das ações de

PÁGINA: 101 de 254

Formulário de Referência - 2017 - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 2

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

emissão da Águas Guariroba de titularidade da Companhia; (d) nota promissória, emitida pela Águas Guariroba no valor
de 100% do financiamento; (e) obrigação de manutenção de conta reserva durante toda a vigência do contrato, na qual
deverá ter acumulado saldo equivalente ao valor de 3 prestações mensais vincendas, calculadas com base nas
prestações mensais imediatamente subsequentes à respectiva data de aferimento; e (f) garantia fidejussória da
Companhia.
Contratos CEF – BTG x Águas do Mirante
Em 24 de fevereiro de 2015, a Águas do Mirante S/A (“Águas do Mirante”), a Caixa Econômica Federal (“CEF”) e o Banco
BTG Pactual (“BTG”), celebraram um contrato de repasse que tem por objetivo a realização de investimentos a ampliação
do sistema de esgotamento sanitário do Município de Piracicaba-SP.
O valor do investimento é de R$ 206,0 milhões, sendo financiados por meio deste contrato R$195,7 milhões com R$ 10,3
milhões de contrapartida da Águas do Mirante.
O saldo devedor será apurado mensalmente, até a sua efetiva liquidação, contemplando os períodos de carência e
amortização e são reajustadas pela TR acrescida das seguintes sobretaxas: (i) juros equivalentes à taxa nominal de
6,00% a.a., capitalizados mensalmente; (ii) administração que corresponde à taxa nominal de 2,00% a.a., capitalizada
mensalmente; e (iii) risco de crédito equivalente à taxa de 0,5% a.a., sendo que o item (iii) é pago mensalmente desde a
contratação e os itens (i) e (ii) serão pagos mensalmente após o período de carência.
O financiamento será amortizado em 240 meses a partir de março de 2019, ou seja, após 48 meses de carência, sendo
realizado em parcelas mensais e sucessivas. Caso o empreendimento seja concluído antes do fim do prazo de carência, a
amortização terá seu início após 4 meses da conclusão do empreendimento, desde que não ultrapasse os 48 meses.

Em 31 de dezembro de 2016 o saldo a desembolsar era de R$ 16,3 milhões.
Para assegurar o pontual e integral pagamento de quaisquer obrigações, tais como principal da dívida, juros, comissões,
pena convencional multas e despesas do contrato de financiamento, foram constituídas as seguintes garantias: (i)
vinculação e penhor da totalidade das receitas principais e todos os direitos emergentes, bem como qualquer outra receita
de caráter acessório, temporárias ou não, decorrentes dos serviços previstos no âmbito do contrato de Parceria Público
Privada (“PPP”) e seus aditivos, se aplicável; (ii) alienação das ações de emissão de Águas do Mirante de titularidade da
Companhia; (iii) nota promissória, emitida por Águas do Mirante no valor de 100% do financiamento; (iv) obrigação de
manutenção de conta reserva durante toda a vigência do contrato, na qual deverá ter acumulado saldo equivalente ao
valor de 3 prestações mensais vincendas, calculadas com base nas prestações mensais imediatamente subsequentes à
respectiva data de aferimento, a ser constituída no mês imediatamente anterior ao término do período de carência; e (v)
garantia fidejussória da Companhia.
Contratos CEF x Águas de Sinop
Em 30 de dezembro de 2015, a Águas de Sinop S.A. (“Águas de Sinop”) e a Caixa Econômica Federal (“CEF”) celebraram
um contrato que tem por objetivo a realização de investimentos da ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de
água e a implantação do sistema de esgotamento sanitário do Município de Sinop-MT.
O valor do investimento é de R$ 283,9 milhões, sendo financiados por meio deste contrato R$269,5 milhões com R$ 14,4
milhões de contrapartida da Águas de Sinop.
O saldo devedor será apurado mensalmente, até a sua efetiva liquidação, contemplando os períodos de carência e
amortização e são reajustados pela TR acrescida das seguintes sobretaxas: (i) juros equivalentes à taxa nominal de
6,00% a.a., capitalizados mensalmente; (ii) administração que corresponde à taxa nominal de 2,00% a.a., capitalizada
mensalmente; e (iii) risco de crédito equivalente à taxa de 0,5% a.a., sendo que o item (iii) é pago mensalmente desde a
contratação e os itens (i) e (ii) serão pagos mensalmente após o período de carência.
O financiamento será amortizado em 240 meses a partir de janeiro de 2020, ou seja, após 48 meses de carência, sendo
realizado em parcelas mensais e sucessivas. Caso o empreendimento seja concluído antes do fim do prazo de carência, a
amortização terá seu início após 4 meses da conclusão do empreendimento, desde que não ultrapasse os 48 meses.
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Em 31 de dezembro de 2016 o saldo a desembolsar era de R$ 250,3 milhões.
Para assegurar o pontual e integral pagamento de quaisquer obrigações, tais como principal da dívida, juros, comissões,
pena convencional multas e despesas do contrato de financiamento, foram constituídas as seguintes garantias: (i)
vinculação e penhor da totalidade das receitas auferidas por Águas de Sinop, principal ou acessórias, temporárias ou não,
decorrentes dos serviços previstos no âmbito do contrato de concessão e seus aditivos, se aplicável, bem como penhor de
eventual indenização porventura devida pelo poder concedente à Águas de Sinop em virtude de fim da concessão; (ii)
alienação das ações de emissão de Águas de Sinop de titularidade da Companhia; (iii) nota promissória, emitida por
Águas de Sinop no valor de 100% do financiamento; (iv) obrigação de manutenção de conta reserva durante toda a
vigência do contrato, na qual deverá ter acumulado saldo equivalente ao valor de 3 prestações mensais vincendas,
calculadas com base nas prestações mensais imediatamente subsequentes à respectiva data de aferimento, a ser
constituída no mês imediatamente anterior ao término do período de carência; e (v) garantia fidejussória da Companhia.
Contratos BNDES x Prolagos
Em 10 de janeiro de 2012, conforme aditado em 26 de agosto de 2013,em 12 de dezembro de 2014, em 02 de julho de
2015 e em 12 de novembro de 2015, a Prolagos e o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES) celebraram o
Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 09.2.0024.1 no valor aproximado de R$58 milhões, que tem
por objetivo a implantação, ampliação e otimização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos
Municípios de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios, Iguaba Grande e distribuição de água para o
Município de Arraial do Cabo, sendo o referido valor dividido em quatro subcréditos, com valores e finalidades específicos
(“Contrato BNDES 2012”).
Sobre a dívida incidem juros de 3,44% a.a. acima da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, divulgada pelo Banco
Central, observando a sistemática dos contratos do BNDES.
O principal da dívida será pago ao BNDES em 96 prestações mensais e sucessivas, tendo sido paga a primeira parcela
paga em 15 de fevereiro de 2014, tendo a Prolagos se comprometido em liquidar a última prestação em 15 de janeiro de
2022.
Adicionalmente, em 28 de junho de 2013, conforme aditado em 18 de junho de 2014, em 12 de dezembro de 2014 e em
12 de novembro de 2015, foi celebrado entre Prolagos e o BNDES um contrato no valor aproximado de R$ 123,0 milhões,
devidamente alterado para R$ 108,4 milhões no aditivo de 12 de novembro e 2015, que tem por objetivo a ampliação e
otimização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos Municípios de Cabo Frio, São Pedro da
Aldeia, Armação dos Búzios, Iguaba Grande e Arraial do Cabo e dos sistemas de esgotamento sanitário dos municípios
de Armação dos Búzios, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, sendo o referido valor dividido inicialmente em 10 subcréditos e
posteriormente em 7 subcréditos (exclusão dos subcréditos “D”, “F” e “H”) via aditivo de 12 de novembro de 2015, com
valores e finalidades específicos. (“Contrato BNDES 2013”).
Sobre o principal da dívida, dos subcréditos “A” a “I” (equivalente a aproximadamente R$ 101,6 milhões) incidem juros de
3,43% a.a., acima da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, divulgada pelo Banco Central, observando a sistemática
padrão dos contratos do BNDES.
Os montantes apurados dos subcréditos “A” a “I”, foram pagos trimestralmente, no dia 15 dos meses de janeiro, abril, julho
e outubro de cada ano, no período compreendido entre 15 de julho de 2013 a 15 de julho de 2016 e estão sendo pagos
mensalmente desde 15 de agosto de 2016, juntamente com as parcelas de amortização do principal e no vencimento ou
liquidação da dívida.
Sobre o principal da dívida referente ao Subcrédito “J” são devidos juros à taxa de 3% a.a., foram pagos trimestralmente,
no dia 15 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, no período compreendido entre 15 de julho de 2013 a
15 de julho de 2015 e estão sendo pagos mensalmente desde 15 de agosto de 2015, juntamente com as parcelas de
amortização do principal e no vencimento ou liquidação da dívida.
Os subcréditos “A”, “B” e “C” serão amortizados em 84 prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira ocorrida em 15
de agosto de 2016, tendo a Prolagos se comprometido em liquidar a última prestação, em 15 de julho de 2023, os
subcréditos “E”, “G” e “I” em 144 prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira ocorrida em 15 de agosto de 2016,
tendo a Prolagos se comprometido em liquidar a última prestação em 15 de julho de 2028, e o subcrédito “J” em 96
prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira ocorrida em 15 de agosto de 2015, tendo a Prolagos se comprometido
em liquidar a última prestação em 15 de julho de 2023.
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Adicionalmente, em 12 de novembro de 2015, foi celebrado entre Prolagos e o BNDES contrato no valor aproximado de
R$296,0 milhões, que tem por destinação a modernização e expansão dos sistemas de abastecimento de água e coleta e
tratamento de esgotamento sanitário das áreas urbanas dos Municípios de Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba
Grande e São Pedro da Aldeia e do sistema de distribuição de água potável do Município de Arraial do Cabo, bem como
ao desenvolvimento institucional da Prolagos e à realização de investimentos sociais no âmbito da área de atuação da
concessionária, sendo o referido valor dividido em 5 subcréditos, com valores e finalidades específicos. (“Contrato BNDES
2015”).
Sobre o principal da dívida, dos subcréditos “A” e “C” (equivalente a aproximadamente R$ 229 milhões) incidem juros de
2,75% a.a., acima da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, divulgada pelo Banco Central, observando a sistemática
padrão dos contratos do BNDES e pagos trimestralmente desde a contratação.
Sobre o principal da dívida, dos subcréditos “B” e “D” (equivalente a aproximadamente R$ 65 milhões) incidem juros de
3,13% a.a., acima da variação acumulada das taxas médias diárias dos financiamentos apurados no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC “Taxa SELIC”, divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
Sobre o principal da dívida, do subcrédito “E” (equivalente a aproximadamente R$ 1,5 milhões) incidem a Taxa de Juros
de Longo Prazo – TJLP, divulgada pelo Banco Central, observando a sistemática padrão aos contratos do BNDES, e são
pagos trimestralmente desde a contratação.
Os juros serão pagos trimestralmente durante o período de carência e exigidos mensalmente a partir do início da
amortização, conforme a seguir.
Os montantes apurados do subcrédito “A” e “B” serão exigíveis mensalmente, vencendo-se a primeira prestação em 15 de
junho de 2017 e a última em 15 de novembro de 2035.
Os montantes apurados do subcrédito “C” e “D” serão exigíveis mensalmente, vencendo-se a primeira prestação em 15 de
junho de 2020 e a última em 15 de novembro de 2035.
Os montantes apurados do subcrédito “E” serão exigíveis mensalmente, vencendo-se a primeira prestação em 15 de
dezembro de 2018 e a última em 15 de novembro de 2025.
Em garantia do pagamento do Contrato BNDES 2012 foi constituído o penhor de 24% das ações de emissão de Prolagos
de titularidade da Companhia.
Em garantia do pagamento em relação aos contratos mantidos junto ao BNDES, sendo: Contrato BNDES 2012, Contrato
BNDES 2013 e Contrato BNDES 2015, em conjunto “Contratos BNDES", a Prolagos, cedeu fiduciariamente, em favor do
BNDES, os seguintes valores e direitos: (i) 75% dos direitos creditórios emergentes de cobrança tarifária aos usuários
decorrente da prestação, pela Prolagos, dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto, (ii)
direitos emergentes da Prolagos do Contrato de Concessão; e (iii) direitos creditórios detidos pela Prolagos relativos aos
depósitos realizados e a serem efetuados na Conta Vinculada, bem como na Conta Reserva, de forma compartilhada
entre os Contratos BNDES.
A Prolagos, como garantia do pagamento de quaisquer obrigações decorrentes dos Contratos BNDES, deve manter Conta
Reserva com saldo não inferior ao montante equivalente à soma de prestações de amortização do principal e juros da
dívida, vencíveis nos três meses imediatamente subsequentes.
Contrato IFC x Companhia
Em 12 de setembro de 2012, a Companhia, a Equipav S.A. – Pavimentação, Engenharia e Comércio e o International
Finance Corporation (“IFC”) celebraram um contrato com o objetivo financiar a expansão das operações de serviços de
água e saneamento da Companhia através de novas concessões e/ou aquisições. O financiamento foi totalmente
liquidado em 10 de março de 2016.
Contrato HSBC x Companhia
Em 24 de abril de 2015, a Companhia contratou com o banco HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, Grand Cayman
Branch (“HSBC Grand Cayman”), Cédula de Crédito Bancário - CCB por meio da Lei nº 4131 de 03 de setembro de 1962
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(“CCB 4131”) no valor de USD 49.800, equivalente a R$ 150.000. Conjuntamente com a CCB 4131, foi contratada uma
operação de Swap USD vs. DI com a finalidade de eliminar o risco de variação cambial (“Contrato de Swap”). O Contrato
de Swap estabeleceu como renumeração, o dólar acrescido de 2,33% a.a. Os recursos desta CCB foram utilizados para
quitação da 2ª Emissão de Debêntures da Companhia. O Contrato de Swap e a CCB 4131 foram integralmente liquidados
em 22 de abril de 2016.

Contrato PROPARCO x Águas de Matão S.A., Águas Guariroba S.A., Águas de Barra do Garças Ltda. e Águas de São
Francisco Concessionária de Saneamento S.A.
Em 22 de dezembro de 2014 a Águas de Matão S.A. (“Matão”), Águas Guariroba, Águas de Barra do Garças Ltda. (“Barra
do Garças”), Águas de São Francisco Concessionária de Saneamento S.A. (“São Francisco”), a Companhia e a Societe
de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A. celebraram um contrato que tem por objetivo
financiar os investimentos previstos nos Contratos de Concessão de Matão, Águas Guariroba, Barra do Garças e São
Francisco, pré-pagar o bridge loan de Barra do Garças e pré-pagar o bridge loan de Matão. O valor total do empréstimo é
de USD 40,0 milhões, sendo: a) USD 8,0 milhões destinados para Barra do Garças; b) USD 14,0 milhões destinados para
Matão; c) USD 10,0 milhões destinados para São Francisco; e d) USD 8,0 milhões para Guariroba.
O contrato estabelece como remuneração LIBOR 6M acrescida de uma sobretaxa de 3,25% a.a.
Em 17 de junho de 2016 ocorreram os desembolsos de Águas Guariroba, Águas de São Francisco e Águas de Barra do
Garças, nos respectivos valores: R$ 27,8 milhões, R$ 34,8 milhões e R$ 27,8 milhões. Foram convertidos à taxa R$
3,477.
Em 29 de julho de 2016 ocorreu o desembolso de Águas de Matão, no valor R$ 45,8 milhões, convertido à taxa R$ 3,274.
Com a finalidade de eliminar a exposição cambial, foi contratado junto ao Banco Santander um instrumento de derivativo
de Cross Currency Swap, com custo final de CDI acrescido à taxa de 2,70% a.a. O derivativo tem o mesmo período e
fluxo de caixa do contrato de financiamento.
O financiamento será amortizado em 19 parcelas semestrais a partir de 15 de dezembro de 2017. O pagamento de juros
será semestral.
Conforme previsão contratual, serão prestadas as seguintes garantias: (i) fiança da Companhia; (ii) penhor da totalidade
das (a) quotas de Barra do Garças detidas pela Companhia e por sua subsidiária Nascentes do Xingu; (b) ações de
Matão detidas pela Companhia; e (c) ações de São Francisco detidas pela Companhia; (iii) cessão fiduciária da totalidade
dos direitos emergentes oriundos dos Contratos de Concessão de Matão, São Francisco e Barra do Garças; (iv) penhor
das contas bancárias por onde passam todos os direitos creditórios de Matão, São Francisco e Barra do Garças oriundos
dos respectivos Contratos de Concessão, bem como eventuais (1) direitos emergentes e (2) indenizações de seguro, que
ultrapassem o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e que cujo beneficiário seja Matão, São Francisco ou Barra
do Garças; e (v) 19 notas promissórias a serem emitidas por Matão, São Francisco, Barra do Garças e Águas Guariroba,
representado cada nota promissória uma parte de 1/19 do valor correspondentes à 110% do valor de principal em aberto
do empréstimo desembolsado por Matão, São Francisco, Barra do Garças e Águas Guariroba.
As garantias supra mencionadas são independentes, ficando Águas Guariroba, Matão, São Francisco e Barra do Garças
responsáveis e garantidoras dos seus respectivos empréstimos.
Contrato IADB (BID) x Companhia
Em 18 de dezembro de 2015 a Companhia e o Inter-American Development Bank (IADB) celebraram um contrato que tem
por objetivo financiar a expansão das operações de serviços de água e saneamento da Companhia através de novas
concessões e/ou aquisições, bem como liquidar a CCB 4131. O valor total do empréstimo é de até R$320,0 milhões.
O contrato estabelece como remuneração a variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescidas de
uma sobretaxa de 2,75% a.a.
O financiamento será amortizado em 19 parcelas semestrais sendo a primeira em 15 de novembro de 2018 e a última em
15 de novembro de 2027.
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Conforme previsão contratual, serão prestadas as seguintes garantias: (i) cessão fiduciária da Conta Garantia IADB
(conforme definida no contrato) na qual deverão ser pagos 50% dos direitos creditórios de acionistas da Companhia junto
às suas subsidiárias Águas Guariroba S.A., Prolagos S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto e
Aegea Engenharia e Comércio Ltda, e deverá ser mantido o saldo mínimo correspondente a seis meses do serviço da
dívida da devedora perante o respectivo credor; (ii) penhor de 54,39% das ações emitidas pela Companhia, detidas pela
Aegea Investimentos S.A., pelo Atlantic Investco S.à.R.L. e pelo Saneamento 100% Fundo de Investimento em
Participações; e (iii) 19 notas promissórias a serem emitidas pela Companhia, cada uma para uma parte de 1/19 do valor
correspondentes à 110% do valor de principal em aberto do empréstimo.
Em 22 de abril de 2016, a Companhia realizou desembolso de R$ 265,0 milhões, ficando saldo de R$ 55,0 milhões a ser
desembolsado.
ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia não possuía em seu passivo qualquer outra operação relevante de longo
prazo com instituições financeiras, além daquelas mencionadas no item anterior.
iii) grau de subordinação entre as dívidas
Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas quirografárias da Companhia. As dívidas que são garantidas
com garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei.
iv) eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação
de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à
alienação de controle societário.
Todas as cláusulas restritivas (covenants) existentes nos contratos de empréstimos e financiamentos foram respeitadas e
cumpridas pela Companhia e suas controladas, portanto este cenário não se configura como um problema de liquidez
para a Companhia e suas controladas. Os principais índices econômico-financeiros, como por exemplo o indicador Dívida
Líquida/EBITDA e Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD), vem sendo cumpridos e acompanhados e os mesmos
não causam impedimento do curso e a capacidade das operações.
Alguns empréstimos e financiamentos contratados pela Companhia e de suas controladas contêm cláusulas restritivas de
alienação de ativos, distribuição de dividendos, contratação de novas dívidas e mudança de controle societário, dentre
outras usuais para este tipo de operação. Além disso, a legislação, que regula os contratos de concessão e parceria
público privada da Companhia e de suas controladas vedam a alienação de controle acionário sem a prévia anuência do
poder concedente ou do parceiro público, conforme o caso.
Adicionalmente, os contratos financeiros envolvendo a dívida refinanciada e certos financiamentos impõem restrições de
endividamento mensuradas por meio de índices financeiros usuais para este tipo de operação. Tais índices financeiros
são apurados periodicamente, com base nas demonstrações financeiras consolidadas ou individuais da Companhia e de
suas controladas. Os principais índices financeiros que a Companhia e suas controladas estão submetidas estão
apresentadas na sequência, na breve descrição das principais restrições detalhadas. A seguir, será apresentada uma
breve descrição das principais restrições a que a Companhia e suas controladas estão submetidas no âmbito dos
contratos descritos no item 10.1(f)(i).
Outras obrigações padrões em operações similares entre elas o descumprimento de decisões judiciais, não atendimento
de lei anti-corrupção, trabalhista ou de meio ambiente.
Debêntures Prolagos
As debêntures da 2ª emissão da Prolagos estão submetidas a um Índice de Cobertura dos Serviços da Dívida igual ou
superior a 1,3 vezes, bem como a um índice de Dívida Financeira Líquida/EBITDA igual ou inferior a 3,5 vezes, ambos
apurados semestralmente calculados com base em 12 meses.
Além disso, as debêntures da Prolagos possuem restrições referentes a inadimplemento ou vencimento antecipado de
quaisquer obrigações financeiras a que seja sujeita a Prolagos, no mercado local ou internacional em valor individual ou
agregado superior a R$ 5,0 milhões e R$10,0 milhões para a Companhia (valores originais da data base da emissão),
devidamente corrigidos anualmente pelo IPCA a partir da data de emissão, bem como a distribuição de dividendos, juros
sobre capital próprio ou realização de quaisquer outros pagamentos aos acionistas da Prolagos, acima do montante
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mínimo obrigatório, caso a Prolagos esteja em mora com as obrigações pecuniárias assumidas no âmbito da emissão das
debêntures.
Debêntures Águas Guariroba
As debêntures da 2ª emissão da Águas Guariroba estão submetidas a um Índice de Cobertura dos Serviços da Dívida
superior a 1,3 vezes e a um índice de Dívida Financeira Líquida/EBITDA inferior a 3,5 vezes, ambos apurados
semestralmente calculados com base em 12 meses
Além disso, as debêntures da Águas Guariroba possuem restrições referentes a distribuição de dividendos, pagamento de
juros sobre capital próprio ou realização de quaisquer outros pagamentos aos seus acionistas, acima do montante mínimo
obrigatório, caso a Águas Guariroba esteja em mora com qualquer obrigação pecuniária assumida no âmbito da emissão
das debêntures, bem como inadimplemento e/ou vencimento antecipado de quaisquer obrigações, principais ou
acessórias, cujo somatório seja igual a R$8,0 milhões para a Águas Guariroba e R$10,0 milhões para Companhia (valores
originais da data de emissão), devidamente corrigidos anualmente pelo IPCA a partir da data de emissão.
Debêntures de Nascentes do Xingu
As debêntures da 2ª emissão da Nascentes do Xingu estão submetidas a um Índice de Cobertura dos Serviços da Dívida
superior a 1,3 vezes e a um índice de Dívida Financeira Líquida/EBITDA inferior a 3,5 vezes, ambos apurados anualmente
calculados com base em 12 meses com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Aegea Saneamento e
Participações S.A..
Tais debêntures possuem restrições referentes a distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre capital próprio ou
realização de quaisquer outros pagamentos aos seus acionistas, acima do montante mínimo obrigatório, caso a
Nascentes do Xingu esteja em mora com qualquer obrigação pecuniária assumida no âmbito da emissão das debêntures,
bem como inadimplemento e/ou vencimento antecipado de quaisquer obrigações, principais ou acessórias, cujo somatório
seja igual a R$5,0 milhões para a Nascentes do Xingu e R$15,0 milhões para Companhia (valores originais da data de
emissão), devidamente corrigidos anualmente pelo IPCA a partir da data de emissão.
Além disso, possuem cláusulas restritivas quanto: (i) à alteração de controle acionário e reorganizações societárias da
Companhia; (ii) endividamento adicional da Nascentes do Xingu, de Águas de Sorriso, de Águas de Campo Verde e de
Águas de Primavera, exceto para obtenção de financiamentos de longo prazo; (iii) redução de capital da Nascentes do
Xingu (iv) rescisão, anulação, encampação, caducidade de quaisquer contratos de concessão de Águas de Sorriso, de
Águas de Campo Verde ou de Águas de Primavera. Em relação aos itens (i),(ii) e (iii) são permitidos desde que contem
com prévia anuência dos debenturistas.
Debêntures de Águas de Sinop
As debêntures da 1ª emissão da Águas de Sinop estão submetidas a um Índice de Cobertura dos Serviços da Dívida
superior a 1,3 vezes e a um índice de Dívida Financeira Líquida/EBITDA inferior a 3,5 vezes, ambos apurados anualmente
calculados com base em 12 meses com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Aegea Saneamento e
Participações S.A..
Tais debêntures possuem restrições referentes a distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre capital próprio ou
realização de quaisquer outros pagamentos aos seus acionistas, acima do montante mínimo obrigatório, caso a Águas de
Sinop esteja em mora com qualquer obrigação pecuniária assumida no âmbito da emissão das debêntures, bem como
inadimplemento e/ou vencimento antecipado de quaisquer obrigações, principais ou acessórias, cujo somatório seja igual
a R$3,0 milhões para a Águas de Sinop e R$10,0 milhões para Companhia.
Além disso, possuem cláusulas restritivas quanto: (i) à alteração de controle acionário e reorganizações societárias da
Companhia, exceto se ocorrerem entre os acionistas atuais da Companhia; (ii) redução de capital da Águas de Sinop; e
(iii) extinção do contrato de concessão de Águas de Sinop. Em relação aos itens (i) e (ii) são permitidos desde que contem
com prévia anuência dos debenturistas.
Debêntures de Águas de Timon
As debêntures da 2ª emissão da Águas de Timon estão submetidas a um Índice de Cobertura dos Serviços da Dívida
superior a 1,3 vezes e a um índice de Dívida Financeira Líquida/EBITDA inferior a 3,5 vezes, ambos apurados anualmente

PÁGINA: 107 de 254

Formulário de Referência - 2017 - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 2

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

calculados com base em 12 meses com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Aegea Saneamento e
Participações S.A..
Tais debêntures possuem restrições referentes a distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre capital próprio ou
realização de quaisquer outros pagamentos aos seus acionistas, acima do montante mínimo obrigatório, caso a Águas de
Timon esteja em mora com qualquer obrigação pecuniária assumida no âmbito da emissão das debêntures, bem como
inadimplemento e/ou vencimento antecipado de quaisquer obrigações, principais ou acessórias, cujo somatório seja igual
a R$3,0 milhões para a Águas de Timon e R$10,0 milhões para Companhia.
Além disso, possuem cláusulas restritivas quanto: (i) à alteração de controle acionário e reorganizações societárias da
Companhia, exceto se ocorrerem entre os acionistas atuais da Companhia; (ii) redução de capital da Águas de Timon; e
(iii) extinção do contrato de concessão de Águas de Timon. Em relação aos itens (i) e (ii) são permitidos desde que
contem com prévia anuência dos debenturistas.
Debêntures de Águas de São Francisco
As debêntures da 1ª emissão da Águas de São Francisco do Sul estão submetidas a um Índice de Cobertura dos Serviços
da Dívida superior a 1,3 vezes e a um índice de Dívida Financeira Líquida/EBITDA inferior a 3,5 vezes, ambos apurados
anualmente calculados com base em 12 meses com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Aegea
Saneamento e Participações S.A..
Tais debêntures possuem restrições referentes a distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre capital próprio ou
realização de quaisquer outros pagamentos aos seus acionistas, acima do montante mínimo obrigatório, caso a Águas de
São Francisco esteja em mora com qualquer obrigação pecuniária assumida no âmbito da emissão das debêntures, bem
como inadimplemento e/ou vencimento antecipado de quaisquer obrigações, principais ou acessórias, cujo somatório seja
igual a R$3,0 milhões para a Águas de São Francisco e R$10,0 milhões para Companhia.
Além disso, possuem cláusulas restritivas quanto: (i) à alteração de controle acionário e reorganizações societárias da
Companhia, exceto se ocorrerem entre os acionistas atuais da Companhia; (ii) redução de capital da Águas de São
Francisco; e (iii) extinção do contrato de concessão de Águas de São Francisco. Em relação aos itens (i) e (ii) são
permitidos desde que contem com prévia anuência dos debenturistas.

Contratos CEF x Águas Guariroba
A Águas Guariroba, no âmbito dos contratos, deve manter um Índice de Cobertura dos Serviços da Dívida superior ou
igual a 1,00 vez, durante a fase de carência dos contratos, e superior ou igual a 1,30 vezes, durante a fase de amortização
dos contratos. Caso o Índice de Cobertura dos Serviços da Dívida esteja inferior à 1,0 vez no período de carência ou 1,3
vezes durante a fase de amortização do contrato, a Águas Guariroba não poderá distribuir dividendos, juros sobre capital
próprio, pagar antecipadamente mútuo realizados entre a Águas Guariroba e a Companhia, ou reduzir o seu capital . Além
disso, há cláusulas nos contratos que estipulam que a razão entre o saldo devedor do financiamento e o capital social da
Águas Guariroba deve ser mantida a uma proporção mínima de 90/10, bem como que a Águas Guariroba deve manter de
forma permanente o capital subscrito e integralizado no valor de, pelo menos, 20% do valor total dos investimentos
realizados com o valor dos recursos .
A Companhia, na qualidade de interveniente garantidora deste contrato, está comprometida a disponibilizar recursos sob a
forma de mútuo ou por meio de aporte de capital que propicie a recomposição do Índice de Cobertura dos Serviços da
Dívida até que o referido índice seja recomposto ou até que a dívida assumida pela Águas Guariroba com a CEF seja
quitada.
Além disso, a Companhia, em razão da garantia prestada neste contrato, possui restrições que a impedem de ceder,
transferir, vender ou gravar com ônus de qualquer natureza o controle acionário da Águas Guariroba sem que haja a
prévia e expressa anuência da CEF, devendo, portanto, a Águas Guariroba notificar a CEF caso incorrer em alguma
destas hipóteses.
Adicionalmente, há cláusulas nos contratos que estipulam que a Águas Guariroba apenas poderá contrair novas dívidas
nos seguintes casos: (i) caso Índice de Cobertura dos Serviços da Dívida acordado esteja sendo devidamente atendido;
(ii) caso a nova dívida não comprometa mais de 40% da sua receita; (iii) caso o motivo para a assunção da nova dívida
seja a liquidação e/ou reperfilamento da dívida assumida pela Águas Guariroba; e (iv) em que submeta à anuência da

PÁGINA: 108 de 254

Formulário de Referência - 2017 - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 2

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

CEF qualquer financiamento e/ou empréstimo que a Águas Guariroba pretenda tomar, a médio e longo prazo, a ser
investido em ativo permanente e que tenha um valor superior a 1/12 da receita operacional bruta da Águas Guariroba.
Outras obrigações consonantes com o regulamento da linha de crédito Saneamento para Todos (FGTS).
Contratos CEF - BTG x Águas do Mirante
A Águas do Mirante no âmbito dos contratos deve manter um Índice de Cobertura dos Serviços da Dívida superior ou igual
a 1,00 vez, durante a fase de carência dos contratos, e superior ou igual a 1,20 vezes, durante a fase de amortização dos
contratos. Caso o Índice de Cobertura dos Serviços da Dívida esteja inferior à 1,00 vez no período de carência ou 1,20
vezes durante a fase de amortização do contrato, a Águas do Mirante não poderá distribuir dividendos, juros sobre capital
próprio, pagar antecipadamente mútuo realizados entre a Águas do Mirante e a Companhia, ou reduzir o seu capital. Além
disso, há cláusulas nos contratos que estipulam que a razão entre o saldo devedor do financiamento e o capital social da
Águas do Mirante deve ser mantida a uma proporção mínima de 90/10, bem como que a Águas do Mirante deve manter
de forma permanente o capital subscrito e integralizado no valor de, pelo menos, 10% do valor total dos investimentos
realizados com o valor dos recursos.
A Companhia, na qualidade de interveniente garantidora deste contrato, está comprometida a disponibilizar recursos sob a
forma de mútuo ou por meio de aporte de capital que propicie a recomposição do Índice de Cobertura dos Serviços da
Dívida até que o referido índice seja recomposto ou até que a dívida assumida pela Águas do Mirante com os credores
seja quitada.
Além disso, a Companhia, em razão da garantia prestada neste contrato, possui restrições que a impedem de ceder,
transferir, vender ou gravar com ônus de qualquer natureza o controle acionário da Águas do Mirante sem que haja a
prévia e expressa anuência dos credores, devendo, portanto, a Águas do Mirante notificar os credores caso incorrer em
alguma destas hipóteses.
Adicionalmente, há cláusulas nos contratos que estipulam que a Águas do Mirante apenas poderá contrair novas dívidas
nos seguintes casos: (i) caso Índice de Cobertura dos Serviços da Dívida acordado esteja sendo devidamente atendido;
(ii) caso a nova dívida não comprometa mais 1/6 do faturamento bruto anual; (iii) em que submeta à anuência dos
credores qualquer financiamento e/ou empréstimo que a Águas do Mirante pretenda tomar, a médio e longo prazo, a ser
investido em ativo permanente e que tenha um valor superior a 1/6 da receita operacional bruta da Águas do Mirante.
Também é obrigação da Aguas do Mirante não firmar contrato de mutuo na qualidade de mutuante ou cessão de créditos
na qualidade de cedente ou cessionária, sem a prévia anuência dos credores.
Além disso, Águas do Mirante possui restrições ao não cumprimento de qualquer ordem de execução judicial ou arbitral
definitiva no valor individual ou agregado superior a R$5,0 milhões e R$10,0 milhões para a Companhia, corrigidos
anualmente pelo IGP-M a partir da data de assinatura do contrato.
Outras obrigações consonantes com o regulamento da linha de crédito Saneamento para Todos (FGTS).
Contratos CEF x Águas de Sinop
A Águas de Sinop no âmbito dos contratos deve manter, a partir de 2017, um Índice de Cobertura dos Serviços da Dívida
superior ou igual a 1,00 vez, durante a fase de carência dos contratos, e superior ou igual a 1,30 vezes, durante a fase de
amortização dos contratos. Caso o Índice de Cobertura dos Serviços da Dívida esteja inferior à 1,00 vez no período de
carência ou 1,30 vezes durante a fase de amortização do contrato, a Águas de Sinop não poderá distribuir dividendos,
juros sobre capital próprio, pagar antecipadamente mútuo realizados entre a Águas de Sinop e a Companhia, ou reduzir o
seu capital. Além disso, há cláusulas nos contratos que estipulam que a razão entre o saldo devedor do financiamento e o
capital social da Águas de Sinop deve ser mantida a uma proporção mínima de 90/10, bem como que a Águas de Sinop
deve manter de forma permanente o capital subscrito e integralizado no valor de, pelo menos, 10% do valor total dos
investimentos realizados com o valor dos recursos oriundos do financiamento. Para o ano de 2016, não era permitido
distribuir dividendos, juros sobre capital próprio ou reduzir capital, independente do Índice de Cobertura dos Serviços da
Dívida apurado. Aguas de Sinop não poderá conceder empréstimos a Companhia sem prévio consentimento da CEF.
A Companhia, na qualidade de interveniente garantidora deste contrato, está comprometida a disponibilizar recursos sob a
forma de mútuo ou por meio de aporte de capital que propicie a recomposição do Índice de Cobertura dos Serviços da
Dívida até que o referido índice seja recomposto ou até que a dívida assumida pela Águas de Sinop com a CEF seja
quitada.
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Além disso, a Companhia, em razão da garantia prestada neste contrato, possui restrições que a impedem de ceder,
transferir, vender ou gravar com ônus de qualquer natureza o controle acionário da Águas de Sinop sem que haja a prévia
e expressa anuência da CEF, devendo, portanto, a Águas de Sinop notificar a CEF caso incorrer em alguma destas
hipóteses.
Adicionalmente, há cláusulas nos contratos que estipulam que a Águas de Sinop apenas poderá contrair novas dívidas
nos seguintes casos: (i) caso Índice de Cobertura dos Serviços da Dívida acordado esteja sendo devidamente atendido;
(ii) caso a nova dívida não comprometa mais 1/6 do faturamento bruto anual;
Além disso, Águas de Sinop possui restrições ao não cumprimento de qualquer ordem de execução judicial ou arbitral
definitiva no valor superior a R$8,0 milhões e R$10,0 milhões para a Companhia, corrigidos anualmente pelo IGP-M a
partir da data de assinatura do contrato.
Outras obrigações consonantes com o regulamento da linha de crédito Saneamento para Todos (FGTS).

Contratos BNDES x Prolagos
Os contratos firmados entre o BNDES e a Prolagos estão submetidos a apuração dos seguintes índices: (i) Índice de
Cobertura do Serviço da Dívida superior ou igual a 1,3 vezes e relação dívida líquida/EBITDA inferior ou igual a 3,5 vezes,
com base nos valores relativos aos últimos 12 meses, apurados semestralmente, com o prazo de 6 meses para o
reestabelecimento dos referidos índices.
Os contratos firmados possuem cláusulas estipulando que a Prolagos não deve conceder mútuos a seus acionistas ou
outras empresas integrantes do grupo econômico da Companhia sem a prévia anuência do BNDES.
Existem, também, restrições impostas à Prolagos quanto a alterações acionárias, bem como distribuição de recursos aos
acionistas, acima do limite mínimo legal, sob a forma de dividendos, juros sobre capital próprio, pagamento de juros e/ou
amortização de dívida subordinada e/ou redução de capital, participação nos resultados e honorários a qualquer título sem
prévia anuência do BNDES. A referida anuência será dispensada caso a Prolagos atenda os seguintes requisitos: (i)
atenda aos índices financeiros estabelecidos em contrato; (ii) esteja adimplente com todas as obrigações financeiras
assumidas junto ao BNDES; (iii) não tenha sido notificada pelo BNDES acerca de inadimplementos não financeiros
relativo aos contratos de financiamento, ou pelo poder concedente por inadimplementos não financeiro relativos ao
contrato de concessão, desde que tais inadimplementos ainda não tenham sido sanados; e (iv) à prévia comunicação
acerca da distribuição desses recursos aos acionistas.
Outras obrigações conforme Condições Gerais aos Contratos do BNDES publicadas no site do banco.

Contrato PROPARCO x Águas de Matão S.A., Águas Guariroba S.A., Águas de Barra do Garças Ltda. e Águas de São
Francisco Concessionária de Saneamento S.A.
A Companhia, no âmbito deste contrato deve manter a garantir que suas subsidiárias mantenham os índices de Dívida
Financeira Líquida/EBITDA, Dívida Financeira/Patrimônio Líquido e Índice de Cobertura do Serviço da Dívida, conforme a
seguir:
Relação dívida líquida/EBITDA
 Águas de Barra do Garças: menor ou igual a 4x;
 Águas de Matão: menor ou igual a 5x em 2016 e menor ou igual a 4x a partir de junho de 2017;
 Águas de São Francisco: menor ou igual a 7x em 2017; menor ou igual a 6x em 2018; menor ou igual a 5x em
2019; e menor ou igual a 4x a partir de junho de 2020
 Águas Guariroba: menor ou igual a 3,5x durante todo o período do contrato de financiamento;
 Companhia consolidada: menor ou igual a 3,5x até junho de 2019 e menor ou igual a 3,0x a partir de dezembro de
2019.
Relação da dívida financeira e patrimônio líquido
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Águas de Barra do Garças: menor ou igual a 5x em 2016 e 2017; menor ou igual a 4x até 2019; menor ou igual a
3x a partir de junho de 2020;
Águas de Matão: menor ou igual a 5x em 2016; menor ou igual a 4x em 2017; e menor ou igual a 3x a partir de
junho de 2018;
Águas de São Francisco: menor ou igual a 5x em 2016; menor ou igual a 4x em 2017 e 2018; menor ou igual a 3x
a partir de junho de 2019
Águas Guariroba: menor ou igual a 5x em 2016 e 2017 e menor ou igual a 4x a partir de junho de 2018;
Companhia consolidada: menor ou igual a 2,5x.

Índice do Serviço da Cobertura da Dívida
 Águas de Barra do Garças: maior ou igual a 1,25x em 2016; maior ou igual a 1,5x partir de junho de 2017;
 Águas de Matão: maior ou igual a 1,25x em 2016; maior ou igual a 1,5x partir de junho de 2017;
 Águas de São Francisco: maior ou igual a 1,2x entre 2016 e 2020; maior ou igual a 1,5x partir de junho de 2021;
 Águas Guariroba: maior ou igual a 1,25x em 2016; maior ou igual a 1,5x partir de junho de 2017.

Existem, também, restrições impostas às tomadoras dos recursos junto à Proparco quanto a alterações acionárias, bem
como distribuição de recursos aos acionistas, acima do limite mínimo legal, sob a forma de dividendos, juros sobre capital
próprio, pagamento de juros e/ou amortização de dívida subordinada e/ou redução de capital, participação nos resultados
e honorários a qualquer título sem prévia anuência do credor, assim como restrições quanto à alienação de ativos.
Além disso, as empresas financiadas e a garantidora incorrem em pagamento antecipado obrigatório da dívida caso não
cumpram obrigação pecuniária em relação aos seus financiamentos, conforme parâmetros estabelecidos em contrato.

Contrato IADB (BID) x Companhia
A Companhia, no âmbito deste contrato, deve manter e garantir que o: (i) Índice de Dívida Financeira/Patrimônio Líquido
Tangível seja inferior a 1,8x até 31 de dezembro de 2018, e inferior a 1,6x após 31 de dezembro de 2018; (ii) Índice de
Dívida Financeira Líquida/EBITDA seja inferior a 3,5x até 31 de dezembro de 2018, e inferior a 3,0x após 31 de dezembro
de 2018; (iii) Índice de Cobertura do Serviço da Dívida seja superior a 1,3x durante a vigência do contrato; (iv) Índice de
Pagamento da Prolagos, Aegea Engenharia e Comércio Ltda. e Águas Guariroba/Serviço da Dívida do IADB superior a
1,6; e (v) saldo de caixa suficiente para pagar pelo menos seis meses de serviço da dívida da Companhia..
Além disso: (i) no tocante à Prolagos, Aegea Engenharia e Comércio Ltda, Águas Guariroba, a Companhia assegurará
que cada uma delas mantenha Índice de Dívida Financeira Líquida/EBITDA seja inferior a 3,5x até 31 de dezembro de
2018, e inferior a 3,0x após 31 de dezembro de 2018; (ii) no tocante à Prolagos e Águas Guariroba, a Companhia
assegurará que cada uma delas mantenha Índice de Cobertura do Serviço da Dívida superior a 1,3x durante a vigência do
contrato; (iii) no tocante a Aegea Engenharia e Comércio Ltda., a Companhia assegurará que esta mantenha, a todo
tempo, Índice de Dívida Financeira total não superior a 1,5% da receita bruta Consolidada da Companhia no exercício
fiscal anterior, com exclusão de qualquer receita de construção; (iv) a Companhia assegurará que a soma (a) das Dívidas
Financeiras incorridas pela Companhia, Águas Guariroba e Prolagos, seja inferior a 90% da soma do Pagamento
Rescisório Estimado à Águas Guariroba e Prolagos. Qualquer Subsidiária Material, ou seja, cuja receita represente mais
de 20% do faturamento consolidado da Companhia, após transcorridos dois anos de aquisição/assinatura do contrato de
concessão deverá manter o Índice de Dívida Financeira Líquida/EBITDA inferior a 3,5x.
Existem, também, restrições impostas às tomadoras dos recursos junto ao IADB quanto a alterações acionárias, bem
como distribuição de recursos aos acionistas, acima do limite mínimo legal, sob a forma de dividendos, juros sobre capital
próprio, pagamento de juros e/ou amortização de dívida subordinada e/ou redução de capital, participação nos resultados
e honorários a qualquer título sem prévia anuência do credor em caso de inadimplemento do contrato de financiamento,
assim como restrições quanto à alienação de ativos.
Além disso, a Companhia incorre em pagamento antecipado obrigatório da dívida caso não cumpra obrigação pecuniária
em relação aos seus financiamentos e/ou decisões judiciais conforme parâmetros estabelecidos em contrato.
A Companhia não pode emitir novas dívidas financeiras sem prévio consentimento do IADB.
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g) Limites de utilização dos financiamentos já contratados
A Companhia possui contratos de financiamento destinados a obras específicas, cujos recursos são liberados à medida
que tais obras são executadas, não podendo ser utilizados para projetos que não sejam objeto do contrato.
Os contratos de financiamento contratados pela Companhia foram 100% desembolsados, exceto pelos descritos na tabela
a seguir:

Empresa

Instituição

Moeda

Ano de vencimento

Exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2016

Índice e Taxa de juros (%)

% Desembolsado

Águas Guariroba S.A..

CEF

R$

abr/19 a dez/39

Prolagos.......................

BNDES

R$

jan/22 a nov/35

Águas do Mirante.........
Águas de Sinop............
Companhia...................

CEF
CEF
IADB

R$
R$
R$

fev/39
dez/29 a dez/2039
nov/27

TR + 6% a 12% a.a.
Pré 3,00% a Selic + 3,13%
a.a. TJLP + 3,44% a.a.
TR + 8,5% a.a.
TR + 8,5% a.a.
CDI + 2,75%

62%
46%
92%
7%
83%

h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Análise do Demonstrativo de Resultado do Exercício
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 COMPARADO COM O EXERCÍCIO SOCIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dem onstrativo de Resultado do Exercício

2016

% AV1¹

2015

% AV1¹

% Variação
2016/2015

(Valores expressos em milhares de reais)
Receita operacional líquida..............................................
Custo dos serviços prestados...........................................

1.439.832
(834.184)

100,0
(57,9)

1.103.008
(622.137)

100,0
(56,4)

30,5
34,1

Lucro (prejuízo) bruto......................................................
Despesas operacionais
Administrativas e gerais.................................................
Pesquisas e desenvolvimento........................................
Resultado de equivalência patrimonial............................
Outras receitas (despesas)...........................................
Despesas financeiras líquidas...........................................

605.648

42,1

480.871

43,6

25,9

(236.412)
(12.776)
148
(2.177)
(172.002)

(16,4)
(0,9)
0,0
(0,2)
(11,9)

(156.383)
(9.013)
1.129
(2.315)
(124.177)

(14,2)
(0,8)
0,1
(0,2)
(11,3)

51,2
41,8
(86,9)
(6,0)
38,5

Resultado antes do im postos.........................................
Imposto de renda e contribuição social...............................

182.429
(79.300)

12,7
(5,5)

190.112
(74.956)

17,2
(6,8)

(4,0)
5,8

Resultado do exercício antes da participação dos
acionistas não controladores..........................................
Resultado atribuível aos acionistas controladores..............
Resultado atribuível aos acionistas não controladores.......

103.129
105.551
(2.442)

7,2
7,3
(0,2)

115.156
117.817
(2.661)

10,4
10,7
(0,2)

(10,4)
(10,4)
(8,2)

Lucro líquido do exercício................................................

103.129

7,2

115.156

10,4

(10,4)

____________________________
(¹) A coluna "AV" (análise vertical) indica a contribuição percentual de cada linha em relação ao total da receita líquida.
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Receita operacional líquida
Receita operacional líquida

2016

% AV1¹

2015

% AV1¹

% Variação
2016/2015

(Valores expressos em milhares de reais)
Serviços de abastecimento de água...................................
Outros serviços indiretos de água......................................
Serviços de esgoto.............................................................
Outros serviços indiretos de esgoto...................................
Receitas de serviços..........................................................
Receitas de construção².....................................................

760.522
59.473
245.832
18.239
42.976
447.415

52,8
4,1
17,1
1,3
3,0
31,1

624.846
41.470
210.261
8.776
29.123
307.882

56,6
3,8
19,1
0,8
2,6
27,9

21,7
43,4
16,9
107,8
47,6
45,3

Receita operacional bruta.................................................

1.574.457

109,4

1.222.358

110,8

28,8

Deduções da Receita Bruta.................................................

(134.625)

(9,4)

(119.350)

(10,8)

12,8

Receita operacional líquida..............................................

1.439.832

100,0

1.103.008

100,0

30,5

_____________________
(¹) A coluna "AV" (análise vertical) indica a contribuição percentual de cada linha em relação ao total da receita líquida.
(²) A receita relacionada aos serviços de construção ou melhoria sob o contrato de concessão de serviços é reconhecida baseada no
estágio de conclusão da obra realizada, consistente com a política contábil para o reconhecimento de receita sobre o contrato de concessão
de serviços de administração que está baseada na Interpretação Técnica nº 01 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis ICPC 01 (R1).

As receitas da Companhia são compostas preponderantemente pela cobrança das tarifas aos usuários, em função da
prestação de serviços públicos de água e esgoto, no âmbito de contratos de concessão. Além disso, no âmbito da
Parceria Público-Privada (Águas de Mirante S.A.), a Companhia recebe repasse das tarifas pagas à autarquia pública da
qual é parceira.
Em função das características do mercado onde atua, as receitas da Companhia possuem alto grau de previsibilidade,
bem como baixo índice de inadimplência, o que possibilita obter constantes índices de crescimento em suas receitas
operacionais.
A Companhia também afere receita de construção relacionada aos serviços de construção ou melhoria sob o contrato de
concessão de serviços. Conforme estabelecido pelo IFRIC 12 e na Interpretação Técnica ICPC01 - Contratos de
Concessão e correlacionada ao IAS 11 e n CPC 17 - Contratos de construção, a receita de construção é reconhecida
baseada no estágio de conclusão da obra realizada. O direito de exploração de infraestrutura é oriundo dos dispêndios
realizados na construção de obras de melhoria em troca do direito de cobrar os usuários pela utilização da infraestrutura.
Este direito é composto pelo custo da construção somado à margem de lucro e aos custos dos empréstimos atribuíveis a
esse ativo. As controladas estimaram que eventual margem é irrelevante, considerando-a praticamente zero.
A receita operacional líquida da Companhia, passou de R$ R$1.103 milhões no período findo em 31 de dezembro de 2015
para R$1.439 milhões no período findo em 31 de dezembro de 2016, representando um aumento de 30,5%.
Esse crescimento é em parte explicado pelos reajustes tarifários realizados nas concessões ao longo de 2016 uma média
de 9,9%, pelo crescimento orgânico de 8,8% na base de clientes (economias ativas de água e esgoto) e 9,5% no volume
total faturado (água e esgoto) em 2016, comparando com mesmo período do ano anterior.
Custo dos serviços prestados
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Custo dos serviços prestados

2016

% AV1¹

2015

% AV1¹

% Variação
2016/2015

(Valores expressos em milhares de reais)
Custo de serviços prestados..............................................
Custo de construção...........................................................

(386.769)
(447.415)

(26,9)
(31,1)

(314.255)
(307.882)

(28,5)
(27,9)

23,1
45,3

Custo de serviços prestados.........................................

(834.184)

(57,9)

(622.137)

(56,4)

34,1

_____________________
(¹) A coluna "AV" (análise vertical) indica a contribuição percentual de cada linha em relação ao total da receita líquida.

O aumento nos custos de construção de R$139,5 milhões, ou 45,3%, em relação ao ano anterior está correlacionado com
a execução de Capex em obras de água e esgoto no exercício em sua maioria em concessões Entrantes.
A conta de custos de serviços prestados, excluindo os custos de construção, apresentou um aumento de R$72,5 milhões,
ou 23,1%, passando de R$314,2 milhões em 2015 para R$386,8 milhões em 2016.
Esta variação no custo de serviços prestados ocorreu principalmente pelos seguintes fatores:
(i) Aumento de R$ 12,0 milhões, ou 17,8%, em relação ao ano anterior na linha de custos com Pessoal. Esse
aumento é explicado pela entrada de novas concessões em operação ao longo de 2016 e em parte com contratação
de novos colaboradores para as concessionárias Entrantes e redução de quadro em concessionárias Existentes;
(ii) Aumento de R$ 21,8 milhões, ou 26,6%, em relação ao ano anterior nos custos com Depreciação e Amortização.
Esse aumento é explicado por regularização de estoque de intangível e ativação de obras em rede de água e esgoto
ao longo de 2015;
(iii) Aumento de R$ 21,0 milhões, ou 75,2%, em relação ao ano anterior nos custos com Serviço de Terceiros. Esse
aumento é explicado em partes por custos com compra de água pelas concessionárias Entrantes Águas de Penha e
Águas de Camboriú, no valor total de R$ 9,6 milhões. O restante é referente aos custos com serviços técnicos junto a
Takadu e projeto Prorepe realizados pela GSS e por custos com projetos de prestação de serviços ao longo do
exercício.
Lucro (prejuízo) bruto
O Lucro Bruto totalizou R$ 605,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, representando um
aumento de 25,9%, ou R$ 124,8 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, em decorrência do acima
exposto. Como percentual das receitas operacionais líquidas, o lucro bruto reduziu para 42,1% em 2016, em comparação
com 43,6% em 2015.
Despesas operacionais
Despesas operacionais

2016

% AV1¹

2015

% AV1¹

% Variação
2016/2015

(Valores expressos em milhares de reais)
Administrativas,gerais e vendas........................................
Pesquisa e desenvolvimento..............................................
Resultado de equivalência patrimonial................................
Outras receitas (despesas)...............................................

(236.412)
(12.776)
148
(2.177)

(16,4)
(0,9)
0,0
(0,2)

(156.383)
(9.013)
1.129
(2.315)

(14,2)
(0,8)
0,1
(0,2)

51,2
41,8
(86,9)
(6,0)

Despesas operacionais....................................................

(251.217)

(17,4)

(166.582)

(15,1)

50,8

____________________________
(¹) A coluna "AV" (análise vertical) indica a contribuição percentual de cada linha em relação ao total da receita líquida
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O saldo da conta despesas operacionais aumentou em 50,8%, ou R$84,6 milhões, passando de R$166,6 milhões em
2015, para R$251,2 em 2016. A variação nas despesas administrativas e gerais é explicada pela bonificação dos
executivos da Companhia.
A linha de pesquisa de desenvolvimento teve um aumento de R$ 3,8 milhões, ou 41,7%, decorrente ao fomento de
projetos de infraestrutura em parcerias público-privadas, elaboração de programas de manifestação de interesses,
projetos de eficiência e tecnologia de melhoramento de processos de concessões no fortalecimento da estrutura de
controle e gestão.
O resultado de equivalência patrimonial no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi R$ 0,148 milhão, contra
R$1,13 milhão o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, uma redução de R$ 0,981 milhão, ou -86,9%.
Despesas financeiras líquidas
Despesas financeiras líquidas

2016

% AV1¹

2015

% AV1¹

% Variação
2016/2015

(Valores expressos em milhares de reais)
Receitas financeiras..........................................................
Juros ativos sobre aplicações financeiras.........................
Ajuste de valor justo sobre empréstimos e financiamentos
Juros e multas por atraso no pagamento das faturas........
Descontos obtidos..............................................................
Variações monetárias ativas..............................................
Variações cambiais ativas..................................................
Ganhos com swap ..............................................................
Atualização opção de venda de ações .............................
Outros.................................................................................

135.635
47.212
13.693
18.735
360
42.842
11.811
982

9,4
3,3
1,0
1,3
0,0
3,0
0,8
0,1

129.639
47.448
21.720
57
946
24.500
34.869
99

11,8
4,3
2,0
0,0
0,1
2,2
3,2
0,0

4,6
(0,5)
100,0
(13,7)
531,6
100,0
74,9
100,0
100,0
891,9

Despesas financeiras.......................................................
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures....
Ajuste de valor justo sobre empréstimos e financiamentos
Juros sobre atraso em pagamentos....................................
Despesas com IOF..............................................................
Descontos concedidos.......................................................
Despesas e comissões bancárias......................................
Despesa com obrigações de outorga..................................
Ajuste a Valor Presente.......................................................
Variações cambiais passivas..............................................
Atualização opção de venda de ações...............................
Imposto s/receitas financeiras (PIS/COFINS).......................
Perdas com instrumentos financeiros derivativos...............
Outros.................................................................................

(307.637)
(187.676)
(8.031)
(5.536)
(839)
(2.320)
(10.056)
(12.434)
(4.953)
(22.156)
(1.081)
(4.353)
(40.085)
(8.117)

(21,4)
(13,0)
(0,6)
(0,4)
(0,1)
(0,2)
(0,7)
(0,9)
(0,3)
(1,5)
(0,1)
(0,3)
(2,8)
(0,6)

(253.816)
(144.428)
(5.662)
(6.021)
(155)
(8.231)
(454)
(15.163)
(66.398)
(2.087)
(5.217)

(23,0)
(13,1)
(0,5)
(0,5)
(0,0)
(0,7)
(0,0)
(1,4)
(6,0)
(0,2)
(0,5)

21,2
29,9
41,8
(8,1)
441,3
100,0
22,2
2.638,8
(67,3)
(66,6)
100,0
108,6
100,0
55,6

Despesas financeiras líquidas........................................

(172.002)

(11,9)

(124.177)

(11,3)

38,5

____________________________
(¹) A coluna "AV" (análise vertical) indica a contribuição percentual de cada linha em relação ao total da receita líquida

Receitas financeiras
A conta receitas financeiras apresentou um acréscimo de R$6,0 milhões, ou 4,6%, passando de R$129,6 milhões em
2015, para R$135,6 milhões em 2016.
As receitas financeiras da Companhia são resultados obtidos, principalmente, na gestão do seu caixa, disponibilidades,
aplicações financeiras e dos juros recebidos sobre o atraso no pagamento da receita de abastecimento de água e esgoto.
A variação na receita financeira ocorreu principalmente pelo saldo na variação do ajuste a valor justo sobre empréstimos e
financiamentos no valor de R$ 13,7 milhões.
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Despesas financeiras
A conta despesas financeiras apresentou um acréscimo de R$53,8 milhões, ou 21,2%, passando de R$253,8 milhões em
2015, para R$307,6 milhões em 2016.
As variações nas despesas financeiras ocorreram principalmente pelo aumento de R$ 43,2 milhões, ou 29,9%, nas
despesas com encargos e variação sobre empréstimos, financiamentos e debêntures na comparação com o mesmo
exercício do ano anterior.
Imposto de renda e contribuição social
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Companhia teve uma despesa total de imposto de renda e
contribuição social de R$ 79,3 milhões. No exercício anterior, esta despesa foi de R$ 74,9 milhões, representando um
aumento de 5,8%, ou R$ 4,4 milhões.
O principal motivo desta variação foi que em 2015 os impostos diretos apurados totalizavam R$ 82,5 milhões e o diferido
R$ 7,5 milhões com alíquota efetiva de 36%, ao passo que em 2016 os impostos diretos chegam a R$ 97,5 milhões e os
diferidos R$ 18,2 milhões com alíquota efetiva de 41%.
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Devido ao acima exposto, o resultado do exercício recuou de um lucro de R$115,1 milhões, no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2015, para um lucro de R$103,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016, um decréscimo de R$12,9 milhões, ou -10,4%.
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 COMPARADO COM O EXERCÍCIO SOCIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dem onstrativo de Resultado do Exercício

2015

% AV1¹

2014

% AV1¹

% Variação
2015/2014

(Valores expressos em milhares de reais)
Receita operacional líquida..............................................
Custo de serviços prestados.............................................

1.103.008
(622.137)

100,0
(56,4)

970.000
(579.195)

100,0
(59,7)

13,7
7,4

Lucro (prejuízo) bruto......................................................
Despesas operacionais
Administrativas,gerais e vendas....................................
Pesquisa e desenvolvimento..........................................
Resultado de equivalência patrimonial............................
Outras receitas (despesas)...........................................
Despesas financeiras líquidas...........................................

480.871

43,6

390.805

40,3

23,0

(156.383)
(9.013)
1.129
(2.315)
(124.177)

(14,2)
(0,8)
0,1
(0,2)
(11,3)

(134.360)
(17.924)
1.228
(971)
(65.793)

(13,9)
(1,8)
0,1
(0,1)
(6,8)

16,4
(49,7)
(8,1)
138,4
88,7

Resultado antes do im postos.........................................
Imposto de renda e contribuição social...............................

190.112
(74.956)

17,2
(6,8)

172.985
(60.747)

17,8
(6,3)

9,9
23,4

Resultado do exercício antes da participação dos
acionistas não controladores..........................................
Resultado atribuível aos acionistas controladores..............
Resultado atribuível aos acionistas não controladores.......

115.156
117.817
(2.661)

10,4
10,7
(0,2)

112.238
111.723
515

11,6
11,5
0,1

2,6
5,5
(616,7)

Lucro líquido do exercício................................................

115.156

10,4

112.238

11,6

2,6

____________________________
(¹) A coluna "AV" (análise vertical) indica a contribuição percentual de cada linha em relação ao total da receita líquida.

Receita operacional líquida
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Receita operacional líquida

2015

% AV1¹

2014

% AV1¹

% Variação
2015/2014

(Valores expressos em milhares de reais)
Serviços de abastecimento de água...................................
Outros serviços indiretos de água......................................
Serviços de esgoto.............................................................
Outros serviços indiretos de esgoto...................................
Receitas de serviços..........................................................
Receitas de construção².....................................................

624.846
41.470
210.261
8.776
29.123
307.882

56,6
3,8
19,1
0,8
2,6
27,9

480.327
41.889
164.835
6.867
477
370.489

49,5
4,3
17,0
0,7
0,0
38,2

30,1
(1,0)
27,6
27,8
6.005,5
(16,9)

Receita operacional bruta.................................................

1.222.358

110,8

1.064.884

109,8

14,8

Deduções da Receita Bruta.................................................

(119.350)

(10,8)

(94.884)

(9,8)

25,8

Receita operacional líquida..............................................

1.103.008

100,0

970.000

100,0

13,7

_____________________
(¹) A coluna "AV" (análise vertical) indica a contribuição percentual de cada linha em relação ao total da receita líquida.
(²) A receita relacionada aos serviços de construção ou melhoria sob o contrato de concessão de serviços é reconhecida baseada no
estágio de conclusão da obra realizada, consistente com a política contábil para o reconhecimento de receita sobre o contrato de concessão
de serviços de administração que está baseada na Interpretação Técnica nº 01 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis ICPC 01 (R1).

As receitas da Companhia e suas controladas são compostas preponderantemente pela cobrança das tarifas aos
usuários, em função da prestação de serviços públicos de água e esgoto, no âmbito de contratos de concessão. Além
disso, no âmbito da Parceria Público-Privada (Águas de Mirante S.A.), a Companhia e suas controladas recebe repasse
das tarifas pagas à autarquia pública da qual é parceira. Em função das características do mercado onde atua, as receitas
da Companhia e suas controladas possuem alto grau de previsibilidade, bem como baixo índice de inadimplência, o que
possibilita obter constantes índices de crescimento em suas receitas operacionais.
A Companhia e suas controladas também reconhece receita de construção relacionada aos serviços de construção ou
melhoria sob o contrato de concessão de serviços. Conforme estabelecido pelo IFRIC 12 e na Interpretação Técnica
ICPC01 – Contratos de Concessão e correlacionada ao IAS 11 e no CPC 17 – Contratos de construção, a receita de
construção é reconhecida baseada no estágio de conclusão da obra realizada. O direito de exploração de infraestrutura é
oriundo dos dispêndios realizados na construção de obras de melhoria em troca do direito de cobrar os usuários pela
utilização da infraestrutura. Este direito é composto pelo custo da construção somado à margem de lucro e aos custos dos
empréstimos atribuíveis a esse ativo. As controladas estimaram que eventual margem é irrelevante, considerando-a
próxima a zero.
A receita operacional líquida da Companhia e suas controladas, excluída a receita de construção, passou de R$599,5
milhões no período findo em 31 de dezembro de 2014 para R$795,1 milhões no período findo em 31 de dezembro de
2015, representando um aumento de 32,6%. As principais razões para as variações na receita operacional líquida da
Companhia e suas controladas foram:
(i) Ampliação da capacidade de geração de receita através da conquista/aquisição: Águas de Timon (Timon – MA),
Águas de Paranatinga (Paranatinga – MT), Águas de Meriti (São João de Meriti – RJ), Águas de Holambra (Holambra –
SP), Águas de Pimenta Bueno (Pimenta Bueno – RO), Águas de Penha (Penha – SC) e Águas de Camboriú
(Camboriú – SC). As novas concessões foram responsáveis por 8,3% desse aumento, ou R$ 49,8 milhões;
(ii) Aumento da receita total de tratamento e distribuição de água, e também da receita total de coleta e tratamento de
esgoto nos contratos já existentes devido ao amadurecimento das operações, ganhos de eficiência, reajustes e
reequilíbrios contratuais referentes a marcos contratuais e/ou reajustes anuais com base em indexadores de inflação.
As Existentes foram responsáveis por 24,3% do aumento da receita operacional líquida no período, enquanto as
Entrantes foram responsáveis por 8,3% do aumento.
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Custo dos serviços prestados
Custo dos serviços prestados

2015

% AV1¹

2014

% Variação
2015/2014

% AV1¹

(Valores expressos em milhares de reais)
Custo de serviços prestados..............................................
Custo de construção...........................................................

(314.255)
(307.882)

(28,5)
(27,9)

(208.706)
(370.489)

(21,5)
(38,2)

50,6
(16,9)

Custo de serviços prestados.........................................

(622.137)

(56,4)

(579.195)

(59,7)

7,4

_____________________
(¹) A coluna "AV" (análise vertical) indica a contribuição percentual de cada linha em relação ao total da receita líquida.

A conta custo dos serviços prestados, incluindo os custos de construção, apresentou um acréscimo de R$42,9 milhões, ou
7,4%, passando de R$579,2 milhões em 2014, para R$622,1 milhões em 2015. Como percentual das receitas
operacionais líquidas de vendas e serviços, o custo das vendas e dos serviços diminuiu de 59,7% em 2014 em
comparação com 56,4% em 2015.
Esta variação dos custos e serviços prestados pode ser explicada pelos seguintes fatores:
(i) Uma redução nos custos de construção de R$62,6 milhões, ou 16,9%, em relação ao ano anterior. Esta redução
se refere diretamente a desaceleração da curva de investimentos em obras de água e esgoto em 2015;
(ii) Em 2015, novas concessionárias entraram em operação, mencionadas anteriormente foram responsáveis por
25,4% do aumento do custo dos serviços prestados, ou R$ 26,8 milhões com destaque para as linhas de Serviço de
Terceiros com R$ 2,3 milhões e Energia Elétrica com R$ 9,7 milhões.
Lucro (prejuízo) bruto
O Lucro Bruto totalizou R$ 480,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, representando um
aumento de 23,0%, ou R$ 90,1 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, em decorrência do acima exposto.
Como percentual das receitas operacionais líquidas, o lucro bruto aumentou para 43,6% em 2015, em comparação com
40,3% em 2014.
Despesas operacionais
Despesas operacionais

2015

% AV1¹

2014

% AV1¹

% Variação
2015/2014

(Valores expressos em milhares de reais)
Administrativas,gerais e vendas........................................
Pesquisa e desenvolvimento..............................................
Resultado de equivalência patrimonial................................
Outras receitas (despesas)...............................................

(156.383)
(9.013)
1.129
(2.315)

(14,2)
(0,8)
0,1
(0,2)

(134.360)
(17.924)
1.228
(971)

(13,9)
(1,8)
0,1
(0,1)

16,4
(49,7)
(8,1)
138,4

Despesas operacionais....................................................

(166.582)

(15,1)

(152.027)

(15,7)

9,6

____________________________
(¹) A coluna "AV" (análise vertical) indica a contribuição percentual de cada linha em relação ao total da receita líquida

O saldo da conta despesas operacionais aumentou 9,6%, ou R$14,6 milhões, passando de R$152,0 milhões em 31 de
dezembro de 2014, para R$166,6 em 31 de dezembro de 2015.
Esta variação das despesas operacionais pode ser explicada pelos seguintes fatores:
(i) A conta de pesquisa de desenvolvimento teve uma redução de R$8,9 milhão, ou 49,7%, este é o setor da
Companhia responsável por fomentar projetos de infraestrutura em parcerias público-privadas e também em
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concessões, além de auxiliar no fortalecimento da estrutura de controle e gestão. Essa redução é explicada pela
desaceleração da curva de investimento comparada com o mesmo período do ano anterior;
(ii) O resultado de equivalência patrimonial no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 foi de R$1,1 milhão,
e R$ 1,2 milhão no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014;
(iii) Em relação aos gastos com despesas Administrativas, gerais e vendas na conta de despesas operacionais, 73,1%
ou R$ 16,1 milhões da variação é atribuído a Entrantes com destaque para as linhas de Pessoal, com R$ 5,5 milhões,
Serviço de Terceiros com R$ 3,9 milhões e PCLD com R$ 2,1 milhões.
Despesas financeiras líquidas
Despesas financeiras líquidas

2015

% AV1¹

2014

% AV1¹

% Variação
2015/2014

(Valores expressos em milhares de reais)
Receitas financeiras..........................................................
Juros ativos sobre aplicações financeiras.........................
Juros e multas por atraso no pagamento das faturas........
Descontos obtidos..............................................................
Variações monetárias ativas..............................................
Variações cambiais ativas..................................................
Ganhos com swap ..............................................................
Outros.................................................................................

129.639
47.448
21.720
57
946
24.500
34.869
99

11,8
4,3
2,0
0,0
2,2
0,0

69.488
53.708
14.699
1.081

7,2
5,5
1,5
0,1

86,6
(11,7)
47,8
100,0
100,0
100,0
100,0
(90,8)

Despesas financeiras.......................................................
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures....
Ajuste de valor justo sobre empréstimos e financiamentos
Juros sobre atraso em pagamentos....................................
Despesas com IOF..............................................................
Despesas e comissões bancárias......................................
Despesa com obrigações de outorga..................................
Ajuste a Valor Presente.......................................................
Variações cambiais passivas..............................................
Imposto s/receitas financeiras (PIS/COFINS).......................
Outros.................................................................................

(253.816)
(144.428)
(5.662)
(6.021)
(155)
(8.231)
(454)
(15.163)
(66.398)
(2.087)
(5.217)

(23,0)
(13,1)
(0,5)
(0,5)
(0,0)
(0,7)
(0,0)
(1,4)
(6,0)
(0,2)
(0,5)

(135.281)
(116.605)
(1.562)
(562)
(6.002)
(5.108)
(5.442)

(13,9)
(12,0)
(0,2)
(0,1)
(0,6)
(0,5)
(0,6)

87,6
23,9
100,0
(285,5)
(72,4)
37,1
(91,1)
100,0
100,0
100,0
(4,1)

Despesas financeiras líquidas........................................

(124.177)

(11,3)

(65.793)

(6,8)

88,7

____________________________
(¹) A coluna "AV" (análise vertical) indica a contribuição percentual de cada linha em relação ao total da receita líquida

Receitas financeiras
A conta receitas financeiras apresentou um acréscimo de R$60,1 milhões, ou 86,6%, passando de R$69,5 milhões em
2014 para R$129,6 milhões em 2015.
As receitas financeiras da Companhia e suas controladas são resultados obtidos, principalmente, na gestão do seu caixa,
disponibilidades, aplicações financeiras e dos juros recebidos sobre o atraso no pagamento da receita de abastecimento
de água e esgoto. O principal fator que contribuiu para esse aumento foi a aplicação dos empréstimos e financiamentos
captados no período, variações cambiais e os ganhos com swap (referente ao hedge de empréstimos e financiamentos;
vide item 10.1(a) deste Formulário de Referência).
Despesas financeiras
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A conta despesas financeiras apresentou um acréscimo de R$118,5 milhões, ou 87,6%, passando de R$135,3 milhões em
2014, para R$253,8 milhões em 2015. Esta variação é reflexo do aumento dos empréstimos e financiamentos e do Ajuste
a Valor Presente.
Imposto de renda e contribuição social
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, a Companhia e suas controladas teve uma despesa total com
impostos sobre a renda no valor de R$60,7 milhões, comparando com uma despesa no valor de R$74,9 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, representando um aumento de R$14,2 milhões, ou 23,4%, devido
aos resultados antes da tributação sobre o lucro dos respectivos períodos.
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Devido ao acima exposto, o resultado do exercício aumentou de um lucro de R$112,2 milhões, no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, para um lucro de R$115,1 milhões, um acréscimo de R$2,9 milhões, ou 2,6%.
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 COMPARADO COM O EXERCÍCIO SOCIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
Dem onstrativo de Resultado do Exercício

2014

% AV1¹

2013

% AV1¹

% Variação
2014/2013

(Valores expressos em milhares de reais)
Receita operacional líquida..............................................
Custo de serviços prestados.............................................

970.000
(579.195)

100,0
(59,7)

700.755
(388.144)

100,0
(55,4)

38,4
49,2

Lucro (prejuízo) bruto......................................................
Despesas operacionais
Administrativas,gerais e vendas....................................
Pesquisa e desenvolvimento..........................................
Resultado de equivalência patrimonial............................
Outras receitas (despesas)...........................................
Despesas financeiras líquidas...........................................

390.805

40,3

312.611

44,6

25,0

(134.360)
(17.924)
1.228
(971)
(65.793)

(13,9)
(1,8)
0,1
(0,1)
(6,8)

(110.486)
(16.829)
1.195
(1.633)
(46.196)

(15,8)
(2,4)
0,2
(0,2)
(6,6)

21,6
6,5
2,8
(40,5)
42,4

Resultado antes do im postos.........................................
Imposto de renda e contribuição social...............................

172.985
(60.747)

17,8
(6,3)

138.662
(58.090)

19,8
(8,3)

24,8
4,6

Resultado do exercício antes da participação dos
acionistas não controladores..........................................
Resultado atribuível aos acionistas controladores..............
Resultado atribuível aos acionistas não controladores.......

112.238
111.723
515

11,6
11,5
0,1

80.572
79.752
820

11,5
11,4
0,1

39,3
40,1
(37,2)

Lucro líquido do exercício................................................

112.238

11,6

80.572

11,5

39,3

____________________________
(¹) A coluna "AV" (análise vertical) indica a contribuição percentual de cada linha em relação ao total da receita líquida.

Receita operacional líquida
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Receita operacional líquida

2014

% AV1¹

2013

% AV1¹

% Variação
2014/2013

(Valores expressos em milhares de reais)
Serviços de abastecimento de água...................................
Outros serviços indiretos de água......................................
Serviços de esgoto.............................................................
Outros serviços indiretos de esgoto...................................
Receitas de serviços..........................................................
Receitas de construção².....................................................

480.327
41.889
164.835
6.867
477
370.489

49,5
4,3
17,0
0,7
0,0
38,2

420.410
35.650
99.147
9.846
209.081

60,0
5,1
14,1
1,4
29,8

14,3
17,5
66,3
(30,3)
100,0
77,2

Receita operacional bruta.................................................

1.064.884

109,8

774.134

110,5

37,6

Deduções da Receita Bruta.................................................

(94.884)

(9,8)

(73.379)

(10,5)

29,3

Receita operacional líquida..............................................

970.000

100,0

700.755

100,0

38,4

_____________________
(¹) A coluna "AV" (análise vertical) indica a contribuição percentual de cada linha em relação ao total da receita líquida.
(²) A receita relacionada aos serviços de construção ou melhoria sob o contrato de concessão de serviços é reconhecida baseada no
estágio de conclusão da obra realizada, consistente com a política contábil para o reconhecimento de receita sobre o contrato de concessão
de serviços de administração que está baseada na Interpretação Técnica nº 01 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis ICPC 01 (R1).

A receita operacional líquida da Companhia e suas controladas, excluída a receita de construção, passou de R$491,7
milhões no período findo em 31 de dezembro de 2013 para R$599,5 milhões no período findo em 31 de dezembro de
2014, representando um aumento de 21,9%. As principais razões para as variações na receita operacional líquida da
Companhia e suas controladas foram:
(i) Ampliação da capacidade de geração de receita através da conquista/aquisição: Águas de Matão (Matão-SP),
Águas de São Francisco (Barcarena-PA), Águas de Confresa (Confresa-MT), Águas de Diamantino (Diamantino-MT),
Águas de Novo Progresso (Novo Progresso-PA), Águas de Guarantã (Guarantã do Norte-MT), Águas de Matupá
(Matupá-MT) e Águas de Sinop (Sinop-MT). As novas concessões foram responsáveis por 16,0% desse aumento, ou
R$ 17,3 milhões;
(ii) Aumento da receita de tratamento e distribuição de água, e também da receita de coleta e tratamento de esgoto
nos contratos já existentes devido ao amadurecimento das operações, ganhos de eficiência e reajustes contratuais
referentes a marcos contratuais e/ou reajustes anuais com base em indexadores de inflação foram responsáveis por
67,1% do aumento ou R$ R$ 72,3 milhões;
(iii) Destacamos individualmente Águas do Mirante, que foi responsável por 16,8%, ou R$ 18,2 milhões desse
aumento. Isto deveu-se principalmente a conclusão das obras dos marcos contratuais da concessionária, que em 2014
alcançou 100% do tratamento do esgoto coletado da cidade de Piracicaba (SP).
Custo dos serviços prestados
Custo dos serviços prestados

2014

% AV1¹

2013

% AV1¹

% Variação
2014/2013

(Valores expressos em milhares de reais)
Custo de serviços prestados..............................................
Custo de construção...........................................................

(208.706)
(370.489)

(21,5)
(38,2)

(179.063)
(209.081)

(25,6)
(29,8)

16,6
77,2

Custo de serviços prestados.........................................

(579.195)

(59,7)

(388.144)

(55,4)

49,2

_____________________
(¹) A coluna "AV" (análise vertical) indica a contribuição percentual de cada linha em relação ao total da receita líquida.
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A conta custo dos serviços prestados apresentou um acréscimo de R$191,1 milhões, ou 49,2%, passando de R$388,1
milhões em 2013, para R$579,2 milhões em 2014. Como percentual das receitas operacionais líquidas de vendas e
serviços, o custo das vendas e dos serviços aumentou de 55,4% em 2013 em comparação com 59,7% em 2014.
Esse aumento no custo de serviços deveu-se principalmente aos seguintes fatores:
(i) Um aumento nos custos de construção de R$161,4 milhões, ou 77,2%, em relação ao ano anterior. Este aumento
relacionado diretamente com o aumento dos investimentos em obras de água e esgoto em 2014;
(ii) Em 2014, 8 novas concessionárias entraram em operação (Águas de Matão (Matão-SP), Águas de São Francisco
(Barcarena-PA), Águas de Confresa (Confresa-MT), Águas de Diamantino (Diamantino-MT), Águas de Novo Progresso
(Novo Progresso-PA), Águas de Guarantã (Guarantã do Norte-MT), Águas de Matupá (Matupá-MT) e Águas de Sinop
(Sinop-MT).), elas foram responsáveis por R$23,1 milhões, ou 12,1% desse aumento;
(iii) Os gastos com Produtos Químicos foram elevados em 50,4%, sendo 75% explicados pelas concessionárias sob
gestão de Nascentes do Xingu, 37% pelas empresas entrantes, este aumento de custos foi em partes compensado
pela eficiência das operações mais maduras (existentes);
(iv) Em relação aos dispêndios com Energia Elétrica, 30% da variação é atribuído às entrantes, e 12% à
concessionária Águas de Mirante, que atingiu a universalização da cobertura de esgoto no município de Piracicaba
(SP) em 2014.
Lucro (prejuízo) bruto
O Lucro Bruto totalizou R$ 390,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, representando um
aumento de 25%, ou R$ 78,1 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, em decorrência do acima exposto.
Como percentual das receitas operacionais líquidas, o lucro bruto diminuiu para 40,3% em 2014, em comparação com
44,6% em 2013.
Despesas operacionais
O saldo da conta despesas operacionais aumentou 19,0%, ou R$24,3 milhões, passando de R$127,8 milhões em 31 de
dezembro de 2013, para R$152,0 em 31 de dezembro de 2014. As despesas gerais e administrativas da Holding
reduziram R$4,6 milhões, ou 18,3%, de R$25,1 milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$20,5 milhões em 31 de
dezembro de 2014, esta redução compensou em parte o resultado das entrantes, responsáveis por R$9,4 milhões, ou
38,5% do aumento do total da conta.
A conta de pesquisa de desenvolvimento teve um aumento de R$1,1 milhão, ou 6,5%, este é o setor da Companhia
responsável por fomentar projetos de infraestrutura em parcerias público-privadas e também em concessões, além de
auxiliar no fortalecimento da estrutura de controle e gestão.
O resultado de equivalência patrimonial no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 foi de R$1,2 milhão, e R$ 1,2
milhão no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013. O resultado apurado no ano de 2013 decorreu das atividades
da Nacional Águas, controlada da Companhia, que atua em prestação de serviços de gestão de sistemas de saneamento.
Os gastos totais relacionados a Pessoal aumentaram 35%. No período, o quadro de colaboradores da Companhia e suas
controladas passou de 1.742 para 2.258, crescimento de 29,6%. As entrantes representam 28,5% do aumento, e a
holding, através da estruturação de seu Centro Administrativo Aegea (“CAA”) localizado em Santa Bárbara D´oeste (SP),
explica 64%. Após a implantação do CAA os custos das concessionárias mais maduras foram reduzidos em 14%, devido
ao esperado ganho sinérgico. Assim, a Companhia e suas controladas se alavanca operacionalmente, um posicionamento
coerente dado o atingimento da maturidade operacional.
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Despesas financeiras líquidas
Despesas financeiras líquidas

2014

% AV1¹

2013

% AV1¹

% Variação
2014/2013

(Valores expressos em milhares de reais)
Receitas financeiras..........................................................
Juros ativos sobre aplicações financeiras.........................
Juros e multas por atraso no pagamento das faturas........
Outros.................................................................................

69.488
53.708
14.699
1.081

7,2
5,5
1,5
0,1

38.389
23.385
14.680
324

4,0
2,4
1,5
0,0

81,0
129,7
0,1
233,6

Despesas financeiras.......................................................
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures....
Juros sobre atraso em pagamentos....................................
Despesas com IOF..............................................................
Despesas e comissões bancárias......................................
Despesa com obrigações de outorga..................................
Outros.................................................................................

(135.281)
(116.605)
(1.562)
(562)
(6.002)
(5.108)
(5.442)

(13,9)
(12,0)
(0,2)
(0,1)
(0,6)
(0,5)
(0,6)

(84.585)
(69.738)
(3.833)
(554)
(5.345)
(4.410)
(705)

(8,7)
(7,2)
(0,4)
(0,1)
(0,6)
(0,5)
(0,1)

59,9
67,2
59,2
1,4
12,3
15,8
671,9

Despesas financeiras líquidas........................................

(65.793)

(6,8)

(46.196)

(4,8)

42,4

____________________________
(¹) A coluna "AV" (análise vertical) indica a contribuição percentual de cada linha em relação ao total da receita líquida

Receitas financeiras
A conta receitas financeiras apresentou um acréscimo de R$31,1 milhões, ou 81,0%, passando para R$69,5 milhões em
2014, de R$38,4 milhões em 2013.
As receitas financeiras da Companhia e suas controladas são resultados obtidos, principalmente, na gestão do seu caixa,
disponibilidades, aplicações financeiras e dos juros recebidos sobre o atraso no pagamento da receita de abastecimento
de água e esgoto. O principal fator que contribuiu para esse aumento foi a aplicação dos empréstimos e financiamentos
captados no período, bem como as sobras de caixa.
Despesas financeiras
A conta despesas financeiras apresentou um acréscimo de R$50,7 milhões, ou 59,9%, passando de R$84,6 milhões em
2013, para R$135,3 milhões em 2014. Esta variação é reflexo do aumento dos empréstimos e financiamentos no
exercício.
Os custos dos empréstimos atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo foram qualificados como parte do
custo do ativo, sendo contabilizados na conta de ativo intangível como aquisição ao invés de despesas financeiras. Os
custos capitalizados de empréstimos totalizaram no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 o montante de
R$15,9 milhões e R$10,6 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013.
Imposto de renda e contribuição social
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, a Companhia e suas controladas teve uma despesa total com
impostos sobre a renda no valor de R$58,1 milhões, comparando com uma despesa no valor de R$60,7 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, representando um aumento de R$2,6 milhões, ou 4,6%, devido
aos resultados antes da tributação sobre o lucro dos respectivos períodos.
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
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Devido ao acima exposto, o resultado do exercício aumentou de um lucro de R$80,6 milhões, no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2013, para um lucro de R$112,2 milhões, um acréscimo de R$31,7 milhões, ou 39,3%.
Análise do Balanço Patrimonial
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 COMPARADO COM O EXERCÍCIO SOCIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
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BALANÇOS PATRIMONIAIS

2016

% AV1¹

2015

% AV1¹

% Variação
2016/2015

(Valores expressos em milhares de reais)
ATIVO CIRCULANTE.......................................................
Caixa e equivalentes de caixa........................................
Aplicações financeiras...................................................
Contas a receber de clientes..........................................
Estoques.........................................................................
Ativo fiscal corrente.......................................................
Instrumentos financeiros derivativos..............................
Adiantamento a fornecedores........................................
Outros créditos...............................................................

587.806
8.624
245.718
279.358
6.994
28.041
8.847
10.224

17,5
0,3
7,3
8,3
0,2
0,8
0,3
0,3

574.624
21.093
276.206
183.450
10.198
19.921
20.954
14.261
28.541

19,7
0,7
9,5
6,3
0,3
0,7
0,7
0,5
1,0

2,3
(59,1)
(11,0)
52,3
(31,4)
40,8
(38,0)
(64,2)

ATIVO NÃO CIRCULANTE...............................................
Aplicações financeiras...................................................
Contas a receber de clientes.........................................
Ativo fiscal não corrente................................................
Contas a receber de partes relacionadas......................
Ativo fiscal diferido.........................................................
Instrumentos financeiros derivativos..............................
Outros Créditos...............................................................
Ativos de indenização.....................................................
Investimentos..................................................................
Imobilizado......................................................................
Intangível........................................................................

2.778.024
55.678
49.163
22.798
46.129
82.734
35.885
3.247
13.743
27.769
2.440.878

82,5
1,7
1,5
0,7
1,4
2,5
1,1
0,1
0,4
0,8
72,5

2.345.419
98.484
38.721
14.495
46.129
49.809
13.915
18.624
13.571
18.539
2.033.132

80,3
3,4
1,3
0,5
1,6
1,7
0,5
0,6
0,5
0,6
69,6

18,4
(43,5)
27,0
57,3
0,0
66,1
92,7
1,3
49,8
20,1

TOTAL ATIVO....................................................................

3.365.830

100,0

2.920.043

100,0

15,3

PASSIVO CIRCULANTE....................................................
Fornecedores e empreiteiros........................................
Empréstimos, financiamentos e debêntures.................
Obrigações trabalhistas e sociais.................................
Obrigações fiscais........................................................
Imposto de Renda e Contribuição Social.......................
Parcelamento de impostos............................................
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar.........
Instrumentos financeiros derivativos............................
Obrigação de compra de ações....................................
Outras contas a pagar..................................................

460.367
88.315
223.431
52.154
19.110
1.956
2.054
25.445
1.523
34.050
12.329

13,7
2,6
6,6
1,5
0,6
0,1
0,1
0,8
0,0
1,0
0,4

523.585
65.529
382.529
30.505
16.145
6.013
1.466
306
21.092

17,9
2,2
13,1
1,0
0,6
0,2
0,1
0,0
0,7

(12,1)
34,8
(41,6)
71,0
18,4
(67,5)
40,1
8.215,4
(41,5)

PASSIVO NÃO CIRCULANTE............................................
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures................
Contas correntes a pagar para partes relacionadas....
Parcelamento de impostos............................................
Provisão pra contingências..........................................
Passivo fiscal diferido...................................................
Outros impostos diferidos.............................................
Instrumentos financeiros derivativos............................
Fornecedores e empreiteiros........................................
Outras contas a pagar..................................................

1.811.834
1.549.699
110
7.276
14.130
131.129
4.598
15.513
746
88.633

53,8
46,0
0,0
0,2
0,4
3,9
0,1
0,5
0,0
2,6

1.431.712
1.218.701
1.375
4.843
12.225
121.241
73.327

49,0
41,7
0,0
0,2
0,4
4,2
2,5

26,6
27,2
(92,0)
50,2
15,6
8,2
20,9

PATRIMÔNIO LÍQUIDO......................................................
Capital social..................................................................
Custo com emissão de novas ações.............................
Reserva de lucros.........................................................
Dividendo adicional proposto.........................................
Reservas de Capital......................................................
Ajustes de Avaliação Patrimonial...................................
Participação de não controladores................................

1.093.629
882.944
(21.275)
45.821
62.570
79.882
(6.954)
50.641

32,5
26,2
(0,6)
1,4
1,9
2,4
(0,2)
1,5

964.746
882.607
(20.278)
23.839
36.454
42.124

33,0
30,2
(0,7)
0,8
1,2
1,4

13,4
0,0
4,9
92,2
71,6
20,2

TOTAL DO PASSIVO........................................................

3.365.830

100,0

2.920.043

100,0

15,3

____________________________
(¹) A c oluna "AV" (análise vertic al) indic a a c ontribuiç ão perc entual de c ada linha do balanç o patrimonial em relaç ão ao total do ativo ou passivo.
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Ativo
Ativo Circulante
O ativo circulante da Companhia e suas controladas apresentou um aumento, saindo de R$574,6 milhões em 31 de
dezembro de 2015 para R$587,8 em 31 de dezembro de 2016, uma variação de 2,3%, ou R$13,2 milhões. Abaixo
descrição desta variação.
Aplicações Financeiras
O saldo da conta de aplicações financeiras, no ativo circulante, reduziu R$30,5 milhões, ou 11,0%, passando de R$276,2
milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$245,7 milhões 31 de dezembro de 2016. A redução verificada é explicada
em partes pelos investimentos feitos no período, como por exemplo as obras de ampliação e melhoria dos sistemas de
captação, tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento do esgoto.
Contas a receber de clientes
O saldo das contas a receber do circulante aumentou R$95,9 milhões, ou 52,3%, passando de R$183,4 milhões em 31 de
dezembro de 2015 para R$279,4 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Os principais fatores que contribuíram para esse aumento foram:
(i)

As concessionárias Novas do período foram responsáveis por R$57,8 milhões, ou 60,3% desse aumento;

(ii) As concessionárias existentes foram responsáveis por R$38,1 milhões, ou 39,7%. As concessionárias Guariroba e
Prolagos contribuíram com R$26,2 milhões e R$6,0 milhões, respectivamente. O aumento é explicado pelo
crescimento da receita no período.
Ativo fiscal corrente
O saldo da conta ativo fiscal corrente apresentou um aumento de R$8,1 milhões, ou 40,8%, passando de R$19,9 milhões
em 31 de dezembro de 2015 para R$28,0 milhões em 31 de dezembro de 2016. As concessionárias novas contribuíram
em R$3,5 milhões, ou 43,6%.
Outros créditos
O saldo da conta outros créditos, reduziu R$18,3 milhões, ou 64,2%, passando de R$28,5 milhões em 31 de dezembro de
2015 para R$10,2 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Ativo não Circulante
Aplicações financeiras
O saldo da conta Aplicações financeiras reduziu R$42,8 milhões, ou 43,5%, passando de R$98,5 milhões em 31 de
dezembro de 2015 para R$55,7 milhões em 31 de dezembro de 2016. A redução verificada no período é explicada
principalmente pelo resgate realizado na conta reserva da Companhia, relativo a quitação de empréstimos no HSBC.
Contas a receber de clientes
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O saldo das contas a receber aumentou R$ 10,4 milhões, ou 27,0%, passando de R$38,7 milhões em 31 de dezembro de
2015 para R$49,2 milhões em 31 de dezembro de 2016. O aumento é devido principalmente as ações comerciais da
Companhia relacionadas a renegociação de dívidas e parcelamentos.
Ativo fiscal diferido
O saldo da conta Ativo fiscal diferido aumentou R$32,9 milhões, ou 66,1%, passando de R$49,8 milhões em 31 de
dezembro de 2015 para R$82,7 milhões em 31 de dezembro de 2016, em decorrência principalmente do imposto de renda
diferido sobre diferenças temporárias sobre o aumento de provisão para crédito de liquidação duvidosa e ajuste a valor
presente de clientes, além de prejuízos fiscais de controladas.
As concessões novas representam R$15,0 milhões, ou 46,6% no aumento total.
Outros créditos
O saldo da conta Outros créditos aumentou R$17,3 milhões, ou 92,7%, passando de R$18,6 milhões em 31 de dezembro
de 2015 para R$35,9 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Intangível
O saldo da conta intangível aumentou R$407,7 milhões, ou 20,1%, passando de R$2.033,1 milhões em 31 de dezembro
de 2015 para R$2.440,9 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Os principais fatores que contribuíram para esse aumento foram as obras de melhorias e infraestrutura e melhorias nos
sistemas de captação, tratamento e distribuição de água, assim como coleta e o tratamento do esgoto, sendo:
(i)

R$ 40,8 milhões na Prolagos;

(ii) R$ 76,8 milhões na Águas Guariroba;
(iii) R$ 18,8 milhões na Águas do Mirante;
(iv) R$ 75,8 milhões na Nascentes do Xingu;
(v) R$ 20,2 milhões na Águas de Timon;
(vi) R$ 34,4 milhões na Águas de Sinop.
Passivo
Passivo Circulante
O saldo da conta de passivo circulante reduziu R$63,2 milhões, ou 12,1 %, passando de R$523,6 milhões em 31 de
dezembro de 2015 para R$460,4 milhões em 31 de dezembro de 2016. Este aumento ocorreu em razão das variações
abaixo descritas.
Fornecedores e empreiteiros
O saldo da conta de fornecedores e empreiteiros aumentou R$22,7 milhões, ou 34,8%, passando de R$65,5 milhões em
31 de dezembro de 2015 para R$88,3 milhões em 31 de dezembro de 2016. As concessionárias empresas novas foram
responsáveis por R$9,7 milhões deste aumento.
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Empréstimos, financiamentos e debêntures
O saldo da conta de empréstimos, financiamentos e debêntures reduziu R$159,1 milhões, ou 41,6%, passando de
R$382,5 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$223,4 milhões em 31 de dezembro de 2016. Essa redução é
explicada pela quitação de empréstimos pontes e transferência de dívidas do curto prazo para o longo prazo.
Obrigações trabalhistas e sociais.
O saldo da conta obrigações trabalhistas e sociais aumentou em R$21,6 milhões, ou 71,0%, passando de R$30,5 milhões
em 31 de dezembro de 2015 para R$52,2 milhões em 31 de dezembro de 2016. Este aumento é reflexo do crescimento
natural da folha de pagamento em todas as operações, em virtude de reajustes salariais, além da entrada de novas
concessões.
Obrigações fiscais
O saldo das contas obrigações fiscais aumentou em R$3,0 milhões, ou 18,4%, passando de R$16,1 milhões em 31 de
dezembro de 2015 para R$19,1 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures
O saldo da conta empréstimos, financiamentos e debêntures aumentou R$331,0 milhões, ou 27,2%, passando de
R$1.218,7 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$1.549,7 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Os principais fatores que contribuíram para esse aumento foram as seguintes captações:
(i)

R$265,0 milhões na Companhia – BID, conforme detalhado no item 10.1(f) deste formulário;

(ii) R$ 152,0 milhões em Nascentes do Xingu - relativo à emissão de debentures simples, conforme detalhado no item
10.1(f) deste formulário;
(iii) R$ 136,2 milhões em Águas Guariroba, Águas de Matão, Águas de São Francisco e Águas de Barra do Garças,
conforme detalhado no item 10.1f deste formulário;
Parcelamento de impostos
O saldo da conta parcelamento de impostos aumentou R$2,4 milhões, ou 50,2%, passando de R$4,8 milhões em 31 de
dezembro de 2015 para R$7,2 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Passivo fiscal diferido
O saldo da conta passivo fiscal diferido aumentou R$9,9 milhões, ou 8,2%, passando de R$121,2 milhões em 31 de
dezembro de 2015 para R$131,1 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Outras contas a pagar
O saldo da conta Outras contas a pagar reduziu em R$15,3 milhões, ou 20,9%, passando de R$73,3 milhões em 31 de
dezembro de 2015 para R$88,6 milhões em 31 de dezembro de 2016.
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Patrimônio líquido
Dividendo adicional proposto
A Administração da Companhia apresentou na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de fevereiro de 2017,
juntamente com a aprovação de contas do exercício, proposta para distribuição de dividendos complementares do
exercício de 2016 equivalentes a R$ 62.570.
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 COMPARADO COM O EXERCÍCIO SOCIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
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BALANÇOS PATRIMONIAIS

2015

% AV1¹

2014

% AV1¹

% Variação
2015/2014

(Valores expressos em milhares de reais)
ATIVO CIRCULANTE.......................................................
Caixa e equivalentes de caixa........................................
Aplicações financeiras...................................................
Contas a receber de clientes..........................................
Estoques.........................................................................
Ativo fiscal corrente.......................................................
Instrumentos financeiros derivativos..............................
Adiantamento a fornecedores........................................
Outros créditos...............................................................

574.624
21.093
276.206
183.450
10.198
19.921
20.954
14.261
28.541

19,7
0,7
9,5
6,3
0,3
0,7
0,7
0,5
1,0

668.605
8.533
443.394
156.671
8.640
28.576
6.621
16.170

24,9
0,3
16,5
5,8
0,3
1,1
0,2
0,6

(14,1)
147,2
(37,7)
17,1
18,0
(30,3)
115,4
76,5

ATIVO NÃO CIRCULANTE...............................................
Aplicações financeiras...................................................
Contas a receber de clientes.........................................
Ativo fiscal não corrente................................................
Contas a receber de partes relacionadas......................
Ativo fiscal diferido.........................................................
Instrumentos financeiros derivativos..............................
Outros Créditos...............................................................
Investimentos..................................................................
Imobilizado......................................................................
Intangível........................................................................

2.345.419
98.484
38.721
14.495
46.129
49.809
13.915
18.624
13.571
18.539
2.033.132

80,3
3,4
1,3
0,5
1,6
1,7
0,5
0,6
0,5
0,6
69,6

2.016.415
75.780
39.187
9.727
46.735
43.085
10.982
13.248
19.123
1.758.548

75,1
2,8
1,5
0,4
1,7
1,6
0,4
0,5
0,7
65,5

16,3
30,0
(1,2)
49,0
(1,3)
15,6
69,6
2,4
(3,1)
15,6

TOTAL ATIVO....................................................................

2.920.043

100,0

2.685.020

100,0

8,8

PASSIVO CIRCULANTE....................................................
Fornecedores e empreiteiros........................................
Empréstimos, financiamentos e debêntures.................
Obrigações trabalhistas e sociais.................................
Obrigações fiscais........................................................
Imposto de Renda e Contribuição Social.......................
Parcelamento de impostos............................................
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar.........
Outras contas a pagar..................................................

523.585
65.529
382.529
30.505
16.145
6.013
1.466
306
21.092

17,9
2,2
13,1
1,0
0,6
0,2
0,1
0,0
0,7

357.769
48.939
233.597
24.423
19.368
8.067
685
22.690

13,3
1,8
8,7
0,9
0,7
0,3
0,0
0,8

46,3
33,9
63,8
24,9
(16,6)
(25,5)
114,0
(7,0)

PASSIVO NÃO CIRCULANTE............................................
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures................
Contas correntes a pagar para partes relacionadas....
Parcelamento de impostos............................................
Provisão pra contingências..........................................
Passivo fiscal diferido...................................................
Outras contas a pagar..................................................

1.431.712
1.218.701
1.375
4.843
12.225
121.241
73.327

49,0
41,7
0,0
0,2
0,4
4,2
2,5

1.356.056
1.109.866
1.587
3.353
21.438
129.437
90.375

50,5
41,3
0,1
0,1
0,8
4,8
3,4

5,6
9,8
(13,4)
44,4
(43,0)
(6,3)
(18,9)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO......................................................
Capital social..................................................................
Custo com emissão de novas ações.............................
Reserva de lucros.........................................................
Dividendo adicional proposto.........................................
Participação de não controladores................................

964.746
882.607
(20.278)
23.839
36.454
42.124

33,0
30,2
(0,7)
0,8
1,2
1,4

971.195
882.607
(20.278)
17.948
48.654
42.264

36,2
32,9
(0,8)
0,7
1,8
1,6

(0,7)
0,0
0,0
32,8
(25,1)
(0,3)

TOTAL DO PASSIVO........................................................

2.920.043

100,0

2.685.020

100,0

8,8

____________________________
(¹) A c oluna "AV" (análise vertic al) indic a a c ontribuiç ão perc entual de c ada linha do balanç o patrimonial em relaç ão ao total do ativo ou passivo.

Ativo
Ativo Circulante
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O ativo circulante da Companhia e suas controladas teve uma redução, saindo de R$668,6 milhões em 31 de dezembro
de 2014 para R$574,6 em 31 de dezembro de 2015, uma variação de 14,1%, ou R$94 milhões. Abaixo descrição desta
variação.
Aplicações Financeiras
O saldo da conta de aplicações financeiras, no ativo circulante, reduziu R$167,2 milhões, ou 37,7%, passando de R$443,4
milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$276,2 milhões 31 de dezembro de 2015. A redução verificada é explicada
em partes pelos investimentos feitos no período, como por exemplo as obras de ampliação e melhoria dos sistemas de
captação, tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento do esgoto e pelo aumento no saldo das aplicações
financeiras de longo prazo.
Contas a receber de clientes
O saldo das contas a receber do circulante aumentou R$41,5 milhões, ou 17,1%, passando de R$156,7 milhões em 31 de
dezembro de 2014 para R$183,4 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Os principais fatores que contribuíram para esse aumento foram:
(i)

As concessionárias Entrantes do período foram responsáveis por R$ 9,2 milhões, ou 22% desse aumento;

(ii) O montante de contas a receber da Águas do Matão foi de R$3,4 milhões em 31 de dezembro de 2014, para
R$5,6 milhões em 31 de dezembro de 2015, variando R$2,2 milhões;
(iii) Guariroba teve um aumento de R$12,4 milhões, ou 15,5%, explicado pelo aumento da receita no período e ações
comerciais.
Ativo fiscal corrente
O saldo da conta ativo fiscal corrente redução de R$8,7 milhões, ou 30,3%, passando de R$28,6 milhões em 31 de
dezembro de 2014 para R$19,9 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Outros créditos
O saldo da conta outros créditos, aumentou R$12,4 milhões, ou 76,5%, passando de R$16,2 milhões em 31 de dezembro
de 2014 para R$28,5 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Ativo não Circulante
Aplicações financeiras
O saldo da conta Aplicações financeiras aumentou R$22,7 milhões, ou 30,0%, passando de R$75,8 milhões em 31 de
dezembro de 2014 para R$98,5 milhões em 31 de dezembro de 2015. O aumento verificado no período é resultado da
gestão de caixa e liquidez da Companhia e suas controladas.
Contas a receber de clientes
O saldo das contas a receber reduziu R$0,5 milhão, ou 1,2%, passando de R$39,2 milhões em 31 de dezembro de 2014
para R$38,7 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Ativo fiscal diferido
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O saldo da conta Ativo fiscal diferido aumentou R$6,7 milhões, ou 15,6%, passando de R$43,1 milhões em 31 de
dezembro de 2014 para R$49,8 milhões em 31 de dezembro de 2015, em decorrência principalmente do imposto de renda
diferido sobre diferenças temporárias sobre o aumento de provisão para crédito de liquidação duvidosa e ajuste a valor
presente de clientes, além de prejuízos fiscais de controladas.
Outros créditos
O saldo da conta Outros créditos aumentou R$7,6 milhões, ou 69,6%, passando de R$11,0 milhões em 31 de dezembro
de 2014 para R$18,6 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Intangível
O saldo da conta intangível aumentou R$274,5 milhões, ou 15,6%, passando de R$1.758,6 milhões em 31 de dezembro
de 2014 para R$2.033,1 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Os principais fatores que contribuíram para esse aumento foram as obras de melhorias e infraestrutura e melhorias nos
sistemas de captação, tratamento e distribuição de água, assim como coleta e o tratamento do esgoto, sendo:
(i)

R$ 63,9 milhões na Prolagos;

(ii) R$ 71,7 milhões na Águas Guariroba;
(iii) R$ 30,2 milhões na Águas do Mirante;
(iv) R$ 77,8 milhões na Nascentes do Xingu.
Passivo
Passivo Circulante
O saldo da conta de passivo circulante aumentou R$165,8 milhões, ou 46,3 %, passando de R$357,8 milhões em 31 de
dezembro de 2014 para R$523,6 milhões em 31 de dezembro de 2015. Este aumento ocorreu em razão das variações
abaixo descritas.
Fornecedores e empreiteiros
O saldo da conta de fornecedores e empreiteiros aumentou R$16,6 milhões, ou 33,9%, passando de R$48,9 milhões em
31 de dezembro de 2014 para R$65,5 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Os principais aumentos que explicam este crescimento são:
(i)

Águas Guariroba com aumento de R$ 7,3 milhões;

(ii) Nascentes do Xingu com aumento de R$11,9 milhões;
(iii) As empresas entrantes foram responsáveis por R$9,8 milhões deste aumento.
Empréstimos, financiamentos e debêntures
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O saldo da conta de empréstimos, financiamentos e debêntures aumentou R$148,9 milhões, ou 63,8%, passando de
R$233,6milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$382,5 milhões em 31 de dezembro de 2015. Este aumento é
explicado pela transferência de dívidas do longo prazo e por captações de financiamentos no exercício apurado.
Obrigações trabalhistas e sociais
O saldo da conta obrigações trabalhistas e sociais aumentou em R$6,1 milhões, ou 24,9%, passando de R$24,4 milhões
em 31 de dezembro de 2014 para R$30,5 milhões em 31 de dezembro de 2015. Este crescimento é reflexo do
crescimento natural da folha de pagamento em todas as operações, em virtude de reajustes salariais, além da entrada de
novas concessões.
Obrigações fiscais
O saldo das contas obrigações fiscais reduziu em R$3,2 milhões, ou 16,6%, passando de R$19,4 milhões em 31 de
dezembro de 2014 para R$216,2 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures
O saldo da conta empréstimos, financiamentos e debêntures aumentou R$108,8 milhões, ou 9,8%, passando de
R$1.109,9 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$1.218,7 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Os principais fatores que contribuíram para esse aumento foram as seguintes captações:
(i) R$78,0 milhões em Águas de Sinop relativo à emissão de debêntures, conforme detalhado no item 10.1(f) deste
formulário;
(ii) R$ 55,0 milhões em Águas de Timon relativo à emissão de debentures, conforme detalhado no item 10.1(f) deste
formulário;
(iii) R$ 41,5 milhões em Águas de São Francisco do Sul relativo à emissão de debentures, conforme detalhado no
item 10.1f deste formulário;
(iv) R$35,4 milhões em Prolagos relativo ao Contrato BNDES 2013, conforme detalhado no item 10.1(f) deste
formulário.
Parcelamento de impostos
O saldo da conta parcelamento de impostos aumentou R$1,5 milhões, ou 44,4%, passando de R$3,3 milhões em 31 de
dezembro de 2014 para R$4,8 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Passivo fiscal diferido O saldo da conta passivo fiscal diferido reduziu R$8,2 milhões, ou 6,3%, passando de R$129,4
milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$121,2 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Outras contas a pagar
O saldo da conta Outras contas a pagar reduziu em R$17,1 milhões, ou 18,9%, passando de R$90,4 milhões em 31 de
dezembro de 2014 para R$73,3 milhões em 31 de dezembro de 2015.
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A redução nesta conta ocorreu principalmente por conta da Agência Reguladora ter autorizado a controlada Águas
Guariroba a descontar da outorga a pagar os valores de contas a receber inadimplidos pela Prefeitura Municipal de
Campo Grande/MS, que representaram R$ 17,4 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Patrimônio líquido
Dividendo adicional proposto
A Administração da Companhia apresentou na Assembleia Geral Ordinária realizada em 04 de abril de 2016, juntamente
com a aprovação de contas do exercício, proposta para distribuição de dividendos complementares do exercício de 2015
equivalentes a R$ 36.454.
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 COMPARADO COM O EXERCÍCIO SOCIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
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BALANÇOS PATRIMONIAIS

2014

% AV1¹

2013

% AV1¹

% Variação
2014/2013

(Valores expressos em milhares de reais)
ATIVO CIRCULANTE.......................................................
Caixa e equivalentes de caixa........................................
Aplicações financeiras...................................................
Contas a receber de clientes..........................................
Estoques.........................................................................
Ativo fiscal corrente.......................................................
Adiantamento a fornecedores........................................
Outros créditos...............................................................

668.605
8.533
443.394
156.671
8.640
28.576
6.621
16.170

24,9
0,3
16,5
5,8
0,3
1,1
0,2
0,6

643.487
37.020
447.894
115.224
9.574
12.015
1.892
19.868

28,9
1,7
20,1
5,2
0,4
0,5
0,1
0,9

3,9
(77,0)
(1,0)
36,0
(9,8)
137,8
249,9
(18,6)

ATIVO NÃO CIRCULANTE...............................................
Aplicações financeiras...................................................
Contas a receber de clientes.........................................
Ativo fiscal não corrente................................................
Contas a receber de partes relacionadas......................
Ativo fiscal diferido.........................................................
Outros Créditos...............................................................
Investimentos..................................................................
Imobilizado......................................................................
Intangível........................................................................

2.016.415
75.780
39.187
9.727
46.735
43.085
10.982
13.248
19.123
1.758.548

75,1
2,8
1,5
0,4
1,7
1,6
0,4
0,5
0,7
65,5

1.584.808
66.288
26.928
9.051
43.969
34.516
6.280
6.646
14.066
1.377.064

71,1
3,0
1,2
0,4
2,0
1,5
0,3
0,3
0,6
61,8

27,2
14,3
45,5
7,5
6,3
24,8
74,9
99,3
36,0
27,7

TOTAL ATIVO....................................................................

2.685.020

100,0

2.228.295

100,0

20,5

PASSIVO CIRCULANTE....................................................
Fornecedores e empreiteiros........................................
Empréstimos, financiamentos e debêntures.................
Obrigações trabalhistas e sociais.................................
Obrigações fiscais........................................................
Imposto de Renda e Contribuição Social.......................
Parcelamento de impostos............................................
Outras contas a pagar..................................................

357.769
48.939
233.597
24.423
19.368
8.067
685
22.690

13,3
1,8
8,7
0,9
0,7
0,3
0,0
0,8

270.412
17.538
199.445
15.160
11.144
221
2.895
24.009

12,1
0,8
9,0
0,7
0,5
0,0
0,1
1,1

32,3
179,0
17,1
61,1
73,8
3.550,2
(76,3)
(5,5)

PASSIVO NÃO CIRCULANTE............................................
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures................
Contas correntes a pagar para partes relacionadas....
Parcelamento de impostos............................................
Provisão pra contingências..........................................
Passivo fiscal diferido...................................................
Outras contas a pagar..................................................

1.356.056
1.109.866
1.587
3.353
21.438
129.437
90.375

50,5
41,3
0,1
0,1
0,8
4,8
3,4

1.014.534
788.050
1.587
4.530
20.665
116.318
83.384

45,5
35,4
0,1
0,2
0,9
5,2
3,7

33,7
40,8
0,0
(26,0)
3,7
11,3
8,4

PATRIMÔNIO LÍQUIDO......................................................
Capital social..................................................................
Custo com emissão de novas ações.............................
Reserva de lucros.........................................................
Dividendo adicional proposto.........................................
Participação de não controladores................................

971.195
882.607
(20.278)
17.948
48.654
42.264

36,2
32,9
(0,8)
0,7
1,8
1,6

943.349
882.607
(20.278)
40.879
40.141

42,3
39,6
(0,9)
1,8
1,8

3,0
0,0
0,0
(56,1)
5,3

TOTAL DO PASSIVO........................................................

2.685.020

100,0

2.228.295

100,0

20,5

____________________________
(¹) A c oluna "AV" (análise vertic al) indic a a c ontribuiç ão perc entual de c ada linha do balanç o patrimonial em relaç ão ao total do ativo ou passivo.

Ativo
Ativo Circulante
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O ativo circulante da Companhia e suas controladas manteve-se estável saiu de R$643,5 milhões em 31 de dezembro de
2013 para R$668,6 em 31 de dezembro de 2014, uma variação de 3,9%, ou R$25 milhões. Abaixo descrição desta
variação.
Caixa e equivalente de caixa
O saldo da conta caixa e equivalente de caixa reduziu R$28,5 milhões, ou 77,0%, passando de R$37,0 milhões em 31 de
dezembro de 2013 para R$8,5 milhões 31 de dezembro de 2014. A redução verificada é explicada em partes pelos
investimentos feitos no período, cerca de R$395,4 milhões, obras de ampliação e melhoria dos sistemas de captação,
tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento do esgoto, aliado a isso a gestão ativa de caixa da Companhia e
suas controladas, que resulta principalmente no aumento das aplicações financeiras de longo prazo.
Contas a receber de clientes
O saldo das contas a receber aumentou R$41,5 milhões, ou 36,0%, passando de R$115,2 milhões em 31 de dezembro de
2013 para R$156,7 milhões em 31 de dezembro de 2014.
Os principais fatores que contribuíram para esse aumento foram:
(i)

As empresas entrantes do período foram responsáveis por R$ 6,7 milhões, ou 16% desse aumento;

(ii) O montante de contas a receber da Águas do Mirante foi de R$3,2 milhões em 31 de dezembro de 2013, para
R$7,8 milhões em 31 de dezembro de 2014, variando R$4,6 milhões;
(iii) A Prolagos teve um aumento de R$8,8 milhões, ou 19,4%, explicado pelo aumento da receita no período e ações
comerciais, visando a captura de clientes e renegociação de débitos;
(iv) A inadimplência na categoria pública, foi um dos fatores que contribuiu para o aumento do contas a receber da
Águas Guariroba R$ 18,6 milhões ou 30,3%.
Estoques
O saldo da conta de estoques manteve-se estável, com uma redução de R$1,0 milhão, ou 9,8%, passando de R$9,6
milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$8,6 milhões em 31 de dezembro de 2014. O principal fator que contribuiu
para essa manutenção foi o ganho de expertise, conquistada no período com as operações mais maduras.
Ativo fiscal corrente
O saldo da conta ativo fiscal corrente aumentou R$16,6 milhões, ou 137,8%, passando de R$12,0 milhões em 31 de
dezembro de 2013 para R$28,6 milhões em 31 de dezembro de 2014.
Esta variação foi um reflexo no aumento da conta de impostos a recuperar da Companhia (R$4,4 milhões) e da Águas do
Mirante (R$2,8 milhões), além do aumento da conta de Imposto de renda e contribuição social correntes, R$ 1,3 milhão na
Companhia e R$2,5 milhões na Nascentes do Xingu.
Adiantamento a fornecedores
O saldo da conta Adiantamento a fornecedores aumentou R$4,7 milhões, ou 249,9%, passando de R$1,9 milhões em 31
de dezembro de 2013 para R$6,6 milhões em 31 de dezembro de 2014.
Outros créditos
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O saldo da conta Outros Créditos reduziuR$3,7 milhões, ou 18,6%, passando de R$19,9 milhões em 31 de dezembro de
2013 para R$16,2 milhões em 31 de dezembro de 2014.
Ativo não Circulante
Aplicações financeiras
O saldo da conta Aplicações financeiras aumentou R$9,5 milhões, ou 14,3%, passando de R$66,3 milhões em 31 de
dezembro de 2013 para R$75,8 milhões em 31 de dezembro de 2014. O aumento verificado no período é resultado da
gestão de caixa e liquidez da Companhia e suas controladas, que resultou principalmente da captação de novos
empréstimos e financiamentos.
Contas a receber de clientes
O saldo das contas a receber aumentou R$12,3 milhões, ou 45,5%, passando de R$26,9 milhões em 31 de dezembro de
2013 para R$39,2 milhões em 31 de dezembro de 2014. Esse aumento ocorreu pela renegociação de alguns clientes,
sendo necessária a transferência destes valores do curto prazo (ver acima a variação do Contas a receber de clientes do
ativo circulante).
Ativo fiscal diferido
O saldo da conta Ativo fiscal diferido reduziu R$8,6 milhões, ou 24,8%, passando de R$34,5 milhões em 31 de dezembro
de 2013 para R$43,1 milhões em 31 de dezembro de 2014, em decorrência do reconhecimento do valor justo dos ativos
adquiridos em combinação de negócios (Agência Ambiental).
Outros créditos
O saldo da conta Outros créditos aumentou R$4,7 milhões, ou 74,9%, passando de R$6,3 milhões em 31 de dezembro de
2013 para R$11,0 milhões em 31 de dezembro de 2014, explicado pelo aumento da conta depósitos judicias na Prolagos
(R$5,4 milhões), compensado em partes pelas outras controladas/coligadas.
Investimentos
O saldo da conta de investimentos aumentou R$6,6 milhões, ou 99,3%, passando de R$6,6 milhões em 31 de dezembro
de 2013 para R$13,2 milhões em 31 de dezembro de 2014.
Os principais fatores que contribuíram para esse aumento foram:
(i) Em 2013, o saldo de investimentos no balanço consolidado era composto pelo investimento na Nacional Águas,
no valor de R$ 587 mil, R$ 81 mil de outros investimentos e R$ 5.978 mil de adiantamento para aquisição da empresa
Agência Ambiental, empresa essa que foi efetivamente adquirida e incorporada durante o exercício de 2014;
(ii) Ainda em 2014, a Companhia assinou o Instrumento Particular de Opção de Compra e Venda de Quotas
("Instrumento”) para aquisição da Empresa T-Broip Tecnologias e Participações Ltda. (“T-Broip”) pelo valor de R$
19.800, tendo realizado um adiantamento no valor de R$ 8.500 no dia 15 de setembro de 2014 e R$ 4.000 no dia 20 de
outubro de 2014, ficando o restante a ser pago após a conclusão da compra.
Intangível
O saldo da conta intangível aumentou R$381,5 milhões, ou 27,7%, passando de R$1.377,1 milhões em 31 de dezembro
de 2013 para R$1.758,6 milhões em 31 de dezembro de 2014.
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Os principais fatores que contribuíram para esse aumento foram à aquisição de maquinas, aparelhos e equipamentos,
bem como as obras de melhorias e infraestrutura e melhorias nos sistemas de captação, tratamento e distribuição de
água, assim como coleta e o tratamento do esgoto, sendo:
(i)

R$ 105,6 milhões na Prolagos;

(ii) R$ 90,1 milhões na Águas Guariroba;
(iii) R$ 110,8 milhões na Águas do Mirante;
(iv) R$ 70,3 milhões na Nascentes do Xingu.
Passivo
Passivo Circulante
O saldo da conta de passivo circulante aumentou R$87,4 milhões, ou 32,3 %, passando de R$270,4 milhões em 31 de
dezembro de 2013 para R$357,8 milhões em 31 de dezembro de 2014. Este aumento ocorreu em razão das variações
abaixo descritas.
Fornecedores e empreiteiros
O saldo da conta de fornecedores e empreiteiros aumentou R$31,4 milhões, ou 179,0%, passando de R$17,5 milhões em
31 de dezembro de 2013 para R$48,9 milhões em 31 de dezembro de 2014.
O aumento na conta das seguintes empresas contribuiu para este crescimento:
(i)

Águas do Mirante com R$4,8 milhões;

(ii) Prolagos com R$9,9 milhões;
(iii) Companhia com R$2,3 milhões;
(iv) Águas Guariroba com R$3,8 milhões;
(v) As empresas entrantes foram responsáveis por R$7,3 milhões deste aumento;
(vi) Isso é reflexo da alteração de prazo médio de pagamento de fornecedores em virtude da mobilização de obras
nas concessionárias entrantes.
Empréstimos, financiamentos e debêntures
O saldo da conta de empréstimos, financiamentos e debêntures aumentou R$34,2 milhões, ou 17,1%, passando de
R$199,4 milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$233,6 milhões em 31 de dezembro de 2014. Este aumento é
explicado pelos empréstimos ponte com vencimento em 2015, entre eles Águas do Mirante.
Obrigações trabalhistas e sociais
O saldo da conta obrigações trabalhistas e sociais aumentou R$9,2 milhões, ou 61,1%, passando de R$15,2 milhões em
31 de dezembro de 2013 para R$24,4 milhões em 31 de dezembro de 2014. Este crescimento é reflexo do crescimento
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natural da folha de pagamento em todas as operações, em virtude de reajustes salariais, além da entrada de novas
concessões. A Companhia contribuiu com R$ 4,2 milhões, Aegea Engenharia e Comércio Ltda.(anteriormente
denominada Engepav Engenharia e Comércio Ltda.) com R$ 1,5 milhão e as Entrantes com R$1,3 milhão dessa variação.
Obrigações fiscais
O saldo da conta obrigações fiscais aumentou R$8,2 milhões, ou 73,8%, passando de R$11,1 milhões em 31 de
dezembro de 2013 para R$19,4 milhões em 31 de dezembro de 2014.
Passivo não Circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures
O saldo da conta empréstimos, financiamentos e debêntures aumentou R$321,9 milhões, ou 40,8%, passando de
R$788,0 milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$1.109,9 milhões em 31 de dezembro de 2014.
Os principais fatores que contribuíram para esse aumento foram as seguintes captações:
(i) R$159,5 milhões na Águas do Mirante no período, dos quais R$155,0 através da emissão de debêntures e R$4,5
milhões referente a 1ª parcela do FINISA;
(ii) R$100,0 milhões na Nascentes do Xingu no período, através da emissão de debêntures;
(iii) R$232,1 milhões na Águas Guariroba no período, dos quais R$200,0 através da emissão de debêntures, R$30,0
milhões referente a parte dos valores desembolsáveis da CEF e R$ 2,1 milhões referentes ao contrato de FINAME;
(iv) R$120,9 milhões na Prolagos no período, dos quais R$100,0 através da emissão de debêntures e R$20,9 milhões
referente à parte dos valores desembolsáveis do BNDES;
(v) R$15,0 milhões em Águas Barra do Garças, no período, através de uma CCB (empréstimo ponte);
(vi) R$33,5 milhões em Águas do Matão, no período, através de uma CCB (empréstimo ponte);
(vii) R$3,3 milhões na LVE, no período, através de uma CCB;
(viii) R$10,0 milhões em Águas de Confresa, no período, através de uma CCB (empréstimo ponte);
(ix) R$5,0 milhões em Águas de Diamantino, no período, através de uma CCB (empréstimo ponte).
Parcelamento de impostos
O saldo da conta parcelamento de impostos reduziu R$1,2 milhões, ou 26,0%, passando de R$4,5 milhões em 31 de
dezembro de 2013 para R$3,3 milhões em 31 de dezembro de 2014. Esta redução é explicada pela a adesão ao artigo 33
da Lei 13043/14, que permitiu a quitação antecipada dos parcelamentos da Prolagos (R$0,6 milhão) e da Águas
Guariroba (R$2,4 milhões).
Passivo fiscal diferido
O saldo da conta passivo fiscal diferido aumentou R$13,1 milhões, ou 11,3%, passando de R$116,3 milhões em 31 de
dezembro de 2013 para R$129,4 milhões em 31 de dezembro de 2014. O principal fator que contribuiu para esse aumento
foi a variação nos ajustes de RTT (Regime Tributário de Transição) na amortização do intangível (R$ 13,5 milhões).
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Outras contas a pagar
O saldo da conta Outras contas a pagar aumentou R$7,0 milhões, ou 8,4%, passando de R$83,4 milhões em 31 de
dezembro de 2013 para R$90,4 milhões em 31 de dezembro de 2014.
O aumento na conta das seguintes empresas contribuiu para este crescimento:
(i)

Atualização das parcelas da outorga da Águas Guariroba (R$ 2,6 milhões);

(ii) As entrantes com R$0,9 milhão.
Patrimônio líquido
Reserva de lucros
O saldo da conta reserva de lucros reduziu R$23,0 milhões, ou 56,1%, passando de R$40,9 milhões em 31 de dezembro
de 2013 para R$17,9 milhões em 31 de dezembro de 2014. O principal fator que corroborou para a redução desta conta
foi o pagamento de dividendos no período (R$28,5 milhões).
Dividendo adicional proposto
A Administração da Companhia apresentará na Assembleia Geral Ordinária, juntamente com a aprovação de contas do
exercício, proposta para distribuição de dividendos complementares do exercício de 2014 equivalentes a R$ 48.654.
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As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos Diretores da Companhia:
a) resultados das operações do emissor, em especial: (i) descrição de quaisquer componentes importantes da
receita e (ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
A receita operacional líquida da Companhia e suas controladas, passou de R$970 milhões no período findo em 31 de
dezembro de 2014 para R$1.103 milhões no período findo em 31 de dezembro de 2015 e R$1.439 milhões em 31 de
dezembro de 2016, representando um aumento de 13,7% de 2014 para 2015 e 30,5% de 2015 para 2016.
As principais razões para as variações na receita operacional líquida da Companhia e suas controladas foram:
(i) aumento da receita de tratamento e distribuição de água, e também da receita de coleta e tratamento de e goto e
demais serviços oriundos dos contratos já existentes além do amadurecimento das operações, ganhos de eficiência,
reequilíbrios e reajustes contratuais referentes a marcos contratuais e/ou reajustes anuais com base em indexadores
inflacionários;
(ii)

ampliação da capacidade de geração de receita através da conquista e/ou aquisição de:

 2015 - Aquisição/Conquista das concessões dos serviços sanitários de: Buritis (RO), Timon (MA), Paranatinga
(MT), São João de Meriti (RJ), Pimenta Bueno (RO), Holambra (SP) e Camboriú (SC);
 2016 - Aquisição/Conquista das concessões dos serviços sanitários de: Ariquemes (RO) e Bombinhas (SC).
A tabela a seguir demonstra a composição da nossa receita bruta, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2016, 2015 e 2014:
Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2016

2015

2014

(Valores expressos em milhões de reais)
Receita Bruta Total.........................................................................
Receita Bruta de Saneamento.......................................................
Receita Bruta de Construção........................................................

1.574
1.127
447

1.222
915
308

1.065
694
371

(-) Deduções da receita.................................................................

(135)

(119)

(95)

Receita Líquida Total.....................................................................

1.439

1.103

970

A receita da Companhia é composta pela cobrança das tarifas aos usuários, em função da prestação de serviços públicos
de água e esgoto, no âmbito de contratos de concessão. As receitas da Companhia possuem alto grau de previsibilidade,
bem como baixo índice de inadimplência, o que possibilita obter constantes índices de crescimento em suas receitas
operacionais.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras
As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos Diretores da Companhia:
a) introdução ou alienação de segmento operacional
Não houve qualquer introdução ou alienação de segmento operacional na forma de condução do emissor ao longo do
exercício.
b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária
As demonstrações financeiras da Companhia tiveram impactos decorrentes das aquisições e alienações de participações
societárias. Nos três últimos exercícios sociais, a Companhia adquiriu ou constituiu sociedades, cabendo um especial
destaque para as sociedades de propósito específico, cujo fim destina-se à prestação de serviços públicos de água e
esgoto, por meio de concessão ou parceria público privada, firmada com o poder público.
Abaixo, segue a relação das sociedades adquiridas e/ou constituídas nos três últimos exercícios sociais, bem como as
características de cada uma.
Controladas

UF

Início

Tipo e objeto do contrato

Águas de Confresa S.A

MT

2014

Concessão Plena

Águas de Diamantino S.A

MT

2014

Concessão Plena

Águas de Guarantã Ltda

MT

2014

Concessão Plena

Águas de Matupá Ltda

MT

2014

Concessão Plena

Águas de Novo Progresso – Tratamento e Distribuição Ltda

PA

2014

Concessão serviços de água

Águas de São Francisco Concessionária de Saneamento S.A

PA

2014

Concessão Plena

Águas de São Francisco do Sul SPE S.A

SC

2014

Concessão Plena

Águas de Sinop S.A

MT

2014

Concessão Plena

Águas de Buritis Saneamento S.A.

RO

2015

Concessão Plena

Águas de Camboriú Saneamento SPE S.A

SC

2015

Concessão Plena

Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda

SP

2015

Concessão Plena

Águas de Paranatinga Ltda

MT

2015

Concessão Plena

Águas de Penha Saneamento SPE S.A

SC

2015

Concessão Plena

Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda

RO

2015

Concessão Plena

Águas de Timon Saneamento S.A

MA

2015

Concessão Plena

Concessionária Águas de Meriti Ltda

RJ

2015

PPP Esgoto

Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda.

RO

2016

Concessão Plena

Águas de Bombinhas Saneamento SPE Ltda

SC

2016

Concessão Plena

Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda

RO

2016

Concessão Plena

Concessionária de Saneamento Serra Ambiental S.A

ES

2016

PPP de Esgoto

Concessionária de Saneamento Vila Velha Ambiental S.A

ES

2016

PPP de Esgoto

Todavia, com relação a eventuais futuras aquisições, a Companhia não pode, neste momento, afirmar que tais eventos
não poderão acarretar efeitos relevantes em nossas demonstrações financeiras.
c) eventos ou operações não usuais
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Não aplicável, tendo em vista a ausência de operações e/ou eventos não usuais nos exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de 2014, 2015 e 2016.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor
a) mudanças significativas nas práticas contábeis
Seguindo o que determina a legislação aplicável, as demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014 foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
As demonstrações financeiras individuais da controladora, relativas a estes mesmos exercícios, foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e, para o caso da Companhia, essas práticas diferem das IFRS
aplicáveis para demonstrações financeiras separadas em função da avaliação dos investimentos em controladas e
controlada em conjunto pelo método de equivalência patrimonial nas práticas contábeis adotadas no Brasil, enquanto para
fins de IFRS seria pelo custo ou valor justo.
Dessa forma, os diretores da Companhia entendem que a adoção das Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(IFRS) não representou mudanças significativas nas suas práticas contábeis.
b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Os diretores da Companhia entendem que não houve alterações em práticas contábeis que tiveram efeitos significativos
nas demonstrações financeiras, pois a Companhia adotou práticas e políticas contábeis consistentes para todos os
períodos apresentados nas demonstrações financeiras e informações contábeis.
c) ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia não contém ressalvas
relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, porém contém a seguinte ênfase relativa ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2016:
Ênfase
Chamamos a atenção para a nota explicativa n° 8 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que
divulga a denúncia relacionada à Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) sobre supostas irregularidades em contratos de
licitação envolvendo o Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (DAERP), e a controlada Aegea
Engenharia e Comércio Ltda. Nossa conclusão não contém modificação relacionada a esse assunto.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos Diretores da Companhia, referindo-se às
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016,
acompanhadas das notas explicativas:
a. Descrição dos ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem em nosso
balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
A Companhia não possui operações que não sejam registradas nas demonstrações financeiras.
b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.
Não aplicável, visto que a Companhia não possui itens não refletidos nas demonstrações financeiras.
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
a) Como tais itens alteraram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor:
Não aplicável, visto que a Companhia não possui itens não refletidos nas demonstrações financeiras, conforme indicado
no item 10.6
b) Natureza e o propósito da operação
Não aplicável, visto que a Companhia não possui itens não refletidos nas demonstrações financeiras, conforme indicado
no item 10.6
c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da
operação.
Não aplicável, visto que a Companhia não possui itens não refletidos nas demonstrações financeiras, conforme indicado
no item 10.6
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As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos Diretores da Companhia:
a) investimentos, incluindo:
(i)

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos.

Os investimentos previstos ou em andamento descritos a seguir estão em linha com as metas estabelecidas em contratos
de concessão das operações da Companhia e suas controladas. As metas fazem referência às melhorias operacionais
tais como, aumento da cobertura de atendimento no abastecimento de água e/ou da cobertura de atendimento da coleta
de esgoto, crescimento do percentual de esgoto tratado, dentre outros. Por serem contratos de longo prazo, as soluções
utilizadas para o cumprimento destas metas partem de um orçamento de investimento inicial que passam por adequações
com o passar do tempo dado às inovações tecnológicas e eventos inesperados passíveis de ocorrer ao longo de
determinado prazo. Por esse motivo apresentamos a seguir os investimentos previstos para os próximos anos e/ou que se
encontram em andamento.
O portfólio de projetos de investimento em andamento realizados no exercício social de 2016, conforme descritos abaixo,
responderam por R$ 447,4 milhões. Para o ano de 2017, estão previstos investimentos de R$ 381,9 milhões em
saneamento básico nos municípios atendidos.
Abaixo identificamos alguns dos principais investimentos em andamento e os previstos, dos principais municípios
atendidos pela Companhia e suas controladas:
 Águas Guariroba (Campo Grande / MS)
Os investimentos em andamento no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 119,9 milhões.
Ampliação de rede de distribuição de Água - Investimentos na ampliação do sistema de abastecimento de água,
com a execução de rede de distribuição e ligações novas de água, em atendimento a solicitações de novas ligações
de água para usuários de crescimento vegetativo, incluindo contingências na rede de distribuição visando melhorar a
segurança operacional do sistema de abastecimento de água e substituição de hidrômetros.
Ampliação de rede de esgoto e ligações domiciliares - Investimentos na ampliação do sistema de esgotamento
sanitário, com a execução de rede coletora e ligações domiciliares de esgoto, em atendimento a solicitações de
novas ligações de esgoto para usuários de crescimento vegetativo.
Continuidade no atendimento ao Programa Sanear Morena III – Iniciado em 2014, o Sanear Morena III prevê a
universalização do serviço de esgoto em Campo Grande até 2025, ou seja, até lá 98% da população terá acesso a
100% de esgoto coletado e tratado, com investimentos previstos de R$ 636 milhões para a implantação de 2.000 km
de rede coletora, 45 km de interceptores, 126.000 ligações domiciliares, construção de uma ETE, ampliação de duas
estações existentes (ETE Los Angeles e ETE Imbirussu).
Os investimentos previstos no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 32,8 milhões.
Melhoria nas Elevatórias de Esgoto e na Estação de Tratamento de Esgoto Los Angeles - A medida visa
garantir a melhoria na eficiência do tratamento de esgoto.
Combate a perdas - Esse investimento está dividido entre macromedidores, automação em pontos de pressão
(VRP/Registros), setorização, controle de pressão, sistema israelense TaKaDu (tecnologia que permite detectar, em
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tempo real, qualquer não conformidade no funcionamento da rede de abastecimento: queda de pressão, pressão
elevada, possíveis vazamentos ou locais com problemas de desabastecimento), vistoria de ligações, entre outros.
Projeto corte - Tem como objetivo atuar intensamente no corte de ligações de água em matrículas com débitos de
modo a recuperar receita e forçar uma mudança cultural da população em relação ao pagamento das faturas de
água, incluindo a aquisição de hidrômetros.
Projetos Socioambientais - O Trabalho Técnico Social consiste em um conjunto de ações que visam promover a
autonomia e o protagonismo social, planejadas para criar mecanismos capazes de viabilizar a participação dos
beneficiários nos processos de decisão, implantação e manutenção dos bens/serviços, gestão participativa para a
sustentabilidade do empreendimento. As diretrizes para elaboração e implantação do PTS são definidas pelo
Ministério das Cidades, cabendo à CAIXA apoiar os entes públicos e privados na formulação dos projetos além de,
acompanhar e atestar sua execução.
 Águas de São Francisco (Barcarena / PA)
Os investimentos em andamento no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 10,2 milhões
Produção - Investimentos para perfuração de poço em Barcarena Sede.
Reservação - Investimentos em reforma nos reservatórios e urbanização de áreas onde estão localizados.
Rede de distribuição - Investimentos em extensão de rede (com material) do projeto Barcarena Saneada.
Ligação domiciliar - Investimentos em novas ligações de água e esgoto.
Interceptores - Investimentos em melhorias nas linhas de esgoto.
Perdas - Investimentos em combate a perdas, com foco no início do projeto de fiscalização e combate a fraudes.
Equipamento institucional - Investimentos em equipamentos de controle para CCO e laboratório.
Os investimentos previstos no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 8,8 milhões.
Perfuração de poços - Investimentos na perfuração de poços no município de Barcarena, visando finalizar
procedimento do poço perfurado em Barcarena Sede e perfurar poço no sistema Pioneiros para atendimento da
população.
Limpeza de manutenção de poços - Investimentos na limpeza e manutenção de poços visando melhoria na
qualidade operacional dos poços.
Ativação do poço pioneiro - Investimentos na ativação do poço Pioneiro, compra de tubo edutor, cabo elétrico,
bomba, quadro e filtro para operacionalização do poço.
Implantação de adutora - Investimentos em assentamento de tubulação para abastecimento da fase 2 e 3 do
programa Barcarena Saneada (com recomposição asfáltica).
Implantação de ETA - Investimentos para implantação do sistema de abastecimento do Barcarena Saneada, PT 33;
investimentos para automação do PT 33; investimentos para reforma e melhorias estruturais da ETA Cabanos,
sistema Itupanema e Sistema Barcarena Saneada; investimentos para melhorias de equipamentos nos sistemas
(substituição de bombas, quadros, painéis, etc).
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Implantação de rede de distribuição - Investimentos para implantação de rede de distribuição em bairros como
Jardim Cabano, Murucupi, São José e Luz Divina, em um total de 5.5Km; investimentos para compra de ventosas e
descargas para melhorar operacionalização das redes nos sistemas.
Ligação domiciliar - Investimentos para implantação de até 1.040 novas ligações de água no município.
Hidrometração - Investimentos para padronização de ligações e instalação de novos hidrômetros (até 1.769
unidade).
Rede coletora - Investimentos para compra de equipamentos e realização de melhorias na rede coletora de esgoto.
Projeto de engenharia - Investimentos para realização de projetos de afastamento e tratamento de esgoto.
Perdas - Investimentos para compra de equipamentos e otimização do sistema para redução de pressão e volume
produzido; investimentos para programa de combate à fraude (detecção e regularização) no município.
Projetos socioambientais - Investimentos para realização do projeto SANEAR.
 Águas do Mirante (Piracicaba / SP)
Os investimentos em andamento no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 24,8 milhões.
Projetos Socioambientais - O Trabalho Técnico Social consiste em um conjunto de ações que visam promover a
autonomia e o protagonismo social, planejadas para criar mecanismos capazes de viabilizar a participação dos
beneficiários nos processos de decisão, implantação e manutenção dos bens/serviços, gestão participativa para a
sustentabilidade do empreendimento. As diretrizes para elaboração e implantação do TTS são definidas pelo
Ministério das Cidades, cabendo à CAIXA apoiar os entes públicos e privados na formulação dos projetos além de,
acompanhar e atestar sua execução.
CT PIRACICABA 5 - Implantação de coletor tronco com extensão de 870,00 metros, em tubulações com diâmetros
de 150mm, construção de 16 poços de visita e profundidade variáveis.
CT ONDINHAS - Implantação de coletor tronco com extensão de 910,00 metros, em tubulações com diâmetros de
150mm, construção de 10 poços de visita e profundidade variáveis.
ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE CONVIVIO SANTA TEREZA - Implantação de estação elevatória de esgoto
com vazão máxima horária de 5,12 l/s e potência total de 20,00 cv. Linha de Recalque com extensão de 700,00
metros, em diâmetro de 100mm
ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE CONVIVIO ONDAS - Implantação de estação elevatória de esgoto com
vazão máxima horária de 15,45 l/s e potência total de 30,00 cv. Linha de Recalque com extensão de 900,00 metros,
em diâmetro de 150mm
ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE CONVIVIO ONDINHAS - Implantação de estação elevatória de esgoto com
vazão máxima horária de 10,31 l/s e potência total de 55,00 cv. Linha de Recalque com extensão de 3.000,00 metros,
em diâmetro de 150mm
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANTA ROSA - Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Santa
Rosa da capacidade atual de 10 mil habitantes para 30 mil habitantes. Construção e montagem de 2 reatores UBOX
para 10 mil habitantes cada, com vazão de 2 x 80 m3 / hora e 2 x 540 kg DBO / dia com grau de tratamento de 90%
de remoção de DB
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Os investimentos previstos no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 15,0 milhões.
TRAVESSIA MND ARTEMIS 2 - Implantação de travessia em método não destrutivo com extensão de 450,00
metros, sob a rodovia SP-304 em tubulações com diâmetros de 200mm e profundidade variáveis.
CÂMARA DE CONTATO E MELHORIAS DOS DECANTADORES DA ETE PIRACICAMIRIM - Construção de
câmara de contato para realização da desinfecção do efluente tratado da ETE Piracicamirim e melhorias dos
decantadores existentes.
 Águas de Holambra (Holambra / SP)
Os investimentos em andamento no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 1,4 milhões.
ADUTORA DN 200mm - Execução de adutora de água tratada com diâmetro de 200mm e extensão de 1.200 metros
interligando a ETA Tulipa ao reservatório do Lago.
Os investimentos previstos no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 4,3 milhões.
EMISSÁRIO COOPERATIVA - Implantação de emissário com extensão de 2.960 metros, em tubulações com
diâmetros de 250mm, construção de 30 poços de visita e profundidade variáveis.

EMISSÁRIO CACHUEIRA - Implantação de emissário com extensão de 2.830 metros, em tubulações com diâmetros
de 600mm, construção de 42 poços de visita e profundidade variáveis.
MELHORIAS NA ETA COOPERATIVA - Troca do meio filtrante (pedra 5m³, carvão 6m³ e Britada 5m³), pintura e
urbanização da unidade.
 Prolagos (Rio de Janeiro / RJ)
Os investimentos em andamento no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 53,9 milhões.
Projeto executivo para Ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos (Búzios) – Elaboração de projeto
executivo para ampliação da capacidade da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE Búzios, com o objetivo
principal de ampliar para 200 l/s, com tratamento terciário.
Travessia Canal Palmer – Implantação de 01 (uma) linha em PEAD DE 450mm, com extensão total de 514,00
metros, sendo 144,00 metros em método não destrutivo para substituir o Arco do Canal Palmer. Obra impactará em
melhorias nas condições hidráulicas do sistema de abastecimento dos municípios de Cabo Frio/RJ e Arraial do
Cabo/RJ.
Adutora Arraial 1° etapa – Implantação de 4.500,00 metros de DEFOFO 400mm. O objetivo principal desta obra é
proporcionar o aumento do volume aduzido para o município de Arraial do Cabo/RJ, garantindo assim a melhora na
distribuição de água para o município.
Redes coletoras (Separador Absoluto de Esgotos) – Investimento em ampliação da extensão das redes coletoras
de esgotos e implantação de novas estações elevatórias nos municípios da área de concessão, possibilitando o
atendimento a uma população de 7.660 habitantes. Esse projeto visa atender inicialmente as áreas urbanas dos
municípios de Armação dos Búzios e São Pedro da Aldeia, através de convênio entre Prolagos e poder concedente.
Armação dos Búzios (FECAM) – São Pedro da Aldeia (ICMS VERDE).
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Os investimentos na ampliação do sistema de esgotos proporcionarão benefícios regionais, como melhoria das
condições do ecossistema da Lagoa de Araruama e das praias da região, atrativos turísticos que possuem múltiplos
usos, principalmente as atividades de pesca e recreação, com contribuição para a economia de cinco municípios,
melhoria das condições sanitárias, menos gastos com saúde e o aumento de repasse estadual para os municípios
(ICMS-Ecológico) devido ao aumento dos indicadores de saneamento.
Os investimentos previstos no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 40,8 milhões.
Ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos (Búzios) – Está sendo desenvolvido estudo e projeto executivo
para o aumento da eficiência da Estação de Tratamento de Esgotos de Búzios). Atualmente a ETE Búzios recebe em
média 90 l/s de esgoto bruto e é composto basicamente por um tratamento preliminar seguido de tratamento primário
quimicamente assistido, com parte o esgoto efluente direcionado para um tratado secundário por lodos ativados.
Para a ampliação, a ETE Búzios deverá receber uma vazão média de 200 l/s, além de alcançar o nível terciário de
tratamento. Implantação de processo de lodos ativados, sem a necessidade de tratamento primário antecedendo o
tratamento secundário.
Projeto executivo ampliação da ETE Jardim Esperança (Cabo Frio) – Projeto executivo para ampliação da ETE
Jardim Esperança para vazão média 700 L/s, utilizando o processo de lodos ativados convencional. A atual estação
foi inaugurada no ano de 2011 e o processo de tratamento é de lagoas aeradas de mistura completa seguido por
lagoas de decantação com capacidade máxima de 160 l/s. Porém para atender a futura transposição de bacia da
margem direita para o Rio Una será necessário aumentar a sua capacidade e eficiência de tratamento.
Projeto executivo para recuperação da barragem Juturnaíba – Elaboração de projeto executivo, estrutural e
formas, necessários para recuperação dos canais da barragem de Juturnaíba, localizada no município de Silva
Jardim/RJ. A barragem de Juturnaíba está localizada no Rio São João, teve sua construção iniciada na década de
1970 com o intuito de suprir o sistema de abastecimento de água da região dos lagos do estado do Rio de Janeiro.
Projeto executivo ampliação da ETA Juturnaíba (São Vicente) – Projeto executivo para ampliação da estação de
captação e tratamento de água. O objetivo é ampliar de 1.500 L/s para 2.000 L/s.
Projeto executivo de ampliação do sistema adutor principal – Elaboração do projeto executivo e projetos
complementares de engenharia necessários ao programa de ampliação da capacidade e melhoria operacional
(hidráulica e energética) do sistema adutor principal da Prolagos, a fim de subsidiar Reforço da adutora principal, com
extensão total de cerca de 42,2 km.
PDE – plano diretor de Esgotos – Este projeto visa fornecer subsídios para as tomadas de decisão, otimizar a
operação do sistema como um todo e também nortear o investimento de ampliação do sistema coletor separador
absoluto a ser realizado, identificando áreas passíveis de intervenção com déficit de infraestrutura alinhada as
melhores soluções técnicas de engenharia.
Adutora Rasa – ampliação de 2.630 metros de adutora de água tratada em PEAD DE 225mm. Sistema adutor do
município de Armação dos Búzios com o objetivo de melhorar o sistema de distribuição para os bairros Rasa, Vila
Verde e Marina.
Rede coletoras – Rede coletora em Armação dos Búzios, Jose Bento Ribeiro Dantas, Portal da Ferradura. São
Pedro da Aldeia, Ponta do Ambrósio. Cabo Frio, Convento. Iguaba Grande, rede coletora Iguaba Grande.
Investimento em ampliação da extensão das redes coletoras de esgotos e implantação de novas estações elevatórias
nos municípios da área de concessão, possibilitando o atendimento a uma população de 5.837 habitantes. Esse
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projeto visa atender inicialmente as áreas urbanas dos municípios de Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba
Grande, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo.
Os investimentos na ampliação do sistema de esgotos proporcionarão benefícios regionais, como melhoria das
condições do ecossistema da Lagoa de Araruama e das praias da região, atrativos turísticos que possuem múltiplos
usos, principalmente as atividades de pesca e recreação, com contribuição para a economia de cinco municípios,
melhoria das condições sanitárias, menos gastos com saúde e o aumento de repasse estadual.
Transposição São Pedro da Aldeia – O sistema é composto por uma elevatória com 3 bombas submersíveis de
65cv cada, linha de recalque projetada de 500mm de diâmetro em PEAD PN6 com 3,08 km de extensão e um
emissário por gravidade em concreto armado diâmetro de 600mm com 0,75 km de extensão. A captação do efluente
da ETE será feita na saída da galeria de concreto existente junto ao córrego. O efluente tratado é recalcado até o Rio
Flexeira, próximo ao Pólo Rural na estrada RJ-140.
Recuperação da ETE Arraial – A ETE Arraial, localizada no distrito de Arraial do Cabo – RJ, não apresenta
condições para perfeita operação, desta forma, a Prolagos no intuito de evitar eventuais transtornos, e de forma a
garantir o seu perfeito funcionamento, pontuou soluções emergenciais, bem como substituição de equipamentos,
reformas em sua estrutura e adequações de padrões.
 Águas de Matão (Matão / SP)
Os investimentos em andamento no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 4,8 milhões.
ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO RESERVATÓRIOS SÃO JUDAS E JARDIM BRASIL - Está prevista a implantação
de adutora que irá interligar os reservatórios São Judas e Jardim Brasil, com extensão de 2.600 m em 250 mm, com
vazão projetada de 120 m3/h.
LIMPEZA DO POÇO NOVA CIDADE - Está prevista a limpeza do poço Nova Cidade para melhoria da produção da
eficiência e produção de água do poço.
Os investimentos previstos no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 4,7 milhões.
IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO POÇO – DISTRITO DI SILVANIA - Limpeza, desinfecção e reativação do
poço para distribuição de água do distrito industrial Silvania.
ADUTORA VILA PEREIRA - Execução de adutora de água tratada com diâmetro de 200mm e extensão de 1.350
metros interligando o centro de reservação Vila Pereira ao centro de reservação Bom Jesus.
LIMPEZA DO POÇO NOVA MATÃO - Está prevista a limpeza do poço Nova Matão para melhoria da eficiência e
produção de água do poço.
COLETOR TRONCO CENTENÁRIO - Implantação de coletor tronco com extensão de 880 metros, em tubulações
com diâmetros de 300mm, construção de 12 poços de visita e profundidade variáveis.

 Nascentes do Xingu
Os investimentos em andamento no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 138,8 milhões.
 Execução de melhorias no sistema de distribuição para equalização das pressões, como a execução de anéis de
distribuição, além de melhorias no parque de medidores e substituição de hidrômetros, dentre outras;
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 Ativação/execução de 2 Estações Elevatórias de Esgotos;
 Ativação/execução de 3 Estações de Tratamento de Esgotos;
 Execução de redes coletora de esgotos, interceptores e linhas de recalque;
 Incorporação de novos usuários ao Sistema de Esgotamento sanitário;
 Melhorias no parque de equipamentos elétricos.
Os investimentos previstos no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 82,0 milhões.
 Perfuração e instalação de 03 poços tubulares profundos;
 Ampliação/melhorias de 05 Estação de Tratamento de Água;
 Ampliação/melhorias de 05 Captações;
 Construção de 01 reservatório;
 Conclusão das melhorias no sistema de distribuição para equalização das pressões, dentre elas: execução de
anéis de distribuição (2,85 Km), implantação de “booster” (03), instalação de registros (02), setorização (8,20
Km),ventosas (15),Válvula redutora de pressão (01), pontos de pressão (33), Estação Elevatória de Água Tratada
(02);
 Execução de 4,42 Km de rede adutora;
 Substituição de 15.896 hidrômetros e regularizações de ligações;
 Implantação de 19,52 km rede de água e 6.845 ligações;
 Conclusão da instalação dos macro medidores com a implantação de 40 medidores;
 Melhorias no parque de equipamentos elétricos (38 unidades);
 Substituição e adequação de equipamentos (44 unidades);
 Execução de postos de transformação (07 unidades);
 Reforma/ampliação dos escritórios (3 unidades) de atendimento ao usuário;
 Reabilitação de unidades operacionais (46);
 Reforma de 04 Laboratórios;
 Recuperação de Reservatório (01 Unidade);
 Automação dos principais sistemas de abastecimento de água;
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 Execução de 05 Estações de Tratamento de Esgotos;
 Execução de 02 Estações Elevatórias de Esgotos;
 Implantação de 114,88 Km rede coletora de esgotos.

 Águas de Timon (Timon / MA)
Os investimentos em andamento no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 25,2 milhões.
Melhorias operacionais e revitalização de unidades operacionais - Investimentos na revitalização e melhoria
operacionais de 42 sistemas operacionais existentes no município de Timon, visando adequação das áreas as
políticas do grupo de segurança e meio ambiente, proporcionando assim maior segurança e controle aos ativos da
concessionária.
Melhorias em estações elevatórias de água tratada - Investimentos na melhoria das estações elevatórias de água
tratada existentes no município dos três sistemas de distribuição, investimento necessário para melhoria na
distribuição de água, corrigindo problemas de intermitência de abastecimento.
Implantação de estação de tratamento de água - Investimentos na implantação da estação de tratamento de água
ETA Parnaíba, investimento necessário para cumprimento de meta contratual e melhoria em distribuição no sistema
01, sistema que possuía alguns pontos de intermitência na distribuição.
Setorização e melhorias operacionais - Investimentos na execução de obras de setorização e melhorias
operacionais, foram implantados 46 Km de novas redes de abastecimento de água, 01 estação elevatória de água
tratada, 01 estação pressurizadora de água trata, válvulas de retenção e outras melhorias, visando meta contratual
de universalização no abastecimento de água no município de Timon, água tratada para toda zona urbana.
Novas ligações de água - Investimentos na execução de novas ligações de água oriundas de crescimento
vegetativo do munícipio. Foram executadas 2676 unidades de novas ligações oriundas de crescimento vegetativo,
visando incremento de receita e maior atendimento populacional do município de Timon/MA.
Implantação de micro medidores - Investimentos na implantação de 25.000 unidades de micro medidores no
município, visando maior consumo consciente da população e redução de perdas no abastecimento.
Plano de combate a perdas - Investimentos na implantação de plano de combate a perdas e implantação de CCO,
implantação de automação em 12 sistemas de abastecimento de água, visando maior controle redução de custos e
melhor operacionalização do sistema.
Projetos de eficiência energética - Investimentos em projetos de eficiência energética, visando melhoria de
distribuição de água em todo município de Timon e implantação de CCO, implantação de automação em 12 sistemas
de abastecimento de água, visando maior controle redução de custos e melhor operacionalização do sistema.
Melhorias e adequações base operacional - Investimentos na reforma de base operacional, local onde se
encontram 80 % dos funcionários operacionais da concessionária, visando adequação a normas e procedimentos de
segurança, visando melhorias de desemprenho para nossos colaboradores.
Estudos e projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Investimentos na elaboração de
estudos e projetos sugerindo proposições para melhorias no sistema de abastecimento de água e execução de
esgotamento sanitário.

PÁGINA: 154 de 254

Formulário de Referência - 2017 - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 2

10.8 - Plano de Negócios

Os investimentos previstos no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 12,7 milhões.
Estação de tratamento de esgoto – ETE Piranhas:
 Início da execução da estação de tratamento de esgoto composta pela recuperação das 02 lagoas facultativas de
tratamento com capacidade de tratamento de 60 l/s;
 Execução de casa química para tratamento de efluentes oriundos de esgotamento sanitário prevista para os
meses de setembro e outubro de 2017;
 Execução de um laboratório para análise e controle de tratamento de efluentes oriundos das obras de
esgotamento sanitário, início previsto para setembro de 2017;
 Urbanização da área com cerca de 10 HA remoção de vegetação e segurança para estação de tratamento de
esgoto;
 Execução de 01 leito de secagem para efluentes de esgotamento sanitário;
 Execução de 01 estação elevatória de recirculação de efluente;
 Execução de desarenador (etapa inicial do tratamento de esgoto), início previsto para setembro de 2017;
 Execução de tanque de equalização com início previsto para dezembro de 2017;
 Execução de emissário final por recalque com início previsto para outubro de 2017;
Estação elevatória de esgoto bruto 03 - Execução de estação elevatória de esgoto bruto 03, com execução de
abrigo de grupo gerador e interligação com linha de recalque, incluindo urbanização de área com início previsto para
julho de 2017.
Execução de linha de recalque DN 800 MM etapa 01 - Execução de linha de recalque DN 800mm etapa
01interligando estação elevatória 03 a estação de tratamento de esgoto, início previsto para dezembro de 2017 com
execução de 195 m no ano de 2017.
Execução de rede coletora de esgoto e substituição de rede coletora de esgoto - Execução de rede coletora de
esgoto e substituição de rede coletora de esgoto bruto de aproximadamente 6.500 metros, com início previsto para
setembro de 2017.
Execução de novas ligações domiciliares de esgoto - Execução de 1563 unidades de novas ligações domiciliares
de esgoto, com início previsto para setembro de 2017.
 Águas de Bombinhas (Bombinhas / SC)
Os investimentos previstos no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 5,2 milhões.
Sistema de Produção de Água – Implantação do novo sistema para abastecimento do município de Bombinhas,
engloba-se a execução da captação, da adutora de água bruta com 27 km de extensão, da Estação de Tratamento
de Água de 140 l/s, adutora de tratada e reforços de rede para operação do sistema.
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Controle de Perdas – Investimento em diminuição de fraudes, troca de hidrômetros, redução de pressão e
substituição de redes.
Projeto de Água – Projetos de melhorias no sistema de água, incluindo projetos de concepção, básicos e executivos
das novas unidades de captação, adução e tratamento de água.
Projeto de Esgoto – Projetos básicos para o planejamento dos investimentos no sistema de coleta e tratamento de
esgoto do município.
Operação e Melhorias no sistema de Distribuição – Investimento em crescimento vegetativo e substituição de
rede, novas ligações e substituição de ramais precários, assim como na melhoria das unidades operacionais da
unidade.
Gerenciamento dos Investimentos – Gestão das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água bem
como o de coleta de esgoto sanitário do município de Bombinhas/SC.
 Águas de São Francisco do Sul (São Francisco do Sul / SC)
Os investimentos em andamento no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 15,3 milhões.
Adequação ETA VEGA – Adequação das instalações elétricas da ETA Vega, que inclui adequação ao padrão da
Celesc, modificação da entrada de energia, substituição do alimentador geral do CCM, fornecimento do painel CCM,
fornecimento e instalação dos painéis CLP, interligação dos painéis, implantação do tratamento de lodo da ETA e da
Estação de Recalque de Água Bruta, além de recuperação dos filtros e retirada dos efluentes.
Projetos SAA – Projetos para a ampliação e melhoria do abastecimento no sistema.
Booster Ubatuba – Obra civil e montagem eletromecânica do Booster para o abastecimento da região das praias.
Projetos SES Ubatuba – Elaboração dos projetos complementares para a implantação do Sistema de Esgoto
Sanitário.
ERAB da Captação de Saí-Mirim – Implantação de duas bombas de 250 cv na captação de Saí-Mirim.
Sistema de Abastecimento Ervino – Execução de 16,4 km em PEAD 225 mm, implantação da rede para
abastecimento, novas ligações na nova rede implantada, reservatório de 500 m³, boosters e comunicação.
Implantação da ETA Vila da Glória – Implantação da ETA para a ativação da rede de abastecimento na Vila da
Glória.
Execução de Rede de Esgoto - Serviços para instalação de 352,81 metros Rede Coletora de Esgotos, a serem
implantados no bairro Majorca.
Os investimentos previstos no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 15,6 milhões.
Ampliação ETA Centro – Serviços de implantação de ETA metálica juntamente com interligações para a ampliação
do tratamento de água na ETA Centro, instalação do sistema de tratamento de lodo, melhorias da casa de química e
nas instalações prediais.
ETE Ubatuba - Implantação da ETE de 45 l/s em primeira etapa para o tratamento do esgoto coletado no sistema
Ubatuba.
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Projeto de Redução de Perdas – Setorização, troca de hidrômetro e substituição de rede.
Melhorias do Sistema de Abastecimento – Execução de crescimento vegetativo e substituição de rede,
implantação de novas ligações e substituição de ramais precários, assim como melhorias nas demais unidades da
operação do sistema.
Gerenciamento dos Investimentos – Gestão das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água bem
como o de coleta de esgoto sanitário do município de São Francisco do Sul/SC.
 Águas de Camboriú (Camboriú / SC)
Os investimentos em andamento no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 4,7 milhões.
Projeto de Água – Projetos de melhorias no sistema de água, incluindo projetos de concepção, básicos e executivos
das novas unidades de captação, adução, tratamento de água e reforços de rede.
Gerenciamento dos Investimentos – Gestão das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água bem
como o de coleta de esgoto sanitário do município de Camboriú/SC.
Os investimentos previstos no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 27,8 milhões.
Reforços de Rede – Execução da adutora na avenida Santa Catarina que possui diâmetros entre 400 e 250 mm
para interligação com as redes existentes.
Investimentos na Sede – Construção, adequação e mudança para a nova sede. Investimento na rede e
equipamentos de TI.
Melhorias do Sistema de Abastecimento – Execução de crescimento vegetativo e substituição de rede,
implantação de novas ligações e substituição de ramais precários, assim como melhorias nas demais unidades da
operação do sistema.
Controle de Perdas – Investimento em diminuição de fraudes, troca de hidrômetros, redução de pressão e
substituição de redes.
 Águas de Penha (Penha / SC)
Os investimentos em andamento no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 2,0 milhões.
Melhorias do Sistema de Abastecimento – Execução de crescimento vegetativo e substituição de rede,
implantação de novas ligações e substituição de ramais precários, assim como melhorias nas demais unidades da
operação do sistema.
Os investimentos previstos no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 28,1 milhões.
Controle de Perdas – Investimento em diminuição de fraudes, troca de hidrômetros, redução de pressão e
substituição de redes.
Projeto de Água – Projetos de melhorias no sistema de água, incluindo projetos de concepção, básicos e executivos
das novas unidades de captação, adução, tratamento de água e reforços de rede.
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Projeto de Esgoto – Projeto de concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Penha e o projeto executivo da
SES São Miguel.
Execução SES São Miguel – Rede de Esgoto, Emissário, Estação Elevatória e ETE Compacta de 5 l/s.
Gerenciamento dos Investimentos – Gestão das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água bem
como o de coleta de esgoto sanitário do município de Penha/SC.
 Serra Ambiental (Serra / ES)
Os investimentos previstos no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 32,9 milhões.
Reforma de ETE’s - Investimento em reforma e melhoria das estações de tratamento existentes.
Melhoria das Elevatórias - Para as reformas e melhorias das elevatórias existentes.
Redes Coletoras (Separador Absoluto de Esgoto) - Investimento em ampliação de extensão de rede de esgoto na
cidade de Serra, incluindo interceptores, nos bairros Divinópolis, Campinho da Serra II, Civit II, José de Anchieta e
Parque Residencial Laranjeiras.
Ligações de Esgoto - Investimento em ligações factíveis e potenciais, totalizando 17.000 novas ligações no sistema
de cidade de Serra.
Fiscalização de Obras - Contratação de uma equipe de Engenharia para fiscalização das obras de expansão.
Recuperação da Capacidade de Tratamento das Lagoas - Retirada, transporte e disposição de lodo/vegetação
das lagoas de estabilização das ETEs Civit II, Valparaíso, Jacaraípe e Serra Dourada.
Implantação de Elevatórias - Investimento em 6 elevatórias para a expansão do sistema de esgotamento sanitário
da Serra Ambiental, nos bairros Divinópolis, Parque Residencial Laranjeiras e José de Anchieta.
Modelagem Hidráulica e Estudo Técnico - Será realizado um estudo de modelagem do sistema de esgotamento
sanitário do município de Serra. O objetivo é otimizar os investimentos e a eficiência operacional.
Automação do Sistema - Investimento em implantação de automação nas elevatórias e nas estações de tratamento
do sistema de esgotamento de Serra.
Reforma / Melhoria CCO – Operação - Investimento para reformas e melhorias no Centro de Controle de
Operações do sistema de esgotamento sanitário de Serra.
Afluentes e Saúde nota 10 - Investimento no Programa Afluentes e Saúde Nota 10.
Implantação de ETE - Aquisição de terreno para implantação da nova ETE Jacaraípe (410 L/s) que irá substituir a
ETE existente.
 Vila Velha Ambiental (Vila Velha / ES)
Os investimentos previstos no período estão descritos a seguir, com valor aproximado de R$ 3,2 milhões.
Substituição de Hidrômetros - Troca de 26.810 hidrômetros no município de Vila Velha. Este investimento reduzirá
a imprecisão na medição do volume hidrometrado nas matrículas da cidade.
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Reforma de ETE’s - Investimento em reforma e melhoria das estações de tratamento existentes.
Melhoria das Elevatórias - Para as reformas e melhorias das elevatórias existentes.
Modelagem Hidráulica e Estudo Técnico - Será realizado um estudo de modelagem do sistema de esgotamento
sanitário do município de Vila Velha. O objetivo é otimizar os investimentos e a eficiência operacional.
Vistorias Técnicas - Investimento em vistorias técnicas nas residências e grandes consumidores do município de
Vila Velha.
(ii) fontes de financiamento dos investimentos
Em dezembro de 2016, a Companhia e suas controladas tem contratadas as linhas de crédito apresentadas no item
10.1.f.(i) deste Formulário de Referência, com diversas instituições financeiras, entre elas, Caixa Econômica Federal
(CEF), Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Proparco Groupe Agence Française de Développement, Itaú BBA, Bradesco (antigo “HSBC”), Santander e BTG Pactual. A
Companhia e suas controladas poderão contrair novos empréstimos e financiamentos para realizar os investimentos
planejados em suas controladas, adequando sempre que necessário à estrutura de capital da Companhia.
Adicionalmente, sempre que apropriado e necessário, a Companhia e suas controladas buscarão fontes alternativas de
financiamento, utilizando recursos provenientes de captações por meio de emissões de debêntures, bonds, fundos de
pensão, operações com derivativos e assets. Eventualmente, a Companhia e suas controladas poderão acessar linhas de
crédito atrativas oferecidas por bancos de fomento internacionais.
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
A Companhia e suas controladas não realizaram quaisquer desinvestimentos de capital nos três últimos exercícios sociais,
bem como não possuí desinvestimentos de capital em andamento.
b) aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar
materialmente a capacidade produtiva da Companhia.
Até 31 de dezembro de 2016, a Companhia e suas controladas não haviam divulgado qualquer aquisição de plantas,
equipamentos, patentes ou outros ativos que pudesse influenciar materialmente a sua capacidade produtiva.
c) novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; (ii) montantes
totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii) projetos em
desenvolvimento já divulgados; (iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos
ou serviços.
Conduzida por uma equipe exclusiva, a prospecção de novos negócios recebeu em 2016 investimentos de R$12,8
milhões. A área trabalha com um portifólio diversificado os quais estão em diferentes estágios. As prospecções e projetos
se dá através do desenvolvimento de PMIs - Procedimentos de Manifestação de Interesse.
O PMI é o instrumento utilizado atualmente pela Companhia para fomentar projetos de infraestrutura em parcerias públicoprivadas e também em concessões. O sistema supre a carência de tempo, recursos e know-how do setor público para
realizar estudos de viabilidade, na maioria das vezes de alta complexidade. Consiste na oferta pública de estudos por
parte das empresas privadas interessadas em que os municípios se estruturem para preparar futuros contratos de
concessão de serviços no setor de saneamento.
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Após o processo de aprovação dos estudos, o poder municipal tem condições de criar a legislação específica, preparar os
editais e organizar a licitação, aberta para todas as empresas. A companhia autora do estudo disputa em condições de
igualdade a concessão. No total, o período de dedicação até a conclusão da concorrência pode chegar a dois anos.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
Não há outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional que não tenham sido
identificados ou comentados nos demais itens desta seção.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

A Companhia não divulga projeções e/ou estimativas.

TEXT_SP 7507277v1 10469/11

PÁGINA: 162 de 254

Formulário de Referência - 2017 - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 2

11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

Não aplicável, a Companhia não divulga projeções e/ou estimativas.

TEXT_SP 7629083v1 10469/11
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

a) atribuições de cada órgão e comitê
A Companhia é administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é composto por até 9 (nove) membros eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela
Assembleia Geral, com mandato unificado de um ano, sendo permitida a reeleição.
Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de suas atribuições legais, deliberar sobre todas as outras matérias
relativas aos negócios da Companhia, com exceção das matérias reservadas para a diretoria e para a assembleia geral.
Conforme previsão estatutária, o Conselho de Administração criou 4 (quatro) comitês de assessoramento com a finalidade
de lhe assistirem na avaliação de temas estratégicos para a Companhia: Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças; Comitê
de Gestão de Pessoas; Comitê de Avaliação de Projetos; e Comitê de Regulação.
Cada comitê será composto por 3 (três) a 5 (cinco) membros, eleitos pelo Conselho de Administração. Os membros dos
comitês terão mandato de um ano, sendo permitida a reeleição.
Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças
O Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças tem por objetivo (a) assessorar o Conselho de Administração e a administração
da Companhia a monitorar a qualidade e integridade das informações trimestrais, das demonstrações financeiras
intermediárias e das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas, efetuando as recomendações que
entender necessárias ao Conselho de Administração; supervisionando as atividades da auditoria interna da Companhia e
de suas controladas, monitorando a efetividade e a suficiência da estrutura, bem como a qualidade e integridade dos
processos de auditoria interna e independente; (b) avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a área de
auditoria interna da Companhia, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela Companhia e suas
respectivas evidenciações; (c) supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar: a sua
independência, a qualidade dos serviços prestados e (c) a adequação dos serviços prestados às necessidades da
Companhia; (d) monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos da Companhia e de suas
controladas, apresentando as recomendações de aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos que entender
necessárias; (e) avaliar a efetividade e suficiência dos sistemas de controles e de gerenciamento de riscos, incluindo, mas
não se limitando a riscos legais, tributários, trabalhistas, regulatórios e societários; (f) manifestar-se, previamente ao
Conselho de Administração, a respeito do relatório anual sobre o sistema de controles internos e de gerenciamento de
riscos corporativos da Companhia; (g) opinar sobre as propostas dos órgãos de administração, a serem submetidas à
Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, transformação, incorporação, fusão ou cisão; (h) apoiar o
Conselho de Administração e a administração da Companhia na elaboração de planejamentos financeiros, que
observarão o limite de alavancagem do quociente de dívida líquida consolidada da Companhia conservando o limite de
3,0 x dívida liquida EBITDA; (i) avaliar e discutir as questões financeiras a serem submetidas à apreciação do Conselho de
Administração, inclusive temas relacionados ao orçamento de fluxo de caixa, balanço patrimonial, demonstração de
resultados, e demais indicadores econômicos da Companhia; (j) avaliar e discutir alternativas para atrair novos recursos
para a Companhia; (k) avaliar e discutir as políticas financeiras corporativas da Companhia, bem como monitorar e
analisar sua eficácia e execução; (l) analisar e discutir o plano de investimento e o plano financeiro e seus respectivos
impactos sobre a estrutura de capital e suas consequências nos resultados da Companhia; (m) analisar e discutir a
estrutura de capital e o nível de endividamento, bem como as especificações da dívida da Companhia; (n) analisar e
discutir os requisitos relativos ao capital de giro e seus impactos sobre a estrutura de capital da Companhia; (o) analisar e
discutir o desempenho da Companhia, por meio da apuração do resultado; (p) expressar sua opinião acerca da
contratação ou dispensa de empresas de auditoria independente em relação a qualquer tipo de serviço, bem como
analisar e discutir os relatórios e opiniões dos auditores externos da Companhia; (q) possuir autonomia operacional e
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dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração para conduzir ou
determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a
contratação e utilização de especialistas externos independentes; e (r) analisar e discutir quaisquer outras questões que o
Conselho de Administração considere necessárias e pertinentes à Companhia.
Comitê de Avaliação de Projetos
Compete ao Comitê de Avaliação de Projetos avaliar as premissas e riscos dos projetos em fase de estudos e análise
para potenciais investimentos pela Companhia, bem como outras questões que o Conselho de Administração considere
relevantes.

Comitê de Gestão de Pessoas
Compete ao Comitê de Gestão de Pessoas avaliar a estrutura organizacional, as políticas de cargos e salários, de
remuneração variável e de retenção de talentos, assim como planos de carreira de executivos-chave da Companhia, bem
como outras questões que o Conselho de Administração considere relevantes.
Comitê de Regulação:
Compete ao Comitê de Regulação monitorar os temas regulatórios do setor de saneamento, opinando a respeito de
estratégias de atuação, bem como o cenário regulatório onde as concessões operam, com a avaliação de riscos e
oportunidades para a Companhia, bem como outras questões que o Conselho de Administração considere relevantes.
Diretoria
A Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela maioria do Conselho de
Administração, será composta por, no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros, com mandato unificado de um ano,
sendo permitida a reeleição, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro e de Relações com investidores e
os demais sem designação específica.
A Diretoria tem os poderes para praticar os atos necessários à consecução do objeto social da Companhia, por mais
especiais que sejam observados os limites do Estatuto Social, renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as
disposições legais ou estatutárias pertinentes e as deliberações tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de
Administração, competindo-lhe administrar e gerir especialmente:
(i)

cumprir e fazer cumprir o disposto no Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da
Assembleia Geral;

(ii)

a representação perante os órgãos ou entes públicos federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de
economia mista e perante terceiros em geral;

(iii) administrar e gerir na cobrança de quaisquer pagamentos devidos à Companhia;
(iv) administrar e gerir no endosso de instrumentos (cheques) destinados à cobrança ou depósito em nome da
Companhia;
(v) administrar e gerir na representação da Companhia em assembleias gerais de empresas controladas e demais
sociedades em que a Companhia detenha participação societária, observado o disposto nas leis aplicáveis, no
presente instrumento e nos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia;
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(vi) representar a Companhia em juízo ou fora dele;
(vii) deliberar sobre a criação, transferência e encerramento de filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer
outros estabelecimentos da Companhia no país;
(viii) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da
Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros
apurados no exercício anterior, observada a competência do Comitê Financeiro; e
(ix) elaborar e propor, ao Conselho de Administração, o orçamento quinquenal, os planos de negócios, operacionais e
de investimento da Companhia, incluindo estratégias para implantação de tais negócios e aqueles relacionados ao
ingresso em novos negócios, observada a competência do Comitê Financeiro.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é um órgão societário com caráter não permanente, sendo instalado nos exercícios sociais em que
houver solicitação dos acionistas, conforme previsto em lei.
O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros e suplentes
em igual número, eleitos pela assembleia geral, acionistas ou não, naturais e residentes no País, observados os requisitos
e impedimentos fixados na Lei nº 6.404/76. Será assegurado o direito a eleger um dos membros aos acionistas não
controladores, em votação separada. O presidente do Conselho Fiscal será eleito na primeira reunião do órgão.
d) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
Nos termos do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, a representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa ou
passivamente, perante quaisquer terceiros e repartições públicas federais, estaduais e municipais, e a assinatura de
escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de pagamento, contratos em geral e quaisquer outros
documentos ou atos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que exonerem a Companhia
de obrigações para com terceiros, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados: (i) por dois Diretores, agindo sempre
em conjunto; (ii) por qualquer Diretor, agindo em conjunto com um procurador com poderes específicos; e (iii) por um
procurador com poderes específicos, exclusivamente para o fim de representação da Sociedade em juízo e perante
repartições públicas federais, estaduais ou municipais, conforme especificado nos instrumentos de mandato.
As procurações outorgadas em nome da Companhia serão necessariamente firmadas por dois Diretores, observados os
limites e as formas estabelecidas no Estatuto Social.
São atribuições do Diretor Presidente:
(i)

supervisionar e dirigir os trabalhos da Companhia;

(ii)

coordenar, orientar, acompanhar e supervisionar os demais membros da Diretoria;

(iii) implantar e garantir a execução das políticas da Companhia; e
(iv) submeter ao Conselho de Administração todos os assuntos que requeiram exame e aprovação do Conselho de
Administração.
São atribuições do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores:
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(i)

propor alternativas de financiamento e aprovar as condições financeiras dos negócios da Companhia;

(ii)

coordenar a administração do caixa e as contas a pagar e a receber da Companhia;

(iii) dirigir as áreas contábil, de planejamento financeiro e fiscal/tributária;
(iv) responsabilizar-se pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores ou
mercados de balcão, nacionais e internacionais, bem como às entidades de regulação e fiscalização
correspondentes, e manter atualizados os registros da Companhia nessas instituições; e
(v) representar a Companhia perante a CVM, as bolsas de valores e demais entidades do mercado de capitais.
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

20/02/2017

20/02/2018

3

20/02/2017

Sim

0.00%

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Felipe Bueno Marcondes Ferraz

13/11/1973

262.835.688-07

Engenheiro Mecânico 19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Membro do Comitê de Avaliação de Projetos e do Comitê de Gestão de
Pessoas

Diretor sem designação específica

Flávio Martins Tarchi Crivellari

22/06/1972

Pertence apenas à Diretoria

20/02/2017

20/02/2018

3

885.468.616-68

Economista

12 - Diretor de Relações com Investidores

20/02/2017

Sim

0.00%

José João de Jesus da Fonseca

30/04/1969

Pertence apenas à Diretoria

20/02/2017

20/02/2018

1

630.135.686-15

Engenheiro Civil

19 - Outros Diretores

20/02/2017

Sim

0.00%

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Diretor sem designação específica
Eduardo José Bernini

18/11/1956

Pertence apenas ao Conselho de Administração

20/04/2017

20/04/2018

2

943.941.648-34

Economista

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

20/04/2017

Sim

100.00%

Luiz Serafim Spinola Santos

22/02/1947

Pertence apenas ao Conselho de Administração

20/04/2017

20/04/2018

2

093.068.627-68

Engenheiro Civil

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

20/04/2017

Não

100.00%

Pertence apenas ao Conselho de Administração

10/07/2017

20/04/2018

1

10/07/2017

Sim

100.00%

Membro do Comitê de Regulação

Membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças (Efetivo)
Ronald Schaffer

14/11/1964

110.353.118-28

Administrador de
Empresas

Membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças (Efetivo)
Antonio Kandir

02/05/1953

20/04/2017

20/04/2018

2

146.229.631-91

Engenheiro Mecânico 22 - Conselho de Administração (Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de Administração

20/04/2017

Sim

100.00%

Anastácio Ubaldino Fernandes Filho

20/11/1948

Pertence apenas ao Conselho de Administração

20/04/2017

20/04/2018

2

133.412.006-49

Engenheiro Elétrico

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

20/04/2017

Sim

100.00%

André Machado Mastrobuono

08/04/1961

Pertence apenas ao Conselho de Administração

20/04/2017

20/04/2018

2

062.844.928-39

Engenheiro Agrônomo 22 - Conselho de Administração (Efetivo)

20/04/2017

Sim

100.00%

Membro do Comitê de Gestão de Pessoas

Membro do Comitê de Avaliação de Projetos

PÁGINA: 168 de 254

Formulário de Referência - 2017 - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 2

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Hamilton Amadeo

08/11/1959

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

20/04/2017

20/04/2018

2

039.875.108-03

Engenheiro civil

30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente

20/04/2017

Sim

100.00%

Membro do Comitê de Gestão de Pessoas
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Felipe Bueno Marcondes Ferraz - 262.835.688-07
Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV/Campinas, possui Master in Business
Administratiom – MBA pela University of North Carolina – Kenan-Flagler Business School. Atuou como Diretor Executivo da CIBE – Consórcio de Infra-Estrutura Bertin-Equipav – Prolagos S.A., do setor de
infraestrutura, de 2007 a 2010, assumido, em 2010, o cargo de Diretor Presidente da Prolagos S.A., controlada da Companhia, onde atuou até janeiro de 2011, quando assumiu o cargo de Diretor da Companhia
onde permanece até o presente momento. O Sr. Felipe não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Flávio Martins Tarchi Crivellari - 885.468.616-68
Graduado em Economia e Pós-graduado em Teoria Econômica pela Fundação Getulio Vargas (RJ) e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolveu sua experiência profissional em empresas
concessionárias de serviços públicos e órgãos do Estado antes de entrar para o Grupo Equipav. Foi Gerente Financeiro da Rodovias das Colinas S.A., concessionária de rodovias, e da Águas Guariroba S.A.,
controlada da Companhia, bem como consultor da Secretária da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Foi responsável pelas áreas de captação de recursos, planejamento financeiro, tesouraria e relações com
investidores do Grupo Equipav, atuante no setor de infraestrutura. Na Companhiaé membro do Conselho de Administraçãoe Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, sendo responsável por operações de
fusões e aquisições, captação de recursos, controladoria, governança corporativa, planejamento e gestão de tesouraria. O Sr. Flávio é, ainda, membro do Comitê Financeiro da Associação Brasileira da Infraestrutura
e Indústrias de Base - ABDIB, da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas dos Serviços Públicos de Água e Esgoto - ABCON e do Grupo de Trabalho de Saneamento do BNDES. O Sr. Flávio não sofreu,
nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
José João de Jesus da Fonseca - 630.135.686-15
Graduado em Engenharia Civil, pela Universidade de Uberaba-MG, pós-graduado em Saúde Pública, pela Unaerp – Universidade de Ribeirão Preto, e em Didática – Fundamentos Teóricos da Prática Pedagógica,
pela Faculdade de Educação São Luiz, possui MBA em Gestão Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas – FGV/RJ. Atuou de 1997 a 1998 na Companhia de Saneamento do Estado do Tocantins – SANEATINS,
prestadora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de Tocantins. De 1998 a 2000, atuou como Gerente de Operações da Novacon Engenharia de Concessões S/C Ltda.,
prestadora de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto e, de 2000 a 2007, atuou no Grupo Águas do Brasil, especializado em concessões privadas prestadoras de serviços de abastecimento de água,
coleta e tratamento de esgotos, especialmente na Concessionária Águas do Imperador e na Águas de Juturnaíba S.A. Ainda no ano de 2007, ingressou na Águas Guariroba, onde atuou como Gerente Operacional,
entre setembro de 2007 e setembro de 2008, Diretor Executivo, entre setembro de 2008 e fevereiro de 2011 e Diretor Presidente entre fevereiro 2011 a novembro 2016. O Sr. José não sofreu, nos últimos cinco anos
qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade
profissional ou comercial qualquer.
Eduardo José Bernini - 943.941.648-34
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Mestre em Políticas Públicas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo (FGV-EAESP-MPGPP, 2015), MBA em Governança Corporativa pela FIPECAFI (2013) e
graduado em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP, 1980). Possui cursos de pós-graduação, em nível de especialização, em "Teoria do Desenvolvimento
Econômico" (PUC-SP, 1982/1983) e em "Economia do Setor Energético" (IEE-USP, 1989/1992) e de extensão na University of Virginia - Darden School - Senior Executive Program (2006), na University of California
Berkeley - Haas School of Business - The Berkeley Executive Leadership Program (2012), no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2008/2009) e na FIPECAFI (Introdução à Psicologia Econômica,
2012). É Conselheiro de Administração Certificado por Experiência pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009). É sócio-diretor e fundador da Tempo Giusto Consultoria Empresarial, membro
dos Conselhos de Administração da AEGEA Saneamento S.A (no qual coordena o Comitê de Assuntos Regulatórios) e da Usina Coruripe, em ambas como conselheiro independente, do Conselho de Administração
da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente (pró-bonus), presidente do Conselho Diretor do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial (pró-bonus), além de professor convidado dos cursos
de Governança Corporativa na Fundação Getúlio Vargas in Company, na FIAP/SP e no IBGC. Foi Diretor Presidente do Grupo AES no Brasil, da EDP-Brasil, da VBC Energia e da Eletropaulo, todas atuantes no
setor de energia elétrica, além de Secretário Adjunto de Energia no Ministério de Minas e Energia e no Governo de São Paulo. Foi membro do Conselho de Administração da InPar S.A., da Usina Moema
Participações, da DESA - Dobrevê Energia S.A., bem como de diversas outras empresas do setor energético (Eletropaulo, CPFL, CESP, Comgás, CERJ, Bandeirante Energia). O Sr. Eduardo não sofreu, nos últimos
cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer.
Luiz Serafim Spinola Santos - 093.068.627-68
Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ, atendeu a cursos de pós-graduação em Administração de Empresas no INSEAD
(França) e de extensão universitária com foco em finanças e investimentos na London Business School. Atualmente é membro independente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau, companhia
atuante nos setores de infraestrutura, agrário e automotivo, da Cremer, fabricante de produtos de saúde, e da João Fortes Engenharia, prestadora de serviços de engenharia. O Sr. Luiz é, ainda, vice-presidente da
ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas), presidindo o Conselho de Autorregulação das Companhias Abertas da referida entidade, além de representá-la no Conselho de Regulação do Mercado
de Capitais da ANBIMA, membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Em 2014 tomou posse como um dos membros do CAF - Comitê de Aquisições e Fusões. Foi sócio do UBS Capital
Americas, empresa atuante no setor de pesquisa e desenvolvimento, de 1998 a 2002 e da Brasilpar, companhia que presta assessoria financeira, de 1981 a 1997, além de ter participado do conselho da agência de
rating Fitch do Brasil, de 1994 a 2002. De 1977 até 1981, foi superintendente da CVM, chefiando a área de Relações com o Mercado e Intermediários. De 1974 a 1977 trabalhou no BNDES, como superintendente
de operações e, de 1972 a 1974, trabalhou no Banco de Boston, como gerente de operações internacionais. Já foi conselheiro das seguintes companhias: Líder Taxi Aéreo e Varig, companhias prestadoras de
serviços aéreos, Springer, do setor de climatização, Medidata Informática, especializada em integração de sistemas, FPI-Food Processing Internationl, atuante no setor de alimentos e Banco Sudameris. É sócio da
Flex Parque SPE Ltda. que tem como atividade principal o serviço de locações, e da Cullen Developmet Inc. (BVI), empresa de investimento e participações. Na Companhia, atua como membro do Comitê de
Auditoria, Riscos e Finanças e é membro do Conselho de Administração. O Sr. Luiz não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Ronald Schaffer - 110.353.118-28
Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas, possui Curso de Extensão em Economia pela Universidade São Paulo. Atuou de 2001 a 2012 na Mattel do Brasil Ltda. – subsidiária da
Mattel Inc., fabricante de brinquedos, onde desenvolveu, dentre outras funções, o cargo de Diretor Financeiro. Ingressou na Companhia em 2013 onde assumiu o cargo de membro do Comitê de Auditoria e
permanece no cargo desde então. O Sr. Ronald não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Antonio Kandir - 146.229.631-91
Graduado em Engenharia Mecânica de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Mestre em Economia pela UNICAMP e Doutor em Economia pela UNICAMP. O Sr. Antonio foi Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento, Deputado Federal, Presidente do Conselho Nacional de Desestatização, Governador Brasileiro no Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, Secretário Especial de
Política Econômica, Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, diretor da Kandir e Associados S/C Ltda. e coordenador de estudos da Itaú Planejamento e Engenharia. Trabalhou também como
professor da UNICAMP, da PUC/SP e Assistant Faculty Fellow na Universidade de Notre Dame. Nos últimos dez anos gerenciou diversos fundos de investimentos. Atualmente participa de conselhos de
administração de empresas. Na Companhia, atua como membro do Comitê de Gestão de Pessoas. O Sr. Antonio não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo
da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Anastácio Ubaldino Fernandes Filho - 133.412.006-49
Graduado em Engenharia Elétrica pela PUC/MG, pós graduado em Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral. Desde 2006 atua como CEO da Kepler Weber S/A. Foi diretor administrativo financeiro e de
operações da Companhia AIX Participações, diretor superintendente da Braspérola Indústria e Comércio S/A, e Diretor-Presidente da Companhia Vale do Rio Doce. Atuou como conselheiro de administração nas
empresas: Rio Doce Limited, Vale do Rio Doce Alumínio, Rio Doce Geologia, Aço Minas Gerais, Bahia Sul Celulose, Salobo Metas, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro – Câmara de Liquidação e Custódia, Instituto
Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) e Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA). Na Companhia, atua como membro do Conselho de Administração e do Comitê de Avaliação de
Projetos.
André Machado Mastrobuono - 062.844.928-39
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Graduado em Engenharia Agrônoma pela USP, é mestre em Administração de empresas (MBA) pela University of Chicago – Graduate School of Business. De 1996 a 2002 esteve na McKynsey Co. como Associate
Principal, e de 2002 a 2006 foi Diretor Geral da Vivo. Atuou como CEO na TELEMIG CELULARES & AMAZONIA CELULAR, PARMALAT DO BRASIL S.A., SANTA ELISA VALE BIO ENERGIA S.A., e SAN
ANTONIO INTERNACIONAL, e membro de Conselho de Administração das Companhias ACEL Associação das Operadoras de Celular - Presidente do Conselho (2007/2008), e L. Dreyfus C. - SEV BIO ENERGIA
S.A (2009/2010). Atualmente é CEO na URBPLAN S.A. Na Companhia, atua como membro do Conselho de Administração.
Hamilton Amadeo - 039.875.108-03
Graduado em Engenharia Civil, pela Escola de Engenharia de Lins, Estado de São Paulo, atuou desde 1995 junto a diversas agências reguladoras, sendo responsável pela concepção e coordenação da
implementação de modelos operacionais voltados para concessionárias de serviços públicos. Possui experiência em aquisição de controle de empresas concessionárias no mercado secundário e participação em
licitações públicas de empresas concessionárias. Antes de ingressar no Grupo Equipav, atuante no setor de infraestrutura, em 2004, ocupou o cargo de diretor em importantes companhias de infraestrutura. Atua
como Diretor e membro do Conselho de Administração. O Sr. Hamilton não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Data de
nascimento

Data posse

Número de Mandatos
Consecutivos

Membro do Comitê (Efetivo)

Advogada

24/03/2017

24/03/2018

07/08/1976

24/03/2017

2

Percentual de
participação nas
reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Ana Cândida Tocheton Cristofoletti

Outros Comitês

265.650.798-70

Comitê de Regulação

Anastácio Ubaldino Fernandes Filho

Outros Comitês

Outros

Engenheiro elétrico

24/03/2017

24/03/2018

133.412.006-49

Comitê de Avaliação de Projetos

Coordenador do Comitê

20/11/1948

24/03/2017

2

100.00%

100.00%

Membro do Conselho de administração (Efetivo).
Antonio Kandir

Outros Comitês

Outros

Engenheiro
Mecânico

24/03/2017

24/03/2018

146.229.631-91

Comitê de Gestão de Pessoas

Coordenador do Comitê

02/05/1953

24/03/2017

2

100.00%

Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
Eduardo José Bernini

Outros Comitês

Outros

Economista

24/03/2017

24/03/2018

943.941.648-34

Comitê de Regulação

Coordenador do Comitê

18/11/1956

24/03/2017

2

Membro do Comitê (Efetivo)

Engenheiro

24/03/2017

24/03/2018

13/11/1973

24/03/2017

2

administrador de
empresas

24/03/2017

24/03/2018

15/06/1956

24/03/2017

0

Engenheiro
Agrimensor

24/03/2017

24/03/2018

15/07/1959

24/03/2017

2

Engenheiro Civil

24/03/2017

24/03/2018

08/11/1959

24/03/2017

2

100.00%

Menbro do Conselho de Administração (Independente).
Felipe Bueno Marcondes Ferraz

Outros Comitês

262.835.688-07

Comitê de Avaliação de Projetos e
de Gestão de Pessoas

100.00%

Membro da Diretoria
Gino Mitshar Oyamada

Outros Comitês

755.181.558-91

Gestão de Pessoas

Guillermo Deluca

Outros Comitês

814.290.290-72

Comitê de Regulação

Hamilton Amadeo

Outros Comitês

039.875.108-03

Comitê de Gestão de Pessoas

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

100.00%

75.00%

100.00%

Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração
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12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Data de
nascimento

Data posse

Número de Mandatos
Consecutivos

Membro do Comitê (Efetivo)

Engenheiro Civil

24/03/2017

24/03/2017

22/02/1947

24/03/2017

2

Administrador de
Empresas

24/03/2017

24/03/2018

14/11/1964

24/03/2017

2

Percentual de
participação nas
reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Luiz Serafim Spinola Santos

Outros Comitês

093.068.627-68

Comitê de Auditoria, Riscos e
Finanças

100.00%

Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
Ronald Schaffer

Outros Comitês

Membro do Comitê (Efetivo)

110.353.118-28

Comitê de Auditoria, Riscos e
Finanças

Thomas Daniel Brull

Outros Comitês

Outros

Administrador de
Empresas

24/03/2017

24032018

664.569.088-68

Comitê de Auditoria, Riscos e
Finanças

Coordenador do Comitê

17/05/1954

24/03/2017

2

Membro do Comitê (Efetivo)

Administrador de
Empresas

24/03/2017

24/03/2017

04/02/1984

24/03/2017

2

100.00%

100.00%

Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
Yaroslav Memrava Neto

Outros Comitês

325.050.238-32

Comitê de Avaliação de Projetos

100.00%

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Ana Cândida Tocheton Cristofoletti - 265.650.798-70
Graduada em Direito, foi responsável pela estruturação do departamento jurídico na Companhia Rodovia das Colinas S.A, entre os anos 2.000 e 2005. Em 2006 atuou exclusivamente em Campo Grande, na
reestruturação do departamento jurídico da Concessionária Águas Guariroba S.A, então controlada pela CIBE Participações. A partir de 2007, no âmbito da CIBE Participações, atuou em simultâneo: (i) na
reestruração do departamento jurídico do Consórcio Univias, em Porto Alegre, relativo às concessões rodoviárias Convias, Sulvias e Metrovias; (ii) na reestruturação do departamento jurídico da Prolagos S.A, no
Rio de Janeiro - concessionária de saneamento na Região dos Lagos; (iii) da estruturação do departamento jurídico da Concessionária Nascentes Gerais S.A., concessão patrocinada (PPP) de rodovia no Estado
de Minas Gerais, em Divinópolis; (iv) na estruturação do departamento jurídico da Águas de Itú, concessão de saneamento no Estado de São Paulo; (v) nos temas estratégicos e regulatórios de todas as
concessionárias de rodovias e saneamento da holding. A partir de julho/10, passou a atuar no Grupo Equipav, reestruturando o departamento jurídico de sua construtora, e posteriormente como gestora jurídica da
holding AEGEA SANEAMENTO, com atuação focada em questões estratégicas e regulatórias de suas concessionárias, até o início de 2014, quando passou a dedicar-se apenas ao Comitê de Regulação da
AEGEA SANEAMENTO, prestando assessoria jurídica em questões regulatórias pontuais desde então. A Sra. Ana Cândida nunca sofreu qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM
ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Anastácio Ubaldino Fernandes Filho - 133.412.006-49
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Graduado em Engenharia Elétrica pela PUC/MG, pós graduado em Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral. Desde 2006 atua como CEO da Kepler Weber S.A. Foi diretor administrativo financeiro e de
operações da Companhia AIX Participações, Diretor Superintendente da Braspérola Indústria e Comércio S.A. e Diretor-Presidente da Companhia Vale do Rio Doce. Atuou como conselheiro de administração nas
empresas: Rio Doce Limited, Vale do Rio Doce Alumínio, Rio Doce Geologia, Aço Minas, Bahia Sul Celulose, Salobo Metas, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro – Câmara de liquidação e Custódia, instituto
Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) e Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA). Na companhia atua também como membro do Conselho de Administração. O Sr. Anastácio não sofreu,
nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Antonio Kandir - 146.229.631-91
Graduado em Engenharia Mecânica de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Mestre em Economia pela UNICAMP e Doutor em Economia pela UNICAMP. O Sr. Antonio foi Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento, Deputado Federal, Presidente do Conselho Nacional de Desestatização, Governador Brasileiro no Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, Secretário Especial de
Política Econômica, Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, diretor da Kandir e Associados S/C Ltda. e coordenador de estudos da Itaú Planejamento e Engenharia. Trabalhou também
como professor da UNICAMP, da PUC/SP e Assistant Faculty Fellow na Universidade de Notre Dame. Nos últimos dez anos gerenciou diversos fundos de investimentos. Atualmente participa de conselhos de
administração de empresas. Na Companhia, atua como membro do Comitê de Gestão de Pessoas. O Sr. Antonio não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo
da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Eduardo José Bernini - 943.941.648-34
Mestre em Políticas Públicas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo (FGV-EAESP-MPGPP, 2015), MBA em Governança Corporativa pela FIPECAFI (2013) e
graduado em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP, 1980). Possui cursos de pós-graduação, em nível de especialização, em "Teoria do
Desenvolvimento Econômico" (PUC-SP, 1982/1983) e em "Economia do Setor Energético" (IEE-USP, 1989/1992) e de extensão na University of Virginia - Darden School - Senior Executive Program (2006), na
University of California Berkeley - Haas School of Business - The Berkeley Executive Leadership Program (2012), no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2008/2009) e na FIPECAFI (Introdução à
Psicologia Econômica, 2012). É Conselheiro de Administração Certificado por Experiência pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009). É sócio-diretor e fundador da Tempo Giusto Consultoria
Empresarial, membro dos Conselhos de Administração da AEGEA Saneamento S.A (no qual coordena o Comitê de Assuntos Regulatórios) e da Usina Coruripe, em ambas como conselheiro independente, do
Conselho de Administração da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente (pró-bonus), presidente do Conselho Diretor do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial (pró-bonus), além de
professor convidado dos cursos de Governança Corporativa na Fundação Getúlio Vargas in Company, na FIAP/SP e no IBGC. Foi Diretor Presidente do Grupo AES no Brasil, da EDP-Brasil, da VBC Energia e da
Eletropaulo, todas atuantes no setor de energia elétrica, além de Secretário Adjunto de Energia no Ministério de Minas e Energia e no Governo de São Paulo. Foi membro do Conselho de Administração da InPar
S.A., da Usina Moema Participações, da DESA - Dobrevê Energia S.A., bem como de diversas outras empresas do setor energético (Eletropaulo, CPFL, CESP, Comgás, CERJ, Bandeirante Energia). O Sr. Eduardo
não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Na Companhia atua como membro do Conselho de Administração.
Felipe Bueno Marcondes Ferraz - 262.835.688-07
Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV/Campinas, possui Master in
Business Administratiom – MBA pela University of North Carolina – Kenan-Flagler Business School. Atuou como Diretor Executivo da CIBE – Consórcio de Infra-Estrutura Bertin-Equipav – Prolagos S.A., do setor de
infraestrutura, de 2007 a 2010, assumido, em 2010, o cargo de Diretor Presidente da Prolagos S.A., controlada da Companhia, onde atuou até janeiro de 2011, quando assumiu o cargo de Diretor da Companhia no
qual permanece até o presente momento. O Sr. Felipe não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Gino Mitshar Oyamada - 755.181.558-91
É formado em administração de empresas pela FEA/USP, com especialização em finanças, pós-graduado em Gestão Empresarial (ISAE/FGV), Especialização em Banking e em Gestão pela Manchester Business
Scholl (UK), certificado em Livre Docência pela FGV e em Governança pela Fundação Dom Cabral (FDC). Iniciou sua carreira junto ao Banco Chase Manhattan, como trainee e, posteriormente tornou-se
responsável pela coordenação de todo o programa, desde os processos de divulgação, recrutamento & Seleções de trainees, treinamento e desenvolvimento. Ainda no Chase, migrou para as áreas de crédito e
posteriormente para as áreas de negócios. Conduziu pessoalmente centenas de processos de busca de altos executivos (C´Level),interagindo com Acionistas, Conselhos de Administração, Conselheiros e CEO´s e
suas estratégias corporativas para inserir e reter talentos. Adicionalmente, juntamente com suas equipes, atuou em diversos projetos de avaliação de executivos, de sucessão, de diagnóstico e redesenho
organizacional, de remuneração estratégica e de desenvolvimento organizacional. Nos 15 anos anteriores foi Sócio Gerente da FESAP, holding controladora das empresas FESA Global Executive Search, ASAP
Executive Recruiters e FESA Advisory, respondendo pela gestão de todas as regionais fora de São Paulo (Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas e Porto Alegre). Atualmente é Sócio Gerente da 3G
Consultoria, baseada em Curitiba e focada nos temas relacionados a Governança, Gestão e Gente. Tem conduzido projetos de implantação das melhores práticas de Governança, com especial atenção no tema
Gente, como alicerce para a garantia da eficácia e longevidade dos modelos implantados. É membro do Conselho de Administração do Hospital Erasto Gaetner e facilitador em Conselhos de Família. O Sr. Gino
não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer
Guillermo Deluca - 814.290.290-72
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Graduado como Engenheiro Agrimensor com título revalidado profissionalmente no Brasil na Universidade de Minas Gerais. Desenvolveu sua carreira profissional na Argentina até 1998, na Administração Pública
na Fisalização e Controle das Concessões Rodoviárias Federais. Posteriormente em empresa privada nacional do Grupo Roggio S.A. No Brasil ocupou o cargo de Diretor Presidente da Concessionária de Rodovias
Coviplan na região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Em 2008 passou ao Grupo CIBE Participações e Empreendimentos S.A, especializada em obras e projetos de infraestrutura, empresa resultante da
sociedade entre os Grupos Equipav e Bertin, com atuação em infraestrutura de concessão rodoviária e saneamento ocupando o cargo de gestor comercial. Em 2009, passou a ser o Diretor Presidente do Consórcio
Univias que administrou os contratos de concessão das empresas Convias, Sulvias e Metrovias até dezembro de 2013 data em que expiraram os ocntratos com o Estado do Rio Grande do Sul. Em janeiro de 2014
passou a se desempenhar como Diretor Regional da AEGEA, do Grupo Equipav tendo sob sua responsabilidade a agestão comercial e operacional dos negócios nos Estados do Sul do País (Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná). O Sr. Guillermo não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Hamilton Amadeo - 039.875.108-03
Graduado em Engenharia Civil, pela Escola de Engenharia de Lins, Estado de São Paulo, atuou desde 1995 junto a diversas agências reguladoras, sendo responsável pela concepção e coordenação da
implementação de modelos operacionais voltados para concessionárias de serviços públicos. Possui experiência em aquisição de controle de empresas concessionárias no mercado secundário e participação em
licitações públicas de empresas concessionárias. Antes de ingressar no Grupo Equipav, atuante no setor de infraestrutura, em 2004, ocupou o cargo de diretor em importantes companhias de infraestrutura. Atua
como diretor, membro do Conselho de Administração da Companhia desde 29 de dezembro de 2011 e membro do Comitê de Gestão de Pessoas. O Sr. Hamilton não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer
condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional
ou comercial qualquer.
Luiz Serafim Spinola Santos - 093.068.627-68
Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ, atendeu a cursos de pós-graduação em Administração de Empresas no
INSEAD (França) e de extensão universitária com foco em finanças e investimentos na London Business School. Atualmente é membro independente do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A., da
Aegea Saneamento S.A, e da João Fortes Engenharia. O Sr. Spinola é, ainda, vice-presidente da ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas), presidindo o Conselho de Autorregulação das
Companhias Abertas da referida entidade, além de representá-la no Conselho de Regulação do Mercado de Capitais da ANBIMA. Em 2014 tom ou posse como um dos membros do CAF - Comitê de Aquisições e
Fusões. Foi sócio do UBS Capital Americas, empresa atuante no setor de private equity, de 1998 a 2002 e da Brasilpar, companhia que presta assessoria financeira, de 1981 a 1997, além de ter participado do
conselho da Fitch do Brasil, de 1994 a 2002. De 1977 até 1981, foi superintendente da CVM, chefiando a área de Relações com o Mercado e Intermediários. De 1974 a 1977 trabalhou no BNDES, como
superintendente de operações e, de 1972 a 1974, trabalhou no Banco de Boston, como gerente de operações internacionais. Já foi conselheiro das seguintes companhias: Líder Taxi Aéreo, Varig, Springer,
Medidata Informática, FPI- Processing International, e Banco Sudameris. É sócio da Flex Parque SPE Ltda. que tem como atividade principal o serviço de locações, e da Cullen Developmet Inc. (BVI), empresa de
investimento e participações. Na Companhia, atua como membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças. O Sr. Spinola não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer
condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional
ou comercial qualquer.
Ronald Schaffer - 110.353.118-28
Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas, possui Curso de Extensão em Economia pela Universidade São Paulo. Atuou de 2001 a 2012 na Mattel do Brasil Ltda. – subsidiária da
Mattel Inc., fabricante de brinquedos, onde desenvolveu, dentre outras funções, o cargo de Diretor Financeiro. Ingressou na Companhia em 2013 onde assumiu o cargo de membro do Comitê de Auditoria e
permanece no cargo desde então. O Sr. Ronald não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Thomas Daniel Brull - 664.569.088-68
Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas - FGV, possui mestrado em controladoria pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo - FEA/USP e Master
in Business Administration (“MBA”) pela Indiana University, Bloomington. É professor titular de finanças e contabilidade nos cursos de MBA da Business School São Paulo. Ocupou a Diretoria de Reestruturação na
Sharp S.A., fabricante de eletroeletrônicos, e a Diretoria de Planejamento, Controle e Relações com Investidores na Tec Toy S.A., produtora de brinquedos eletrônicos. Foi Vice Presidente de Finanças,
Planejamento e Administração no Grupo Bandeirantes de Comunicação, Vice Presidente de Finanças na ALONET S.A., empresa atuante no setor de telecomunicações, Chief Financial Officer e Diretor de Relações
com Investidores na EDP-Energias do Brasil, atuante no setor de energia elétrica, e Chief Financial Officer e Diretor de Relações com Investidores na Tecnisa S.A., construtora e incorporadora. Na Companhia, é
membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças. O Sr. Thomas não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou
(iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Yaroslav Memrava Neto - 325.050.238-32
Graduado em Administração de Empresas e Pós-graduado em Produtos Financeiros e Gestão de Risco pela FIA – USP, especializou-se na área de planejamento financeiro relacionado a três grandes setores de
infraestrutura: saneamento, rodovias e energia. Atuou no período compreendido entre os anos de 2008 a 2010 na CIBE Participações e Empreendimentos S.A., grupo especializado em obras e projetos de
infraestrutura, na área de planejamento, com especial enfoque em orçamento, valuation e M&A. Em 2011, atuou no Banco Sumitomo Mitsui do Brasil, na área de Project e Structure Finance. Ingressou na Aegea em
Novembro de 2011 e, atualmente, atua como membro dos Comitês Financeiro e de Avaliação de Projetos da Companhia. O Sr. Yaroslav não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, (ii) em
processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer
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12.13 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação a esta Seção do Formulário de Referência.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

4,00

11,00

Nº de membros remunerados

7,00

4,00

11,00

1.841.178,51

4.160.364,59

6.001.543,10

38.458,87

331.792,10

370.250,97

0,00

0,00

0,00

368.235,70

832.072,92

1.200.308,62

Bônus

0,00

1.436.822,47

1.436.822,47

Participação de resultados

0,00

4.039.083,97

4.039.083,97

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

1.095.181,29

1.095.181,29

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

2.247.873,09

11.895.317,34

14.143.190,43

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

4,00

11,00

Nº de membros remunerados

7,00

4,00

11,00

1.448.032,53

3.817.240,92

5.265.273,45

Benefícios direto e indireto

55.796,57

339.270,66

395.067,23

Participações em comitês

233.247,00

0,00

233.247,00

Outros

340.296,14

763.448,22

1.103.744,36

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

2.100.056,10

12.314.860,30

14.414.916,40

Participação de resultados

0,00

2.759.645,29

2.759.645,29

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

420.011,22

2.462.972,06

2.882.983,28

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

4.597.439,56

22.457.437,45

27.054.877,01

Outros
Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

4,00

11,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

1.188.410,95

3.403.133,04

4.591.543,99

37.092,88

233.307,69

270.400,57

0,00

0,00

0,00

237.682,21

680.626,59

918.308,80

Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

3.648.930,03

3.648.930,03

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

1.463.186,04

7.965.997,34

9.429.183,38

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,58

3,92

9,50

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

787.729,21

2.856.392,52

3.644.121,73

23.776,66

101.371,28

125.147,94

0,00

0,00

0,00

156.399,12

516.800,00

673.199,12

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

INSS

INSS

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

2.217.135,80

2.217.135,80

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Total da remuneração

O número de membros foi calculado
considerando a média
anual do número de membros
do órgão apurado mensalmente,
nos termos do item 9.2.13.b do
OFÍCIOCIRCULAR/
CVM/SEP/N°
01/2014.
967.904,99

Versão : 2

O número de membros foi
calculado considerando a média
anual do número de membros
do órgão apurado mensalmente,
nos termos do item 9.2.13.b do
OFÍCIOCIRCULAR/
CVM/SEP/N°
01/2014.
5.691.699,60

6.659.604,59
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais

Nº de membros
Nº de membros
remunerados
Valor da maior
remuneração(Reais)
Valor da menor
remuneração(Reais)
Valor médio da
remuneração(Reais)

Observação
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

Não aplicável, pois nos últimos três exercícios sociais não houve remuneração reconhecida no resultado da Companhia
referente a membros da diretoria estatutária ou do Conselho de Administração que sejam partes relacionadas aos
controladores, diretos ou indiretos. A Companhia não possuía Conselho Fiscal instalado nos últimos três exercícios
sociais.

TEXT_SP 7514424v3 10469/11
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

Não aplicável, pois nos últimos três exercícios sociais não houve remuneração reconhecida no resultado da Companhia
referente a membros da diretoria estatutária ou do Conselho de Administração que sejam partes relacionadas aos
controladores, diretos ou indiretos. A Companhia não possuía Conselho Fiscal instalado nos últimos três exercícios
sociais.

TEXT_SP 7514424v3 10469/11
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13.16 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação a esta Seção 13 do Formulário de Referência.

TEXT_SP 7514888v1 10469/11
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14.5 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação a esta Seção 14 do Formulário de Referência.
(Recursos Humanos).

TEXT_SP 7514888v1 10469/11
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

brasileira-SP

Sim

Grua Investimentos S.A
15.385.166/0001-40

Sim

19/12/2016

Não
420.060.098

59,437152%

0

0,000000%

420.060.098

59,437152%

131.940.932

18,669217%

Atlantic Investco S.à.R.L
18.953.523/0001-18

Luxemburguesa-LU

Sim

Não

11/08/2016

Não
131.940.932

18,669217%

0

0,000000%

FIP Saneamento 100% Fundo de Investimento em Participações
15.798.300/0001-35

Brasileira-SP

Sim

Sim

19/12/2016

Não
82.038.342

11,608162%

0

0,000000%

82.038.342

11,608162%

72.690.481

10,285469%

0

0,000000%

72.690.481

10,285469%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

706.729.853

100,000000%

0

0,000000%

706.729.853

100,000000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

FIP Saneamento 100% Fundo de Investimento em Participações

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

15.798.300/0001-35

Andreia de Souza Ramos Vettorazzo
087.302.718-35

brasileira-SP

Não

Sim

24/05/2017

12,500000

0

0,000000

15.000

Não

Sim

24/05/2017

0

0,000000

30.600

Não

Sim

24/05/2017

0

0,000000

11.916

Não
15.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

12,500000

Dalila Cleopath Camargo Botelho de Moraes Toledo
027.786.808-45

brasileira-SP

Não
30.600

25,500487

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

25,500487

José Carlos Botelho de Moraes Toledo
053.879.938-21

brasileira-SP

Não
11.916

9,929802

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

9,929802
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

FIP Saneamento 100% Fundo de Investimento em Participações

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

15.798.300/0001-35

Luis Vital de Souza Ramos Vettorazzo
102.278.678-40

Brasileira-SP

Não

Sim

24/05/2017

12,500000

0

0,000000

15.000

Não

Não

24/05/2017

0

0,000000

5.567

4,639909

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

brasileira-SP

Não

Sim

14/05/2017

12,500000

0

0,000000

15.000

Não
15.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

12,500000

Mariana Coelho de Moraes Toledo
254.798.098-30

brasileira-SP

Não
5.567

4,639909

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

Ricardo Eugênio de Souza Ramos Vettorazzo
184.312.118-22
Não
15.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

12,500000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

FIP Saneamento 100% Fundo de Investimento em Participações

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

15.798.300/0001-35

Roberta de Souza Ramos Vettorazzo Marcondes
079.714.138-31

brasileira-SP

Não

Sim

14/05/2017

12,500000

0

0,000000

15.000

Não

Não

24/05/2017

0

0,000000

11.916

9,929802

0

0,000000

119.999

100,000000

Não
15.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

12,500000

Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo
095.999.278-26

brasileira-SP

Não
11.916

9,929802

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

119.999

100,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Grua Investimentos S.A

15.385.166/0001-40

Equipav S.A. Pavimentação, Engenharia e Comércio
46.083.754/0001-53

brasileira-SP

Sim

Sim

30/09/2016

98,532000

0

0,000000

416.366.790

98,532000

Não
416.366.790
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

6.231.974

1,468000

0

0,000000

6.231.974

1,468000

422.598.764

100,000000

0

0,000000

422.598.764

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Equipav S.A. Pavimentação, Engenharia e Comércio

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

46.083.754/0001-53

Empate Engenharia e Comércio Ltda.
46.076.931/0001-74

brasileira-SP

Não

Sim

30/09/2015

96,870000

0

0,000000

3.044.676

96,870000

Não
3.044.676
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

98.149

3,130000

0

0,000000

98.149

3,130000

3.142.825

100,000000

0

0,000000

3.142.825

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Empate Engenharia e Comércio Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

46.076.931/0001-74

Greq Participação e Administração Ltda.
61.400.164/0001-09

brasileira-SP

Não

Sim

31/12/2014

99,999800

0

0,000000

170.269.013

99,999800

Não
170.269.013
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

437

0,000200

0

0,000000

437

0,000200

170.269.450

100,000000

0

0,000000

170.269.450

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Greq Participação e Administração Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.400.164/0001-09

Carlos de Moraes Toledo Participações Ltda.
47.768.395/0001-30

brasileira-SP

Não

Sim

31/12/2013

50,000000

0

0,000000

10.483.021

Não

Não

31/12/2013

0

0,000000

10.483.021

50,000000

Não
10.483.021
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

50,000000

LIV. Participações e Empreendimentos Ltda.
59.900.738/0001-58

brasileira-SP

Não
10.483.021

50,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

20.966.042

100,000000

0

0,000000

20.966.042

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Carlos de Moraes Toledo Participações Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

47.768.395/0001-30

Dalila Cleopath Camargo Botelho de Moraes Toledo
027.786.808-45

brasileira-SP

Não

Sim

31/12/2013

51,000000

0

0,000000

7.471.500

Não

Sim

31/12/2013

0

0,000000

2.909.490

Não

Sim

31/12/2013

0

0,000000

1.359.520

9,280000

0

0,000000

0

0,000000

Não
7.471.500
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

51,000000

José Carlos Botelho de Moraes Toledo
053.879.938-21

brasileira-SP

Não
2.909.490

19,860000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

19,860000

Mariana Coelho de Moraes Toledo
254.798.098-30

brasileira-SP

Não
1.359.520

9,280000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Carlos de Moraes Toledo Participações Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

47.768.395/0001-30

Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo
095.999.278-26

brasileira-SP

Não

Sim

31/12/2013

19,860000

0

0,000000

2.909.490

19,860000

0

0,000000

14.650.000

100,000000

Não
2.909.490
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

14.650.000

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

LIV. Participações e Empreendimentos Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

59.900.738/0001-58

Andreia de Souza Ramos Vettorazzo
087.302.718-35

brasileira-SP

Não

Sim

02/04/2014

25,000000

0

0,000000

6.162.500

Não

Sim

02/04/2014

0

0,000000

6.162.500

25,000000

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

brasileira-SP

Não

Sim

02/04/2014

25,000000

0

0,000000

6.162.500

Não
6.162.500
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

25,000000

Luis Vital de Souza Ramos Vettorazzo
102.278.678-40

brasileira-SP

Não
6.162.500

25,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

Ricardo Eugênio de Souza Ramos Vettorazzo
184.312.118-22
Não
6.162.500
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

25,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

LIV. Participações e Empreendimentos Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

59.900.738/0001-58

Roberta de Souza Ramos Vettorazzo Marcondes
079.714.138-31

brasileira-SP

Não

Sim

02/04/2014

25,000000

0

0,000000

6.162.500

25,000000

0

0,000000

24.650.000

100,000000

Não
6.162.500
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

24.650.000

100,000000
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

20/04/2017

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

5

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

204.631.413

28,954686%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000000%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

204.631.413

28,954686%
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Legenda:
Acionistas diretos e/ou indiretos da Aegea Saneamento

Empresas controladas pela Aegea Saneamento

Empresas controladas pela Aegea Saneamento

Empresas controladas pela Aegea Saneamento

FIP 100% Saneamento
CNPJ 15.798.300/0001-35

CNPJ 17.490.437/0001-53

LIV Partic. e Empreend. Ltda.
CNPJ 59.900.738/0001-58

Carlos de MoraesToledo Part. Ltda
CNPJ 47.768.395/0001-30

GREQ Partic. e Admin. Ltda.
CNPJ 61.400.164/0001-09

Empate Engenharia e Com.
Ltda.
CNPJ 46.076.931/0001-74

Com.
CNPJ 46.083.754/0001-53

CNPJ 19.190.721/0001-30

CNPJ 12.991.632/0001-43

Aegea Saneamento
CNPJ 08.827.501/0001-58

CNPJ 06.332.710/0001-03

CNPJ 19.161.754/0001-51

CNPJ 04.462.153/0001-01

CNPJ 15.384.637/0001-04

CNPJ 04.089.570/0001-50

CNPJ 02.606.662/0001-35

CNPJ 21.716.748/0001-65

99,99%
0,01%

Equipamentos Ltda.
CNPJ 18.555.186/0001-00

CNPJ 21.180.700/0001-85

SPE Ltda.
CNPJ 26.025.075/0001-10

AEGEA Saneam.
AEGEA Eng.

CNPJ 04.783.534/0001-92

CNPJ 20.930.953/0001-66

Saneamento SPE LTDA.
CNPJ 23.201.047/0001-19

Saneamento Ltda.
CNPJ 18.693.554/0001-87

CNPJ 02.382.073/0001-10

CNPJ 21.918.616/0001-16

CNPJ 20.078.996/0001-11

SPE S/A.
CNPJ 23.397.533/0001-54

Prolagos S/A Conces.Serv. Publ.

SPE Ltda
CNPJ 23.122.984/0001-89

CNPJ 23.486.042/0001-80

Saneamento Ltda.
CNPJ 24.095.290/0001-62

CNPJ 15.222.439/0001-36

SPE S/A.

Ae Consultoria Adm. S. A

Concessionaria de Saneamento
Serra Ambiental S/A.
CNPJ 19.688.648/0001-20

Preta S.A.
CNPJ 06.077.568/0001-97

CNPJ 10.177.120/0001-12

CNPJ 09.607.725/0001-17

CNPJ 05.009.323/0001-60

CNPJ 04.002.227/0001-27

CNPJ 06.228.031/0001-80

CNPJ 07.005.164/0001-50

CNPJ 06.274.758/0001-02

CNPJ 05.849.891/0001-79

CNPJ 19.669.326/0001-34

CNPJ 15.267.482/0001-18

CNPJ 03.629.871/0001-67

Sonel Eng. S/A

CNPJ 04.830.575/0001-92

Aegea Saneamento

Sonel Engenharia S/A.
CNPJ 17.168.915/0001-03

Ae Consultoria Administrativa S. A.
CNPJ 19.190.741/0001-00

Ltda.
CNPJ 24.565.255/0001-53

CNPJ 04.352.192/0001-56

SPE S/A.
CNPJ: 26.795.667/0001-11

CNPJ 16.575.828/0001-08

CNPJ 04.776.975/0001-67

CNPJ 04.042.374/0001-20

CNPJ 04.067.063/0001-16

CNPJ 06.200.062/0001-23

CNPJ 19.310.815/0001-03

Nascentes do Xingu Investimentos
S.A.
CNPJ 19.190.733/0001-64

CNPJ 20.252.768/0001-60
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15.7 - Principais operações societárias

15.7 Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham tido efeito relevante para o
emissor, tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle
societário, aquisições e alienações de ativos importantes, indicando, quando envolver o emissor ou qualquer de suas
controladas ou coligadas:
Evento

Ingresso da Companhia na Engepav Engenharia e Comércio
Ltda. (“Engepav”)

Principais condições do negócio

Em 1º de fevereiro de 2012, a Companhia ingressou como sócia
na Roldan Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (atual
denominação da Engepav), mediante a cessão e transferência, a
título gratuito, de quotas que eram de titularidade da Equipav S.A.
Pavimentação, Engenharia e Comércio (“Equipav”) e da Empate
Engenharia e Comércio Ltda. (“Empate”).
Com isso, a Companhia passou a deter 99% de participação na
Engepav.

Sociedades envolvidas

Companhia, Engepav, Equipav e Empate.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento

Ingresso da Silvegli nas SPEs Mato Grosso (conforme definido
abaixo)

Principais condições do negócio

Em 15 de maio de 2012, a Equipav firmou um Compromisso de
Compra e Venda e Outras Avenças com os detentores da
totalidade das quotas e/ou ações representativas do capital social
de 16 sociedades que atuam no ramo de concessões de serviços
públicos de água e esgotamento sanitário no Estado do Mato
Grosso (“SPEs Mato Grosso”), para aquisição do controle
societário dessas sociedades, representado por 51% do capital
social de cada uma delas, por si ou por meio de sociedade
pertencente ao seu grupo econômico.
A aquisição de cada uma das SPEs Mato Grosso se deu por meio
da Silvegli, sociedade originalmente detida pela Equipav, e,
posteriormente detida pela Companhia, por meio da Nascentes
do Xingú.
Em um primeiro momento, nas datas informadas abaixo, foi
realizada a aquisição de 49% do capital social das SPEs Mato
Grosso, exceto da Águas de Nortelândia Ltda., cuja transferência
ainda está pendente.
Em um segundo momento, após a anuência dos poderes
concedentes das concessões detidas pela SPEs Mato Grosso, foi
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realizada a transferência societária dos 2% remanescentes para
algumas das sociedades:
(i) Águas de Santa Carmem Ltda. (51% do capital social adquirido
em 09/08/2012);
(ii) Águas de União do Sul Ltda. (51% do capital social adquirido
em 09/08/2012);
(iii) Águas de Jaurú Abastecimento e Distribuição Ltda. (49% do
capital social adquirido em 09/08/2012)
(iv) Saneamento Básico de Pedra Preta Ltda. (49% do capital
social adquirido em 09/08/2012);
(v) Águas de São José Ltda. (49% do capital social adquirido em
09/08/2012);
(vi) Saneamento Básico de Jangada Ltda. (49% do capital social
adquirido em 09/08/2012);
(vii) Águas de Marcelândia Ltda. (49% do capital social adquirido
em 09/08/2012);
(viii) Águas de Vera Ltda. (49% do capital social adquirido em
09/08/2012);
(ix) Águas de Peixoto de Azevedo S.A. (49% do capital social
adquirido em 30/10/2012);
(x) Águas de Poconé Ltda. (51% do capital social adquirido em
31/01/2013);
(xi) Águas de Carlinda Ltda. (49% do capital social adquirido em
08/02/2013);
(xii) Águas de Cláudia Ltda.; (51% do capital social adquirido em
08/02/2013);
(xiii) Águas de Sorriso Ltda.(49% do capital social adquirido em
30/08/2012);
(xiv) Águas de Primavera Ltda.(49% do capital social adquirido
em 09/08/2012);
(xv) Águas de Campo Verde Ltda. (51% do capital social
adquirido em 09/08/2012).
Em relação às sociedades cuja transferência dos 2%
remanescentes ainda não foi efetivada, a adquirente firmou
acordos com os sócios originais de cada uma das SPEs Mato
Grosso, por meio dos quais estes transferiram a ela os direitos
políticos e econômicos relativos à quantidade de quotas
representativas de 51% do capital social de cada uma da SPEs
Mato Grosso.
Em 21/02/2014 as SPEs foram transformadas em sociedades por
ações de capital fechado, com exceção de Águas de Peixoto de
Azevedo S.A., que já possuía tal qualidade.
Em 30/11/2014, foi efetuada a cisão total da Silvegli, com a
transferência do acervo cindido para as SPEs e Águas de Barra
do Garças. Neste mesma oportunidade, a Nascentes do Xingu
passou a deter diretamente as ações/quotas destas sociedades.
Sociedades envolvidas

Companhia, Equipav, Silvegli e Nascentes do Xingú.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário
Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
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Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento

Ingresso da Companhia na Emasa – Empresa Matogrossense de
Água e Saneamento Ltda. (“Emasa”)

Principais condições do negócio

Em 02 de julho de 2013, a Silvegli Participações Ltda. (“Silvegli”),
controlada da Companhia, adquiriu a totalidade das quotas da
Emasa que eram de titularidade dos sócios Ângela Mara
Gonzaga de Amorim Grando, Nestor Dossena Grando, Marcus
Coelho Braz e Antônio Cesara Silveira, pelo preço de
R$15.855.348,00.
Em 21 de outubro de 2013, a Silvegli cedeu uma única cota de
sua participação na Emasa para a Nascentes do Xingú e a
denominação da Emasa foi alterada para Águas de Barra do
Garças Ltda.
Em 30/11/2014 a Silvegli foi cindida, tendo parte do seu acervo
líquido sido incorporado pela Águas de Barra do Garças Ltda.
Nesta mesma oportunidade, a Nascentes do Xingu, passou a
deter diretamente a totalidade de suas quotas.

Sociedades envolvidas

Companhia, Emasa, Silvegli e Nascentes do Xingu

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________

Evento

Conferência de ações da Águas do Mirante S.A. (“Águas do
Mirante”) e Nascentes do Xingu em aumento de capital da
Companhia

Principais condições do negócio

Em 19 de dezembro de 2012, foi celebrado o contrato de compra
e venda de ações, em que a Equipav alienou para o Saneamento
100% Fundo de Investimento em Participações (“FIP”) a
totalidade das ações das quais era legítima proprietária de
emissão (i) da Águas do Mirante, pelo valor de R$ 55.000.000,00,
e (ii) da Nascentes do Xingú, pelo valor de R$50.535.642,17.
Em ato contínuo, o FIP subscreveu 105.534.946 novas ações de
emissão da Companhia, integralizando-as mediante a conferência
de 90% das ações da Águas do Mirante e 100% das ações da
Nascentes do Xingú, pelo valor de R$105.535.642,17.

Sociedades envolvidas

Com isso, a Companhia passou a deter 100% das ações de
emissão da Nascentes do Xingú e da Águas do Mirante, na qual a
Companhia já possuía uma participação de 10% desde 15 de
maio de 2012.
Companhia, Equipav, FIP e Nascentes do Xingu.
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Efeitos resultantes da operação no
quadro societário
Quadro societário antes da operação

O FIP passou a ser acionista da Companhia.
Equipav Pavim
Outros

99,99%
0,01%

Quadro societário depois da operação

Equipav Pavim
FIP
Outros

80,79%
19,20%
0,01%

____________________________________________________

Principais condições do negócio

Ingresso do International Finance Corporation – IFC na
Companhia
Em 19 de dezembro de 2012, o IFC ingressou como acionista da
Companhia mediante a subscrição da totalidade das ações
emitidas em aumento de capital no valor de R$25,0 milhões.

Sociedades envolvidas

Companhia e IFC.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

O IFC passou a ser acionista minoritário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Equipav Pavim
FIP
Outros
Equipav Pavim
FIP
IFC
Outros

Evento

Quadro societário depois da operação

80,79%
19,20%
0,01%
78,66%
18,70%
2,63%
0,01%

____________________________________________________
Evento

Constituição de Sociedade de Propósito Específico.

Principais condições do negócio

Em 15 de janeiro de 2013, a Companhia, em conjunto com a
Equipav, na proporção de 60% e 40%, respectivamente,
constituiu a Águas de Porto Esperidião Saneamento e
Distribuição Ltda. (“Águas de Porto Esperidião”), cujo objeto
social é a concessão, com exclusividade, para a prestação do
serviço municipal de abastecimento de água e esgotamento
sanitário no município de Porto Esperidião, no Estado de Mato
Grosso.

Sociedades envolvidas

Companhia, Equipav e Águas de Porto Esperidião.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento

Aquisição da Concessionária Águas de Meriti Ltda. (“Águas de
Meriti”) pela Companhia
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Principais condições do negócio

Em 18 de março de 2013, a Companhia adquiriu 51% das quotas
do capital social da Concessionária Águas de Meriti Ltda.,
empresa sem operação que detinha a concessão para atuar nos
serviços de saneamento e tratamento de esgoto no município de
São João do Meriti, Estado do Rio de Janeiro, pelo valor de
R$4.080.000,00.

Sociedades envolvidas

Companhia, Águas de Meriti.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento

Constituição da LVE – Locadora de Veículos e Equipamentos
Ltda. (“LVE”)

Principais condições do negócio

Em 18 de julho de 2013, a Companhia e o Sr. Felipe Bueno
Marcondes Ferraz, na proporção de 99,99% e 0,01%,
respectivamente, constituíram a LVE, cujo objeto social é o
aluguel de veículos automotores sem motorista e o aluguel de
máquinas e equipamentos sem operador.
Companhia e LVE.

Sociedades envolvidas
Efeitos resultantes da operação no
quadro societário
Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________

Principais condições do negócio

Constituição da GSS – Gestão de Sistemas de Saneamento Ltda.
(“GSS”)
Em 06 de agosto de 2013, a Companhia e a Engepav, na
proporção de 99,99% e 0,01%, respectivamente, constituíram a
GSS para atuar com contratos de concessão de tratamento e
distribuição de água e tratamento de esgoto.

Sociedades envolvidas

Companhia, Engepav e GSS.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário
Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Evento

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
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Evento

Conferência de ações de emissão da Companhia em aumento de
capital da Aegea Investimentos S.A. (“Aegea Investimentos”)

Principais condições do negócio

Sociedades envolvidas

Em 15 de agosto de 2013, foi aprovado o aumento do capital
social da Aegea Investimentos, cuja integralização ocorreu
mediante a conferência de participação societária na Companhia.
O capital social foi aumentado da Aegea Investimentos em
R$416.395.224,00, mediante a subscrição e integralização de
416.395.224 novas ações. Desse total, 18.224 ações foram
subscritas e integralizadas pela Greq Participação e
Administração Ltda. (“Greq”), mediante a conferência de 17.070
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal que a empresa
detinha na Companhia, 11.209 ações ordinárias foram subscritas
e integralizadas pela Empate Engenharia e Comércio Ltda.
(“Empate”), mediante a conferência de 10.500 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal que a empresa detinha na
Companhia e 416.365.971 ações ordinárias foram subscritas e
integralizadas por Equipav S.A. Pavimentação, Engenharia e
Comércio (“Equipav”), mediante a conferência de 443.987.784
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal que a empresa
detinha na Companhia. Desta forma a Aegea Investimentos
passou ser acionista da Companhia.
Aegea Investimentos, Companhia, Greq, Empate e Equipav.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

A Companhia passou a ser detida diretamente pela Aegea
Investimentos.

Quadro societário antes da operação

Equipav Pavim
FIP
IFC
Outros
Aegea Investimentos
FIP
IFC

Quadro societário depois da operação

78,66%
18,70%
2,63%
0,01%
78,67%
18,70%
2,63%

____________________________________________________
Evento

Aquisição de participação na Nacional Águas e Saneamento Ltda.
(“Nacional Águas”) pela Companhia

Principais condições do negócio

Em 23 de agosto de 2013, a Companhia celebrou o contrato de
compra e venda de ações com a Resisul Ambiental Ltda., na
qualidade de vendedora, para aquisição de 210.000 quotas de
emissão da Nacional Águas, pelo valor de R$ 550.000,00. Com
isso, a Companhia passou a deter 50% de participação na
Nacional Águas.
Em 24 de julho de 2014, a Companhia conferiu a totalidade das
quotas que detinha da Nacional Águas na GSS.

Sociedades envolvidas

Companhia, Resisul Ambiental Ltda., Nacional Águas e GSS.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
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____________________________________________________
Evento

Ingresso da Atlantic Investco S.à.R.L. na Companhia

Principais condições do negócio

Em 30 de setembro de 2013, foi firmado um acordo de
investimento, por meio do qual o Fundo Soberano de Cingapura,
por meio da Atlantic Investco S.à.R.L. (“GIC”) se comprometeu a
investir na Companhia. Em aumento de capital aprovado na
mesma data, o GIC subscreveu 105.823,848 ações de emissão
da Companhia pelo valor total de R$300 milhões.
Companhia e GIC.

Sociedades envolvidas
Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

O GIC passou a ser acionista minoritário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Aegea Investimentos
FIP
IFC
Aegea Investimentos
GIC
FIP
IFC

Quadro societário depois da operação

78,67%
18,70%
2,63%
66,25%
15,79%
15,75%
2,21%

____________________________________________________
Evento

Constituição de Águas de Matão S.A. (“Águas de Matão”)

Principais condições do negócio

Em 18 de outubro de 2013, a Companhia e a Engepav Engenharia
e Comércio Ltda., (“ENGEPAV”) na proporção de 99,99% e 0,01%,
respectivamente, constituíram AEFA Participações Ltda. (“AEFA”).
Em 13 de dezembro de 2013, é deliberado a transformação do tipo
societário da AEFA de limitada em S.A., alterando a denominação
para Águas de Matão S.A., mantendo a proporção acima
mencionada, cujo objeto social é a prestação de serviços de
tratamento e distribuição de água potável e do esgotamento
sanitário no Município de Matão, Estado de São Paulo.
Companhia, Engepav e Águas de Matão.

Sociedades envolvidas
Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento

Constituição de Águas de Confresa S.A.(“Águas de Confresa”).
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Principais condições do negócio

Em 24 de outubro de 2013, a companhia em conjunto com a
Engepav Engenharia e Comercio Ltda., (“Engepav”) constitui a
Sociedade Sanepart Participações Ltda., (“Sanepart”) com a
participação de 99,99% e 0,01% respectivamente. Posteriormente
em 13 de dezembro de 2013, a sócia Engepav retira-se da
sociedade transferindo sua única quota para Equipav Engenharia
Ltda.
Em ato contínuo ocorre a transformação do tipo societário de
limitada para S.A, com a alteração de sua razão social que passa a
ser Águas de Confresa S.A., bem como o aumento do capital
social, na qual a Companhia detém 70% e a Equipav Engenharia
30%, cujo objeto social é a prestação de serviços de tratamento e
distribuição de água potável e do esgotamento sanitário no
Município de Confresa, Estado do Mato Grosso
Em 31 de julho de 2014 a Companhia conferiu a totalidade das
ações que detinha em Confresa para a Nascentes do Xingú
Investimentos S.A. (“Nascentes do Xingú Investimentos”).

Sociedades envolvidas

Companhia; Engepav, Equipav Engenharia Ltda., Nascentes do
Xingú Investimentos e Águas de Confresa.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________

Evento

Ingresso da Companhia na Águas de São Francisco
Concessionária de Saneamento (Águas de São Francisco”)

Principais condições do negócio

Em 20 de novembro de 2013, a Companhia juntamente com sua
Controlada Engepav Engenharia e Comércio Ltda. (“Engepav”),
ingressam da sociedade ABC Serviços de Consultoria Ltda. (“ABC
Consultoria”), tornando-se as únicas sócias, na proporção de
99,99% e 0,01% respectivamente

Sociedades envolvidas

Em 09 de janeiro de 2014, os sócios deliberam transforma-la em
uma empresa por ações de capital fechada subsidiária integral da
Companhia, com a finalidade de prestar o serviço de tratamento de
água e esgoto do Município de Barcarena/PA.
Companhia; Engepav e Águas de São Francisco.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
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Evento

Aporte Adicional do IFC na Companhia

Principais condições do negócio

Em 19 de dezembro de 2013, foi aprovado aumento de capital da
Companhia no valor de R$8.053.113,20, mediante a emissão de
2.858.342 ações, as quais foram integralmente subscritas e
integralizadas pelo IFC.

Sociedades envolvidas

Companhia e IFC.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

O IFC aumentou sua participação na Companhia.

Quadro societário antes da operação

Aegea Investimentos
GIC
FIP
IFC
Aegea Investimentos
GIC
FIP
IFC

Quadro societário depois da operação

66,25%
15,79%
15,75%
2,21%
65,97%
15,72%
15,68%
2,63%

____________________________________________________
Evento

Transferência de ações do GIC para IFC e IFC GIF Brasil Fundo de
Investimento em Participações (“GIF”)

Principais condições do negócio

Sociedades envolvidas

Em 30 de dezembro de 2013, o GIC vendeu 19.533.319 ações de
emissão da Companhia de sua titularidade, as quais
representavam 2,90% das ações da Companhia, sendo 3.906.664
ações (0,58%) para o IFC e 15.626.655 ações (2,32%) para o GIF.
GIC, IFC e GIF.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

O GIC reduziu sua participação na Companhia, o IFC aumentou
sua participação na Companhia e o GIF ingressou na Companhia.

Quadro societário antes da operação

Aegea Investimentos
GIC
FIP
IFC
Quadro societário depois da operação
Aegea Investimentos
FIP
GIC
IFC
GIF
____________________________________________________

65,97%
15,72%
15,68%
2,63%
65,97%
15,68%
12,82%
3,21%
2,32%

Evento

Incorporação da Agência Ambiental – Gestão de Tecnologia Ltda.
(“Agência Ambiental”) pela GSS

Principais condições do negócio

Em 07 de fevereiro de 2014, foi aprovada a incorporação da
Agência Ambiental pela GSS, mediante a absorção de seu acervo
líquido avaliado em R$3.102.636,00, não resultando em aumento
de capital na GSS. Essa operação teve como objetivo consolidar as
atividades desenvolvidas pela Agência Ambiental na GSS,
trazendo maior sinergia às atividades já desenvolvidas pela
Agência Ambiental.
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Sociedades envolvidas

GSS e Agência Ambiental

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário
Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento

Cisão parcial da GSS e incorporação do acervo líquido cindido pela
Companhia

Principais condições do negócio

Em 31 de março de 2014, foi aprovada a cisão parcial da GSS e
subsequente incorporação de seu acervo líquido cindido, avaliado
em R$6.297.363,00, pela Companhia. A cisão parcial da GSS
resultou na redução de seu capital social na exata proporção do
acervo líquido cindido. A incorporação da parcela do acervo cindido
da GSS pela Companhia não representou qualquer modificação em
seu capital social. Referida cisão tinha como acervo os ativos
relativos às empresas de Águas de Novo Progresso Tratamento e
Distribuição Ltda. (Águas de Novo Progresso”); Águas de Matupá
Ltda. (“Águas de Matupá”); e Águas de Guarantã Ltda. (“Águas de
Guarantã”), desta feita essas empresas passaram a ser
controladas pela Companhia.
Companhia, GSS, Águas de Novo Progresso; Águas de Matupá e
Águas de Guarantã.
Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Sociedades envolvidas
Efeitos resultantes da operação no
quadro societário
Quadro societário antes da operação
Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento

Constituição da Águas de Diamantino S.A., (“Diamantino”)

Principais condições do negócio

Em 06 de maio de 2014, a companhia em conjunto com a Engepav
Engenharia e Comercio Ltda., constitui a Companhia Águas de
Diamantino S.A., com a participação de 99,99% e 0,01%
respectivamente. Constituíram Diamantino com o objetivo de
prestar os serviços públicos municipais de abastecimento de água
e esgotamento sanitário do Município de Diamantino, Estado do
Mato Grosso.
Em 31 de julho de 2014 a Companhia conferiu a totalidade das
ações que detinha em Diamantino para a Nascentes do Xingu
Investimentos S.A. (“Nascentes do Xingu Investimentos”).

Sociedades envolvidas
Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Companhia; Engepav Engenharia e Nascentes do
Investimentos.
Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Xingu
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____________________________________________________
Evento

Ingresso da Companhia na Águas de Guarantã Ltda. (“Guarantã”)

Principais condições do negócio

Em 24 de julho de 2014, a Companhia juntamente com sua
Controlada Engepav Engenharia e Comércio Ltda., adquiriram a
totalidade das quotas de Guarantã que eram de titularidade dos
sócios Perenge Engenharia e Concessões Ltda e Paula Regina
Fujisawa Raposo.

Sociedades envolvidas

Companhia, Guarantã; Engepav Engenharia e Comércio Ltda.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento

Ingresso da Companhia na Águas de Novo Progresso Ltda. (“Novo
Progresso”)

Principais condições do negócio

Em 24 de julho de 2014, a Companhia juntamente com sua
Controlada Engepav Engenharia e Comércio Ltda., adquiriram a
totalidade das quotas de Novo Progresso que eram de titularidade
dos sócios Perenge Engenharia e Concessões Ltda., Paula Regina
Fujisawa Raposo, Francisco Mauricio Raposo, Fernanda Cristina
Fujisawa Raposo Vazques e Maria Cláudia Fujisawa Raposo
VAzques.

Sociedades envolvidas

Companhia; Engepav Engenharia.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento

Ingresso da Companhia na Águas de Matupá Ltda. (“Matupá”)

Principais condições do negócio

Em 25 de agosto de 2014, a Companhia juntamente com sua
Controlada Engepav Engenharia e Comércio Ltda., adquiriram a
totalidade das quotas de Matupá que eram de titularidade dos
sócios Perenge Engenharia e Concessões Ltda., Paula Regina
Fujisawa Raposo, Francisco Mauricio Raposo, Fernanda Cristina
Fujisawa Raposo Vazques.

Sociedades envolvidas

Companhia; Engepav Engenharia.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
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Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento

Constituição da Águas de Paranatinga Ltda., (“Paranatinga”)

Principais condições do negócio

Em 06 de novembro de 2014, a companhia em conjunto com a
Brasil Central Engenharia Ltda., constitui a Sociedade Paranatinga,
com a participação de 51% e 49% respectivamente, com o objetivo
de prestar os serviços públicos municipais de abastecimento de
água e esgotamento sanitário do Município de Paranatinga, Estado
do Mato Grosso.

Sociedades envolvidas

Companhia; Brasil Central Engenharia.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento

Constituição da Águas de São Francisco do Sul Ltda., (“São
Francisco”)

Principais condições do negócio

Em 13 de novembro de 2014, a companhia em conjunto com a
Equipav Engenharia Ltda., constitui a Sociedade São Francisco,
com a participação de 70% e 30% respectivamente. A sociedade
foi constituída com o objetivo de prestar os serviços públicos
municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário do
Município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina.

Sociedades envolvidas

Companhia; Equipav Engenharia.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento

Constituição da Águas de Sinop S.A., (“Sinop”)

Principais condições do negócio

Em 28 de agosto de 2014, a companhia em conjunto com a
Engepav Engenharia Ltda., constitui a Companhia Sinop, com a
participação de 99,99% e 0,01% respectivamente. A empresa foi
constituída com o objetivo de prestar os serviços públicos
municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário do
Município de Sinop, Estado do Mato Grosso.

Sociedades envolvidas

Companhia; Engepav Engenharia.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
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Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento

Constituição da Águas de Timon S.A., (“Timon”)

Principais condições do negócio

Em 08 de janeiro de 2015, a companhia em conjunto com a
Engepav Engenharia Ltda., constitui a Sociedade Timon, com a
participação de 99,99% e 0,01% respectivamente. A sociedade foi
constituída com o objetivo de prestar os serviços públicos
municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário do
Município de Timon, Estado do Maranhão.

Sociedades envolvidas

Companhia; Engepav Engenharia.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário
Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento
Principais condições do negócio

Constituição da Águas de Buritis Saneamento S.A., (“Águas de
Buritis”)
Em 27 de janeiro de 2015, a companhia em conjunto com a
Engepav Engenharia Ltda. (“Engepav”), constitui a Sociedade
Águas de Buritis, com a participação de 99,99% e 0,01%
respectivamente, com o objetivo de prestar os serviços públicos
municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário do
Município de Buritis, Estado de Rondônia.

Sociedades envolvidas

Companhia; Aegea Engenharia.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento
Principais condições do negócio

Constituição da Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda.,
(“Águas de Holambra”)
Em 28 de julho de 2015, a companhia em conjunto com a Aegea
Engenharia e Comércio Ltda. (“Aegea Engenharia”), constitui a
Sociedade Águas de Holambra, com a participação de 99,99% e
0,01% respectivamente, com o objetivo de prestar os serviços
públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento
sanitário do Município de Holambra, Estado de São Paulo.

Sociedades envolvidas

Companhia; Aegea Engenharia.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
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Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

___________________________________________________
Evento
Principais condições do negócio

Sociedades envolvidas

Constituição da Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE Ltda.,
(“Águas de Pimenta Bueno”)
Em 10 de agosto de 2015, a companhia em conjunto com a Aegea
Engenharia e Comércio Ltda. (“Aegea Engenharia”), constitui a
Sociedade Águas de Pimenta Bueno, com a participação de
99,99% e 0,01% respectivamente, com o objetivo de prestar os
serviços públicos municipais de abastecimento de água e
esgotamento sanitário do Município de Pimenta Bueno, Estado de
Rondônia.
Companhia; Aegea Engenharia.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento
Principais condições do negócio

Sociedades envolvidas

Constituição da Águas de Camboriú Saneamento SPE Ltda,
(“Águas de Camboriú”)
Em 16 de setembro de 2015, a companhia em conjunto com a
Aegea Engenharia e Comércio Ltda. (“Aegea Engenharia”),
constitui a Sociedade Águas de Camboriú, com a participação de
99,99% e 0,01% respectivamente, com o objetivo de prestar os
serviços públicos municipais de abastecimento de água e
esgotamento sanitário do Município de Camboriú, Estado de Santa
Catarina.
Companhia; Aegea Engenharia.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento
Principais condições do negócio

Constituição da Águas de Penha Saneamento SPE Ltda, (“Águas
de Penha”)
Em 08 de outubro de 2015, a companhia em conjunto com a
Equipav Engenharia Ltda. (“Equipav Engenharia”) e Serrana Águas
Ltda. (“Serrana”), constituíram a Sociedade Águas de Penha, com
a participação de 50%, 1% e 49% respectivamente, com o objetivo
de prestar os serviços públicos municipais de abastecimento de
água e esgotamento sanitário do Município de Penha, Estado de
Santa Catarina.
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Em 06 de abril de 2016 a Aegea comprou a totalidade das quotas
de Águas de Penha que eram de titularidade da Serrana, passando
a Aegea deter 99% e a Equipav Engenharia 1%.

Sociedades envolvidas

Companhia; Aegea Engenharia e Serrana.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento
Principais condições do negócio

Sociedades envolvidas

Constituição da Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE Ltda,
(“Águas de Rolim de Moura”)
Em 05 de janeiro de 2016, a companhia em conjunto com a Aegea
Engenharia e Comércio Ltda. (“Aegea Engenharia”), constitui a
Sociedade Águas de Rolim de Moura, com a participação de
99,99% e 0,01% respectivamente, com o objetivo de prestar os
serviços públicos municipais de abastecimento de água e
esgotamento sanitário do Município de Rolim de Moura, Estado de
Rondônia.
Companhia; Aegea Engenharia.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

____________________________________________________
Evento
Principais condições do negócio

Constituição da Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda,
(“Águas de Ariquemes”)
Em 28 de março de 2016, a companhia em conjunto com a Aegea
Engenharia e Comércio Ltda. (“Aegea Engenharia”), constitui a
Sociedade Águas de Ariquems, com a participação de 99,99% e
0,01% respectivamente, com o objetivo de prestar os serviços
públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento
sanitário do Município de Ariquemes, Estado de Rondônia.

Sociedades envolvidas

Companhia; Aegea Engenharia.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
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____________________________________________________
Evento

Principais condições do negócio

Transferência de ações da Companhia detidas pela Aegea
Investimentos S.A. (“Aegea Investimentos”) e Saneamento 100%
Fundo de Investimento em Participações (“FIP”) para Atlantic
Investco S.à.R.L (“GIC”); IFC GIF Brasil Fundo de Investimento em
Participações (“GIF”) e International Finance Corporation (“IFC”).
Em 22 de abril de 2016, (a) o IFC adquiriu da Aegea Investimentos
360.292 (trezentas e sessenta mil, duzentas e noventa e duas)
ações da Companhia, b) o GIF adquiriu da AEGEA Investimentos
1.441.168 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, cento e
sessenta e oito) ações da Companhia, (c) o GIC adquiriu da Aegea
Investimentos 16.197.154 (dezesseis milhões, cento e noventa e
sete mil, cento e cinquenta e quatro) ações da Companhia, e (d) o
GIC adquiriu do FIP 18.684.031 (dezoito milhões, seiscentos e
oitenta e quatro mil e trinta e uma) ações da Companhia.

Sociedades envolvidas

Companhia, IFC, GIC, GIF, FIP

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

O GIC, GIF e IFC aumentaram sua participação na Companhia, e a
Aegea Investimentos e FIP reduziram sua participação na
Companhia.

Quadro societário antes da operação

Aegea Investimentos
GIC
FIP
IFC
GIF

Quadro societário depois da operação

Aegea Investimentos
FIP
GIC
IFC
GIF

65,97%
12,82%
15,68%
3,21%
2,32%
63,29%
12,90%
18,00%
3,26%
2,54%

____________________________________________________
Evento

Principais condições do negócio

Transferência de ações da Companhia detidas pelo Saneamento
100% Fundo de Investimento em Participações (“FIP”) para Atlantic
Investco S.à.R.L (“GIC”);
Em 12 de julho de 2016, (a) o GIC adquiriu do FIP 10.769.217 (dez
milhões, setecentas e sessenta e nove mil, duzentas e dezessete)
ações da Companhia, pelo preço de R$ 40.000.000,00 (quarenta
milhões de reais).

Sociedades envolvidas

Companhia, GIC, FIP

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

O GIC aumentou sua participação na Companhia, e o FIP reduziu
sua participação na Companhia.

Quadro societário antes da operação

Aegea Investimentos
GIC
FIP
IFC

63,29%
18,00%
12,90%
3,26%
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Quadro societário depois da operação

GIF

2,54%

Aegea Investimentos
FIP
GIC
IFC
GIF

63,29%
11,30%
19,60%
3,26%
2,54%

____________________________________________________
Evento

Emissão de novas ações pelos acionistas da Companhia.

Principais condições do negócio

Em 11 de agosto de 2016 a Companhia emitiu 33.653.805 (trinta e
três milhões, seiscentas e cinquenta e três mil, oitocentas e cinco)
novas ações, subscritas pelos acionistas da seguinte forma: a)
16.826.901 (dezesseis milhões, oitocentas e vinte e seis mil,
novecentas e uma) ações de emissão do GIF; b) 16.826.901
(dezesseis milhões, oitocentas e vinte e seis mil, novecentas e
uma) ações de emissão do IFC; c) 1 (uma) ação de emissão do
GIC; d) 1 (uma) ação de emissão do FIP; e d) 1 (uma) ação de
emissão da Grua Investimentos.

Sociedades envolvidas

Companhia, GIC, FIP; Aegea Investimentos; IFC; GIF

Efeitos resultantes
quadro societário

da

operação

no

O aumentou da participação na Companhia do IFC e GIF, e a
redução na participação da Companhia da Aegea Investimentos;
FIP e GIC.

Quadro societário antes da operação

Grua Investimentos
GIC
FIP
IFC
GIF

63,29%
19,60%
11,30%
3,26%
2,54%

Quadro societário depois da operação

Grua Investimentos
FIP
GIC
IFC
GIF

60,28%
10,77%
18,67%
5,49%
4,80%

___________________________________
_________________
Evento

Principais condições do negócio

Transferência das ações da Companhia de titularidade da GRUA
Investimentos (atual denominação da Aegea Investimentos) para o
FIP.
Em 30 de setembro de 2016 a GRUA Investimentos alienou
3.668.184 (três milhões, seiscentas e sessenta e oito mil, cento e
oitenta e quatro) ações da Companhia de sua titularidade ao FIP
pelo preço de R$ 13.624.699,43 (treze milhões, seiscentos e vinte
e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e três
centavos)

Sociedades envolvidas

Companhia, FIP; GRUA Investimentos

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

O aumentou da participação na Companhia do FIP, e a redução na
participação da Companhia da GRUA Investimentos

Quadro societário antes da operação

Grua Investimentos
GIC

60,28%
18,67%
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Quadro societário depois da operação

FIP
IFC
GIF

10,77%
5,49%
4,80%

Grua Investimentos
FIP
GIC
IFC
GIF

59,76%
11,28%
18,67%
5,49%
4,80%

____________________________________________________

Evento

Aquisição da Sonel Engenharia S.A. (“Sonel”) pela Companhia

Principais condições do negócio

Em 11 de novembro de 2016, a Companhia celebrou o
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações
e Outras Avenças com a Construtora Aterpa S.A., João Lúcio de
Souza Lima Filho; João Marcelo Faria de Souza Lima e Ana
Flávia Souza Lima Patrus., na qualidade de vendedores, para
aquisição da totalidade das ações de emissão da Sonel, pelo valor
de R$ 45.000.000,00. Após o fechamento da compra, a
Companhia passou a deter a totalidade da participação na Sonel,
bem como a participação indireta de 33,34% da Concessionária
de Saneamento Serra Ambiental S.A. (“Serra”), empresa que
presta o serviço público de manutenção e operação do
esgotamento sanitário do município de Serra, Estado do Espírito
Santo.

Sociedades envolvidas

Companhia, Aterpa S.A., João Lúcio de Souza Lima Filho; João
Marcelo Faria de Souza Lima e Ana Flávia Souza Lima Patrus;
Serra.
Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário
Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Evento

Principais condições do negócio

Transferência das ações da Companhia de titularidade da GRUA
Investimentos (atual denominação da Aegea Investimentos) para o
FIP.
Em 19 de dezembro de 2016 a GRUA Investimentos alienou
2.288.459 (dois milhões, duzentas e oitenta e oito mil,
quatrocentas e cinquenta e nove) ações da Companhia de sua
titularidade ao FIP pelo preço de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e
quinhentos mil reais).

Sociedades envolvidas

Companhia, FIP; GRUA Investimentos

Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

O aumentou da participação na Companhia do FIP, e a redução na
participação da Companhia da GRUA Investimentos
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Quadro societário antes da operação

Grua Investimentos
GIC
FIP
IFC
GIF

59,76%
18,67%
11,28%
5,49%
4,80%

Quadro societário depois da operação

Grua Investimentos
FIP
GIC
IFC
GIF

59,44%
11,61%
18,67%
5,49%
4,80%

____________________________________________________

Evento

Constituição da Vila Velha Ambiental SPE S.A. (“Vila Velha
Ambiental)

Principais condições do negócio

Em 19 de dezembro de 2016 a Companhia constituiu Vila Velha
Ambiental, com participação de 99,99%, com o objetivo de prestar
os serviços públicos municipais d e esgotamento sanitário do
Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo.
Companhia;

Sociedades envolvidas
Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário antes da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

Quadro societário depois da operação

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
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Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação a Seção 15 do Formulário de Referência.
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Brasil Central Eng. Ltda.

30/09/2012

268.213,67

0,00

268.213,67

Indefinido

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Conta corrente passiva.Saldo sem movimentação desde 2012. Saldo reclassificado em 2016

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Indefinido

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Brasil Central Engenharia Ltda.

31/12/2014

337.938,60

0,00

337.938,60

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Notas de débito de repasse de despesas diversas. Saldo em 31/12/2014 – R$ 145.000,00. Em 31/12/2015 o saldo era de R$ 123.698,81.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Lerans Energia S/A.

30/09/2012

11.465,69

0,00

11.465,69

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Conta corrente passiva. Saldo sem movimentação desde 2012.Saldo reclassificado em 2016.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Indefinido

NÃO

0,000000

PÁGINA: 220 de 254

Formulário de Referência - 2017 - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Versão : 2

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

74.409,84

0,00

7440984

Indefinido

NÃO

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Equipav Engenharia

20/01/2015

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Manutenção e prestação de serviços de locação de veículos com a controlada LVE - Locadora de Veículos e Equipamentos Ltda. O montante
envolvido nesta transação é informado na nota explicativa 10 – Transações com Partes Relacionadas da DF de 31/12/15 como Receitas Brutas de
Serviços. Em 31/12/2015, o montante envolvido foi de R$ 39.213,62 e o saldo em aberto de R$ 3.549,25 realizado em 2016. Em 31/12/2016, o
montante envolvido foi de R$ 35.196,22, realizado ainda em 2016.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Mobit Mobilidade e Participações S.A.

30/09/2012

176.000,00

0,0

176.000,00

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Conta corrente ativa. Saldo 3m 31/12/2013 R$ 176.000,00. Saldo Realizado em 2014.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Indefinido.

NÃO

0,000000

Até 30 dias

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Lerans Energia S/A.

29/08/2015

25.207,31

0,00

25.207,31
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Relação com o emissor

Controlada por acionista

Objeto contrato

Notas de débito de repasse de despesas diversas.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

11.965.331,78

Até 180 dias

NÃO

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Equipav Pavimentação

01/12/2012

11.965.331,78

0,0

0,000000

Relação com o emissor

Acionista controlador

Objeto contrato

Adiantamento para serviços de complementação das obras da Adutora de Búzios, Adutora de Tamoios, Reforços na Adutora Principal, Reservatório
de Búzios, ETE Jardim Esperança e os Interceptores/Elevatórias de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. Saldo em 31/12/2013 – R$
1.885.330,94. Realizado em 2014.

Garantia e seguros

Garantia de qualidade

Rescisão ou extinção

Descumprimento das obrigações contratuais

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Equipav Engenharia

24/01/2013

17.544.979,42

0,00

17.544.979,42

Até 30 dias

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controladora Indireta

Objeto contrato

15 contratos de prestação de serviços de engenharia em obras de ampliação e manutenção de rede de água e esgoto celebrados entre a Equipav
Engenharia e a Companhia entre 24/01/2013 e 16/12/2013, conforme nota explicativa 10, item “Aquisições de ativo intangível no exercício” da DF de
2014/2013 Saldo em 31/12/2013 em “Fornecedores partes relacionadas era de R$ 2.437.186,85. Saldo em 31/12/2014 era de R$ 1.048.752,47.
Realizado em 2015

Garantia e seguros

Não aplicável.
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Parte relacionada

Data
transação

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

14.689.521,50

0,00

14.689.521,50

Até 180 dias

NÃO

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Empate Engenharia

27/06/2013

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Contratos de prestação de serviços de engenharia em obras de ampliação e manutenção de rede de água e esgoto celebrados em 27/06/2013 e
11/07/2013, conforme nota explicativa n° 10 da DF de 2014 e 2013, no item "Aquisições de aivo intangível no exercício"

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
GTE

30/12/2014

201.269,47

0,00

201.269,47

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Repasse de despesas. Saldo em 31/12/2014 – R$ 201.269,47. Saldo quitado em 2015.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Indefinido

NÃO

0,000000

Indefinido

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Equipav Pavimentação

12/11/2011

123.897.316,47

0,00

123.897.316,47
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Acionista controlador

Objeto contrato

Conta corrente ativa no exercício social findo em 31/12/2013. O saldo existente referente a estas operações era de R$ 28.375.995,94 em
31/12/2012 e R$ 26.698.000,00 em 31/12/2013. Quitado em 2014.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Minerpav

02/01/2013

273.324,87

18.500,00

273.324,87

Até 30 dias

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Aquisições mensais de britas para utilização em obras de ampliação e manutenção de rede de esgotos. O montante envolvido nesta transação é
informado na nota explicativa 8 da DF de 31/12/2013 à 31/12/2016 como o saldo de “aquisição de ativo intangível no exercício” e “Fornecedores
partes relacionadas” entre a Minerpav e a Companhia . Em 2013, o montante envolvido foi de R$ 247.413,29 e o saldo em aberto de R$ 13.339,36,
quitado parcialmente em 2014. Em 31/12/2014, permaneceu saldo em aberto de 2013 no montante de R$ 1.000,00. Em 31/12/2015 o saldo em
aberto era de R$ 3.518,40. Em 2016, o montante envolvido foi de R$ 25.911,58 e o saldo em aberto de R$ 18.500,00.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Equipav Engenharia

19/11/2013

7.000,00

0,0

7.000,00

Até 30 dias

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Adiantamento para serviços de engenharia em obras de ampliação e manutenção de rede de água e esgoto. Saldo em 31/12/2013 de R$ 7.000,00.
REalizado em 2014.

Garantia e seguros

Não aplicável.
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Parte relacionada

Data
transação

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

1.578.000,00

0,0

1.578.000,00

Indefinido

NÃO

0,000000

Indefinido

NÃO

0,000000

Indefinido

SIM

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Brasil Central Engenharia Ltda.

30/09/2012

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista.

Objeto contrato

Conta corrente ativa. Em 31/12/2013, R$ 655.000,00. Quitado em 2014.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Eletricidade Paraense S.A.

30/09/2012

485.000,00

0,00

485.000,00

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Conta corrente ativa. Saldo em 31/12/2013 – R$ 485.000,00. Realizado em 2014.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Grua Investimentos S.A

06/03/2015

162.663.963,60

14.900.114,16

162.663.963,60
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Controlador direto

Objeto contrato

Destinação de dividendos de 31/12/2014 à 31/12/2016. Em 2014, o montante pago foi de R$ 56.732.550,53 e saldo em “Dividendos adicionais
propostos” em 31/12/14 era de R$ 32.096.110,24. Em 2015, o montante pago foi de R$ 81.681.678,36, o saldo em 31/12/15 de “Dividendos
adicionais propostos” era de R$ 24.048.004,32 e o saldo de “dividendos a pagar” era de R$ 201.730,39. Em 2016, o montante pago foi de R$
24.249.734,71, o saldo em 31/12/16 de “Dividendos adicionais propostos” era de R$ 39.458.595,12 e o saldo de dividendos a pagar era de R$
14.900.114,16.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Kullinan

20/01/2015

115.508,83

0,00

115.508,33

Relação com o emissor

Controlada por acionista

Objeto contrato

Repasse de despesas. O saldo em 31/12/2015 era de R$ 14.777,39, quitado em 2016

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

n/a

Posição contratual do emissor

Credor

Até 30 dias

SIM

0,000000

Indefinido

SIM

0,000000

Especificar
Atlantic Investco S.à.R.L

06/03/2015

31.612.329,61

Relação com o emissor

Acionista não controlador

4.680.336,01

31.612.329,61
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Destinação de dividendos de 31/12/2014 à 31/12/2016. Em 2014, o montante pago foi de R$ 11.025.479,09 e saldo em “Dividendos adicionais
propostos” em 31/12/14 era de R$ 6.237.600,36. Em 2015, o montante pago foi de R$ 15.874.125,12, o saldo em 31/12/15 de “Dividendos
adicionais propostos” era de R$ 4.673.520,85 e o saldo de “dividendos a pagar” era de R$ 39.204,55. Em 2016, o montante pago foi de R$
4.712.725,40, o saldo em 31/12/16 de “Dividendos adicionais propostos” era de R$ 12.220.898,28 e o saldo de dividendos a pagar era de R$
4.680.336,01.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
IFC - International Finance Corporation

06/03/2015

7.916.244,86

1.373.767,61

7.916.244,86

Indefinido

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Acionista não controlador

Objeto contrato

Destinação de dividendos de 31/12/2014 à 31/12/2016. Em 2014, o montante pago foi de R$ 2.760.959,98 e saldo em “Dividendos adicionais
propostos” em 31/12/14 era de R$ 1.561.997,45. Em 2015, o montante pago foi de R$ 3.975.141,13, o saldo em 31/12/15 de “Dividendos adicionais
propostos” era de R$ 1.170.326,29 e o saldo de “dividendos a pagar” era de R$ 9.817,46. Em 2016, o montante pago foi de R$ 1.180.143,75, o
saldo em 31/12/16 de “Dividendos adicionais propostos” era de R$ 2.148.345,75 e o saldo de dividendos a pagar era de R$ 1.373.767,61.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
GIF - Fundo de Investimento em Participações

06/03/2015

5.724.787,80

Relação com o emissor

Acionista não controlador

1.203.300,10

5.724.787,80

Indefinido

SIM

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Destinação de dividendos de 31/12/2014 à 31/12/2016. Em 2014, o montante pago foi de R$ 1.996.642,96 e saldo em “Dividendos adicionais
propostos” em 31/12/14 era de R$ 1.129.588,96. Em 2015, o montante pago foi de R$ 2.874.700,83, o saldo em 31/12/15 de “Dividendos adicionais
propostos” era de R$ 846.344,32 e o saldo de “dividendos a pagar” era de R$ 7.099,69. Em 2016, o montante pago foi de R$ 853.444,01, o saldo
em 31/12/16 de “Dividendos adicionais propostos” era de R$ 1.694.392,55 e o saldo de dividendos a pagar era de R$ 1.203.300,10.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Saneamento 100% FIP

06/03/2015

38.662.474,14

2.910.482,11

38.662.474,14

Indefinido

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Acionista não controlador

Objeto contrato

Destinação de dividendos de 31/12/2014 à 31/12/2016. Em 2014, o montante pago foi de R$ 13.484.367,44 e saldo em “Dividendos adicionais
propostos” em 31/12/14 era de R$ 7.628.702,99. Em 2015, o montante pago foi de R$ 19.414.354,56, o saldo em 31/12/15 de “Dividendos
adicionais propostos” era de R$ 5.715.804,23 e o saldo de “dividendos a pagar” era de R$ 47.947,91. Em 2016, o montante pago foi de R$
5.763.752,14, o saldo em 31/12/16 de “Dividendos adicionais propostos” era de R$ 7.047.772,00 e o saldo de dividendos a pagar era de R$
2.910.482,11.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
NAG - Núcleo de Apoio à Gestão Ltda.

30/06/2010

212.109,92

212.109,92

212.109,92

Indefinido

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Conta corrente passiva. Valor sem movimentação desde 2010. Saldo em 31/12/2013 e 31/12/2014 – R$ 212.109,92. Saldo quitado em 2015

Garantia e seguros

Não aplicável.
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Parte relacionada

Data
transação

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

1.017.191,40

0,00

1.017.191,40

Indefinido

NÃO

0,000000

Indefinido

NÃO

0,000000

Até 30 dias

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Filadelfo dos Reis Dias

30/09/2012

Relação com o emissor

Acionista minoritário

Objeto contrato

Conta corrente passiva. Saldo sem movimentação desde 2012. Saldo reclassificado em 2016.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Mara Daisy Gil Dias

30/09/2012

77.632,81

0,00

77.632,81

Relação com o emissor

Acionista Minoritário

Objeto contrato

Conta corrente passiva. Saldo sem movimentação desde 2012. Saldo reclassificado em 2016.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Equipav Tecnologia

31/07/2013

26.495.347,36

0,00

26.495.347,36
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Oito contratos de prestação de serviços de prestação de serviços de engenharia em rede de esgotos celebrados emtre Equipav Tecnologia e a
Companhia em 31/07/2013 e 30/09/2013, conforme nota explicativa 10, item "Aquisições de ativo intangível no exercício" da DF de 2014/2013.
Saldo quitado em 2013.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
GREQ

12/06/2012

9.200.000,00

0,00

9.200.000,00

Indefinido

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlador direto

Objeto contrato

Conta corrente ativa no período compreendido entre 12/06/2012 e 27/07/2012. Saldo em 31/12/2013 R$ 9.158.007,86. Realizado em 2014.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Instituto Equipav

29/12/2016

89.000,00

89.000,00

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Repasse de despesas. Saldo em 31/12/2016 - R$ 89.000,00

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

89.000,00

indefinido

SIM

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

377.133,18

377.133.18

377.133,18

indefinido

SIM

0,000000

indefinido

SIM

0,000000

Especificar
Equipav Engenharia Ltda.

06/03/2015

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionistas

Objeto contrato

Destinação de dividendos. Em 2016, o saldo em "Dividendos a pagar" era de R$ 377.133,18

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Minerpav Mineradora Leverger

24/06/2016

20.613,31

20613,31

20.613,31

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Aquisições mensais de britas para utilização em obras de ampliação e manutenção de rede de esgotos feitas no ano de 2016 entre a Minerpav e a
Companhia. Em 31/12/2016, o montante envolvido era de R$ 20.613,31.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Nacional Águas e Saneamento Ltda.

31/12/2016

110.258,00

110.258,00

Relação com o emissor

Controlada em conjunto

Objeto contrato

conta corrente passiva. Saldo em 31/12/2016 de R$ 110.258,00

110.258,00

indefinido

SIM

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

44.514,78

44.154,78

44.514,78

Indefinido

SIM

Especificar
Nacional Águas e Saneamento Ltda.

31/12/2016

0,000000

Relação com o emissor

controlada em conjuntp

Objeto contrato

Aquisições de bens ativos no ano de 2016 entre a Nacional e a Companhia. Em 31/12/2016, o montante envolvido era de R$ 44.514,78.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

n/a

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Minerpav Mineradora Leverger

18/02/2016

2.236,00

2.236,00

2.236,00

indefinido

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Manutenção operacional nas estações de tratamento de esgoto durante o exercício de 2016. O montante envolvido nesta transação é informado na
nota explicativa 10 da DF de 31/12/2016 como “custos dos serviços prestados” com a Minerpav Leverger no exercício de 2016.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Minerpav

08/08/2016

1.101,87

1.101,87

1.101,87

INDEFINIDO

SIM

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Manutenção operacional nas estações de tratamento de esgoto durante o exercício de 2016. O montante envolvido nesta transação é informado na
nota explicativa 10 da DF de 31/12/2016 como “custos dos serviços prestados” com a Minerpav no exercício de 2016

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

0,000000

Especificar
Nacional Águas e Saneaemnto Ltda.

19/07/2016

2.066,86

2.066,86

2.066,86

indefinido

SIM

0,000000

Relação com o emissor

controlada em conjunto

Objeto contrato

Manutenção operacional nas estações de tratamento de esgoto durante o exercício de 2016. O montante envolvido nesta transação é informado na
nota explicativa 10 da DF de 31/12/2016 como “custos dos serviços prestados” com a Nacional no exercício de 2016

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Instituto Equipav

29/12/2016

89.000,00

89.000,00

89.000,00

indefinido

SIM

0,000000

Relação com o emissor

empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Valor referente á Doação durante o exercício de 2016. O montante envolvido nesta transação é informado na nota explicativa 10 da DF de
31/12/2016 como “despesas de vendas, administrativas e gerais” com a Instituto Equipav.

Garantia e seguros

N/A
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

n/a

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Doador

Equipav Tecnologia

31/03/2014

4.980.000,00

0,00

4.980.000,00

Indefinido

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Manutenção em rede de esgotos. Saldo em 31/12/2014 – R$ 4.980.000,00. Quitado em 2015.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Até 30 dias.

NÃO

0,000000

Até 30 dias

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
GREQ

22/12/2014

611,96

0,00

611,96

Relação com o emissor

Controlador indireto

Objeto contrato

Repasse de despesas. Saldo em 31/12/2014 – R$ 611,96. Saldo quitado em 2015.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Equipav Engenharia

30/12/2014

131.150,00

105180

131.150,00
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Repasse de despesas. Saldo em 31/12/2014 – R$ 127.460,55. Saldo em 31/12/2015 de R$ 2.637,72. Saldo em 31/12/2016 de R$ 1.051,80

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Grua Investimentos S.A.

30/09/2014

46.128.970,06

46.128.970,06

46.128.970,06

Relação com o emissor

Controlador direto

Objeto contrato

Conta corrente ativa. Saldo em 31/12/2014 e 31/12/2016 – R$ 46.128.970,06.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Indefinido

NÃO

0,000000

Até 30 dias.

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Eletricidade Paraense S.A.

30/12/2014

3.255,24

0,00

3.255,24

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Locação de imóvel. Saldo em 31/12/2014 e 31/12/2015– R$ 3.255,24.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Equipav Engenharia

30/12/2014

605.798,00

0,00

605.798,00

Indefinido

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Conta corrente ativa. Saldo em 31/12/2014 – R$ 605.798,00. Saldo realizado em 2015.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Até 180 dias

NÃO

0,000000

Especificar

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Kullinan

30/09/2014

9.361.998,64

0,00

9.361.998,64

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Repasse de despesas e prestação de serviços de execução de obras de ampliação e implantação do sistema de distribuição de água e coleta de
esgoto sanitário. Saldo em 31/12/2014 – R$ 8.241,15, quitado em 2015. Em 31/12/2015 o saldo era de R$ 2.326.000,00. Quitado em 2016

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Sarpav Mineradora

31/12/2013

65.591,26

0,0

65.591,26

Relação com o emissor

Empresa controlada por acionista

Objeto contrato

Repasse de despesas. Saldo em 31/12/2013 - R$ 19.003,86. Realizado em 2014.

Garantia e seguros

N/A

Até 30 dias.

NÃO

0,000000
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Rescisão ou extinção

N/A

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

6.797.000,00

0,0

6.797.000,00

Indefinido

NÃO

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Empate Engenharia

12/06/2012

0,000000

Relação com o emissor

Acionista controlador indireto.

Objeto contrato

Conta corrente ativa, correspondente a duas operações ocorridas em 12/06/2012 e 30/02/2012. Saldo em 31/12/2013 - R$ 6.797.000,00, Quitado
em 2014.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Equipav Pavimentação

29/05/2013

13.374.039,12

0,00

13.374.039,12

Até 30 dias

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlador indireto

Objeto contrato

Quatro contratos de prestação de serviços de engenharia em rede de esgotos celebrados entre a Equipav Pavimentação e a Companhia firmados
no período compreendido entre 29/05/2013 e 03/07/2013., conforme nota explicativa 10, ite, "Aquisições de ativo intangível no exercício" da DF
2014/2013. Saldo quitado em 2013.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses
A Companhia adota práticas de governança corporativa e aquelas recomendadas e/ou exigidas
pela legislação.
Qualquer acionista está proibido de votar em deliberação acerca de matéria em que tenha
interesses conflitantes com os da Companhia, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações,
bem como de atuar em qualquer operação ou negócios na mesma situação de conflito de
interesse.
As operações da Companhia, especialmente aquelas realizadas com partes relacionadas,
foram devidamente submetidas aos órgãos decisórios da Companhia a que estavam
subordinadas, conforme regras vigentes.
b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
As operações e negócios da Companhia com partes relacionadas são realizadas com o intuito
de melhorar seu desempenho e levam em consideração o critério do melhor preço, prazo,
melhor capacitação técnica e encargos financeiros compatíveis com as práticas usuais de
mercado, sendo que todos estabelecem prazos para sua efetiva realização, quitação, bem
como taxas de juros de mercado (quando aplicável). Os contratos firmados com partes
relacionadas observam condições estritamente comutativas, com pagamento compensatório
adequado, similares àquelas que poderiam ser estabelecidas em transações com partes não
relacionadas.
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16.4 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação a esta Seção 16
do Formulário de Referência.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
11/08/2016
Tipo de capital
11/08/2016
Tipo de capital
11/08/2016
Tipo de capital
11/08/2016

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

706.729.853

0

706.729.853

706.729.853

0

706.729.853

706.729.853

0

706.729.853

134.615.210

0

134.615.210

Capital Emitido
882.943.577,42
Capital Subscrito
882.943.577,42
Capital Integralizado
882.943.577,42
Capital Autorizado
0,00
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17.5 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação a esta Seção 17
do Formulário de Referência.
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Quantidade
(Unidades)

0

Valor nominal global
(Reais)

0,00

Saldo devedor em aberto

0,00
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não está listada em qualquer segmento da BM&FBOVESPA e não
tem seus valores mobiliários negociados em bolsa.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

A Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui títulos emitidos no exterior
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

Não há Ofertas públicas de distribuição efetuadas pela Companhia ou por terceiros, que a Companhia julgue relevantes
com relação a esta Seção do Formulário de Referência.
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18.12 - Outras infomações relevantes

18.12.

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação a esta Seção do Formulário de Referência
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação a esta aos Itens
19.2 e 19.3 com redação dada pela Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015.
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20.2 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação a esta Seção 20
do Formulário de Referência.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
A Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante (“Política de Divulgação”) foi aprovada foi a alteração do modo
de divulgação dos fatos relevantes da Companhia, conforme disposto na sua Política de Divulgação de Ato ou
Fato Relevante (“Política de Divulgação”), os quais passarão a ser veiculados por meio (a) da página na rede
mundial de computadores dos portais de notícias http://portal.comunique-se.com.br/ e http://www.abrasca.org.br/;
(b) da página na rede mundial de computadores da Companhia (http://www.aegea.com.br/ri/), e (c) do sistema de
envio de informações periódicas e eventuais da CVM (Sistema IPE), conforme faculdade conferida pela
Instrução da CVM n° 547, de 5 de fevereiro de 2014, a qual altera a Instrução da CVM n° 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada.
As regras da Política de Divulgação deverão ser observadas pelo Diretor de Relações com Investidores e demais
Pessoas Vinculadas, conforme definição abaixo, no que tange à divulgação de Atos ou Fatos Relevantes e à
manutenção de sigilo acerca de Atos ou Fatos Relevantes que ainda não tenham sido divulgados ao público.
Para os fins da Política de Divulgação, Pessoas Vinculadas são aquelas indicadas no artigo 13 da Instrução
CVM 358, inclusive a Companhia, seus acionistas controladores diretos e indiretos, Diretores, membros do
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, quando instalado, e de quaisquer outros órgãos com funções
técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, gerentes e empregados, que em virtude do cargo que
ocupam, tenham acesso a informação que possa, potencialmente, resultar em Ato ou Fato Relevante,
sociedades controladoras e/ou sob controle comum e respectivos acionistas controladores, membros da
administração e de órgãos com funções técnicas ou consultivas, prestadores de serviços e outros profissionais
que tenham aderido expressamente à Política de Divulgação e estejam obrigados à observância das regras nela
descritas, ou, ainda, qualquer pessoa que, nos termos da Instrução CVM 358, mesmo não tendo aderido à
Política de Divulgação, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante, em virtude de seu
cargo, função ou posição na Companhia, seus acionistas controladores, suas controladas ou coligadas.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
A Política de Divulgação estabelece as regras que deverão ser observadas pelo Diretor de Relações com
Investidores e demais Pessoas Vinculadas, conforme definido na Política de Divulgação e no item 21.1 deste
Formulário de Referência, no que tange à divulgação de Atos ou Fatos Relevantes e à manutenção de sigilo
acerca de Atos ou Fatos Relevantes que ainda não tenham sido divulgadas ao público.
São considerados Atos ou Fatos Relevantes aqueles definidos como relevantes nos termos da Instrução CVM
358, inclusive qualquer decisão de acionista controlador, deliberação de Assembleia Geral ou dos órgãos de
administração da Companhia ou qualquer outro ato ou fato de caráter político- administrativo, técnico, negocial ou
econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, que possa influir de modo ponderável:
(i) na cotação dos Valores Mobiliários (conforme abaixo definido); (ii) na decisão dos investidores de comprar,
vender ou manter os Valores Mobiliários; ou (iii) na determinação de os investidores exercerem quaisquer direitos
inerentes à condição de titulares de Valores Mobiliários.
Para fins da Política de divulgação da Companhia os eventos considerados como Ato ou Fato Relevante devem
ter sua materialidade analisada no contexto das atividades ordinárias e da dimensão da Companhia, bem como
das informações anteriormente divulgadas, de modo a evitar a banalização das divulgações de Atos ou Fatos
Relevantes em prejuízo da qualidade da análise, pelo mercado e público em geral, das perspectivas da
Companhia.
Como critério objetivo orientador, de maneira não impositiva, da influência ponderável do Ato ou Fato Relevante,
utilizar-se-á do conceito de materialidade de tal evento no contexto das atividades da Companhia, sendo
considerado material os eventos ocorridos na holding ou subsidiárias que representem 5% ou mais do capital
social da Companhia ou que, de maneira isolada, possam provocar variação:
- na receita bruta anual consolidada em 5% ou mais
- no EBITDA anual consolidado em 5% ou mais
- no lucro líquido consolidado do exercício em 5% ou mais
A comunicação de Atos ou Fatos Relevantes à CVM e, se for o caso, às Entidades de Mercado, deve ser feita
imediatamente por meio de documento escrito, descrevendo detalhadamente, de forma clara e precisa e em
linguagem acessível ao público investidor, os atos e/ou fatos ocorridos, indicando, sempre que possível, os valores
envolvidos e outros esclarecidos.
Caso após o prazo de três dias contados da comunicação acima, não seja divulgada o Ato ou Fato Relevante, fica
a Pessoa Vinculada obrigada a comunicar imediatamente o referido Ato ou Fato Relevante à CVM.
O Ato ou Fato Relevante deve ser veiculado por meio (a) da página na rede mundial de computadores dos portais
de notícias http://portal.comunique-se.com.br/ e http://www.abrasca.org.br/; (b) da página na rede mundial de
computadores da Companhia (http://www.aegea.com.br/ri/), e (c) do sistema de envio de informações periódicas e
eventuais da CVM (Sistema IPE). Conforme previsto na Política de Divulgação, não obstante a divulgação de ato
ou fato relevante pelos canais de comunicação supramencionados, qualquer fato relevante poderá ser também, a
critério da Companhia, publicado em jornais de grande circulação. A Companhia informa, ainda, que realizou as
alterações pertinentes em seu formulário de referência e formulário cadastral, ambos exigidos pela Instrução da
CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada.
O Ato ou Fato Relevante deverá, preferencialmente, ser divulgado antes do início ou após o encerramento dos
negócios nas Entidades do Mercado. Caso as Entidades do Mercado não estejam operando simultaneamente, a
divulgação será feita observando o horário de funcionamento das Entidades do Mercado localizadas no Brasil.
Os Atos ou Fatos Relevantes poderão, excepcionalmente, deixar de ser divulgados, se seus acionistas
controladores ou administradores entenderem que a sua revelação colocará em risco o interesse legítimo da
Companhia. A Companhia poderá submeter à apreciação da CVM a sua decisão de, excepcionalmente, manter
em sigilo Ato ou Fato Relevante cuja divulgação entenda representar risco ao interesse legítimo da Companhia.
Caso o Ato ou Fato Relevante não divulgado ao público escape ao controle, tornando-se de conhecimento de
pessoas diversas das que tiveram originalmente conhecimento e/ou daqueles que decidiram manter sigiloso o Ato
ou Fato Relevante e/ou do público em geral e/ou caso se verifique que ocorreu oscilação atípica na cotação, preço
ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários, os acionistas controladores ou os administradores ficam
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
obrigados a, diretamente ou por meio do Diretor de Relações com Investidores, providenciar para que referido Ato
ou Fato Relevante seja imediatamente divulgado à CVM e, se for se o caso, às Entidades de Mercado e ao público
em geral.
As Pessoas Vinculadas devem observar as seguintes regras, decorrentes da Política de Divulgação de
Informações Relevantes: (i) guardar sigilo absoluto acerca de Atos ou Fatos Relevantes que ainda não tenham
sido divulgados, nos termos da Política de Divulgação e da Instrução CVM 358, as quais tenham acesso em razão
do cargo ou posição que ocupam, até que tais Atos ou Fatos Relevantes sejam divulgadas ao público, bem como
zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam; (ii) não devem discutir Atos ou Fatos
Relevantes em lugares públicos. Da mesma forma, as Pessoas Vinculadas somente deverão tratar de assuntos
relacionados aos Atos ou Fatos Relevantes com aqueles que tenham necessidade de conhecer tais informações,
ou seja, aqueles que estejam envolvidos pelos motivos que ensejem a colocação dos valores mobiliários no
mercado, bem como a organização para a devida prestação das informações ao público, sempre visando ao fiel
cumprimento das disposições da Instrução CVM 358 e da Política de Divulgação. Caso qualquer Pessoa
Vinculada verifique que um Ato ou Fato Relevante ainda não divulgado ao público tornou-se do conhecimento de
pessoas diversas das que (i) tiveram originalmente conhecimento, e/ou (ii) decidiram manter sigilosa o Ato ou Fato
Relevante, ou, ainda, que ocorreu oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores
Mobiliários, tais fatos deverão ser imediatamente comunicados à Companhia, na pessoa do Diretor de Relação
com Investidores ou à pessoa por ele indicada.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
O Diretor de Relações com Investidores é responsável pela aderência da divulgação à atual
política de divulgação e deve: (i) divulgar e comunicar por escrito, à CVM e às Entidades do
Mercado, imediatamente após a ciência, qualquer Ato ou Fato Relevante ocorrido ou
relacionado à Companhia; e (ii) zelar pela ampla e imediata disseminação do Ato ou Fato
Relevante simultaneamente na CVM e nas Entidades do Mercado, assim como ao público
investidor em geral.
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21.4 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação a esta Seção 21
do Formulário de Referência.
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