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OFÍCIO nº 0161/2021 – GCE/UGPE 

 

Manaus, 08 de março de 2021. 

 
A Sua Senhoria o Senhor 
FÁBIO AUGUSTO ALHO DA COSTA 

Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos delegados do Município de 

Manaus – AGEMAN 
Rua Amazônia, nº 53 - Vila Amazonas | Nossa Senhora das Graças 
69057-240. Manaus/AM 
 
 
Assunto: Encaminhamento das Minutas do Primeiro Aditivo ao Termo de Convênio n. 
004/2016 e respectivo Plano de Trabalho. 
 
 

Senhor Presidente, 

 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar 

as minutas do Primeiro Aditivo ao Termo de Convênio nº 004/2016 e Plano de Trabalho 

correspondente, para conhecimento e manifestação, contendo as respectivas 

adequações necessárias em razão das recentes alterações na gestão do Município de 

Manaus; na direção da Concessionária; e nos prazos de execução e vigência do referido 

acordo e cronograma do respectivo plano de trabalho, em decorrência dos impactos 

diretos e indiretos da pandemia de covid-19. 

Cumpre rememorar que os autos do processo nº 

01.01.039102.00000348.2019 foram encaminhados à Casa Civil do Estado do Amazonas, 

em 23/10/2019, conforme protocolo anexo. Naquela ocasião, o objeto do aditivo 

refletia apenas a mudança de representação na interveniência do referido Convênio, 

significando, na prática, a substituição da Agência Reguladora dos Serviços Públicos 
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ANEXOS:  
1 – Termo de Convênio de Cooperação Técnica nº 004/2016 e Plano de Trabalho; 
2 – Minuta do Primeiro Aditivo ao Termo de Convênio de Cooperação Técnica nº 004/2016; 
3 – Minuta do Plano de Trabalho do Primeiro Termo Aditivo; 
4 – Protocolo do processo nº 2019.02.001192 SAJ/PGE na Casa Civil; 
5 – Correspondência da Águas de Manaus 50MAN-CAR.JUR-2021/000040 - ED-MAN-2021/0000122. 
 
 

Delegados e Contratados do Estado do Amazonas – ARSEPAM pela Agência 

Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus – AGEMAN. 

Por outro lado, é sabido que o planejamento geral das ações 

governamentais e institucionais, no ano de 2020, foi significativamente impactado em 

razão da pandemia causada pelo novo corona vírus, assim como pelos efeitos indiretos 

das medidas restritivas necessárias para o controle de disseminação da doença, 

tornando imprescindível, por motivo de força maior, a extensão do prazo de vigência 

do referido instrumento até 31.12.2022, a fim de assegurar o cumprimento dos prazos, 

metas remanescentes e objetivos finais estabelecidos no Plano de Trabalho do ajuste 

em epígrafe.  

Sendo o que se apresenta para o momento e certo de contar com vossa 

costumeira atenção e colaboração, renovo meus votos da mais elevada estima e 

apreço.  

Atenciosamente, 

 

 

MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPÊLO 

Coordenador Executivo 

UGPE 

 
 

 

 

  



























































MINUTA                             

  

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO 

Nº 004/2016, CELEBRADO ENTRE O ESTADO 

DO AMAZONAS E A EMPRESA ÁGUAS DE 

MANAUS, COM INTERVENIÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE MANAUS E DA AGÊNCIA 

REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS – 

AGEMAN, na forma abaixo:  

 

Aos XX (XX) dias do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil 

e vinte e um), nesta cidade de Manaus,  na sede do Governo do Estado do 

Amazonas, s ituada na Avenida Brasi l , 3625, Compensa I I , 69036-110, 

compareceram como convenentes o ESTADO DO AMAZONAS ,  neste ato 

representado por seu Governador, Sr.  WILSON MIRANDA LIMA, brasi leiro, 

casado, XXXXXXX, residente e domici l iado, nesta cidade, no endereço 

XXXXXXX, portador da Cédula de Identidade nº 2762263-0, inscrito no CPF 

sob o nº 442.500.702-63, doravante denominado PRIMEIRO CONVENENTE ,  e 

a empresa ÁGUAS DE MANAUS S.A , concessionária dos serviços de água e 

esgoto da cidade de Manaus , cadastrada sob o CNPJ n.º 03.264.927/0001-

27, com sede comercial local izada na Avenida André Araújo, n.º 1981, 

Aleixo, CEP 69060-000, neste ato representada pelo  Diretor-Presidente, Sr.  

THIAGO AUGUSTO HIROMITSU TERADA,  brasi leiro, graduado em relações 

internacionais, portador da Cédula de Identidade nº 32.579.069-3 SSP/SP, 

inscrito no sob o CPF nº 223.433.208-70, e pelo Diretor Executivo Sr. DIEGO 

RAFAEL DAL MAGRO,  brasi leiro, engenheiro sanitário e ambiental , portador 

da Cédula de Identidade nº 93042-3 SEJUSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 

016.666.481-24, ambos com endereço profiss ional  na Av. André Araújo, nº 

1981, Bairro Aleixo, CEP 69.060-000, na Cidade de Manaus, Estado do 

Amazonas, doravante denominada SEGUNDA CONVENENTE ,  e como 

interveniente o MUNICÍPIO DE MANAUS , neste ato representado por seu 

Prefeito, Sr .  DAVID ANTÔNIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA , brasi leiro, v iúvo, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 1088476-9 SESEG/AM, inscrito no 

CPF sob o nº 405.822.802-49, residente e domici l iado nesta c idade, na 



MINUTA                             

  

Avenida Tarumã, 1159 –  de 633/634 ao f im, Praça 14 de janeiro, 69020-000, 

doravante denominado PRIMEIRO INTERVENIENTE  e a AGÊNCIA 

REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE 

MANAUS –  AGEMAN, neste ato representada por seu Presidente, Sr. FÁBIO 

AUGUSTO ALHO DA COSTA,  brasi leiro, advogado, portador da Cédula de 

Identidade nº 9676023-SESEG/AM, inscrito no CPF sob o nº 405.828.682-20, 

domici l iado nesta cidade, na Avenida do Turismo, 1997, Casa 2, 

Condomínio I tapuranga I I I , Ponta Negra, 690370-005, doravante 

denominada SEGUNDA INTERVENIENTE ,  tendo em vista o que consta no 

Processo  Administrativo nº 01.01.039102.00000348.2019 - UGPE , doravante 

referido por PROCESSO  e de acordo com o despacho autorizativo exarado 

pelo Excelentíss imo Senhor Governador do Estado do Amazonas , 

constantes dos mesmos autos, ocasião em que, na presença das 

testemunhas adiante nominadas, é assinado o PRIMEIRO ADITIVO AO 

TERMO DE CONVENIO Nº 004/2016 , cujo aditamento se regerá pelas normas 

apl icáveis ao aludido ajuste, mediante as cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DO OBJETO:  O presente aditamento tem por objeto:  

a)  Prorrogar o prazo de vigência do Termo de Convênio nº 004/2016 –  

UGPE até 31/12/2022; 

b)  Alterar o nome fantasia da concessionária MANAUS AMBIENTAL S/A, 

que passa a ser denominada ÁGUAS DE MANAUS S/A (Segunda 

Convenente) ,  bem como a substi tuição da ARSAM –  Agência 

Reguladora dos Serviços Públ icos Concedidos do Estado do 

Amazonas pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos 

Delegados do Município de Manaus –  AGEMAN (Segunda 

Interveniente), de acordo com os fatos e fundamentos expl icitados 

no Processo Administrativo nº 01.01.039102.00000348.2019  –  UGPE. 

 



MINUTA                             

  

CLÁUSULA SEGUNDA –  DA RATIFICAÇÃO:  F icam integralmente ratif icadas 

todas as demais cláusulas do Termo de Convênio original que, expressa ou 

implicitamente, não confl i tem com as disposições deste Termo . 

 

CLÁUSULA TERCEIRA –  DA PUBLICAÇÃO:  O presente Aditivo será publicado 

sob a forma de extratos nos Diários Oficiais do Estado e da União, nos 

termos do parágrafo único, artigo 61, da Lei  nº 8.666/93 de 21 de junho de 

1993. 

 

Ao f im, foi  lavrado o presente termo, em 05 (cinco) vias, de igual  teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os seus 

legítimos e legais efeitos.   

 

Manaus/AM, XX de fevereiro de 2021. 

 

 

ESTADO DO AMAZONAS: 

 

 

 

 

WILSON MIRANDA LIMA 

Governador 

Primeiro Convenente 

 

 

 

ÁGUAS DE MANAUS: 

 

 

 

 

   THIAGO AUGUSTO HIROMITSU TERADA   DIEGO RAFAEL DAL MAGRO  

              Diretor-Presidente                               Diretor Executivo 

           Segundo Convenente                               Segundo Convenente  
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MUNICÍPIO DE MANAUS: 

 

 

 

DAVID ANTÔNIO ABISAI  PEREIRA DE ALMEIDA 

Prefeito  

Primeiro Interveniente 

 

 

  

AGEMAN: 

 

 

 

FÁBIO AUGUSTO ALHO DA COSTA 

Diretor-Presidente 

Segunda Interveniente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome:                               Nome: 

RG:                                            RG: 

CPF:                                          CPF: 



 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE TRABALHO 
 
 

1º  ADITIVO 
 

CONVÊNIO Nº 004/2016 
 

 
 

Plano de Trabalho referente ao PRIMEIRO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 004/2016, a ser 
celebrado entre o ESTADO DO AMAZONAS e a empresa MANAUS AMBIENTAL S/A, 
denominada ÁGUAS DE MANAUS, com a interveniência do MUNICÍPIO DE MANAUS e da 
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE 
MANAUS – AGEMAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANAUS – AMAZONAS 
2021 

 

 



 

 
 

 

 

 

1 -     DADOS CADASTRAIS  
1.1 - DO PRIMEIRO CONVENENTE 
Órgão/Entidade 

ESTADO DO AMAZONAS 

CNPJ 

04.313.369/0001-90 

Endereço 

Av. Brasil, nº 3925- Compensa II 

Cidade:    

Manaus 

UF:   

AM 

CEP 

69036-110 

DDD/telefone 

 

E.A. 

Pública Estadual  

Nome do Responsável 

WILSON MIRANDA LIMA 

CPF 

 442.500.702-63 

RG/Órgão Expedidor 

2762263-0 

Função 

Governador do Estado 

Matrícula 

 

Endereço residencial 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CEP 

Xxxxxxxxxxxxxx 

 
1.2 - DA SEGUNDA CONVENENTE 
Órgão/Entidade  

MANAUS AMBIENTAL S/A, denominada ÁGUAS DE MANAUS. 

CNPJ 

03.264.927/0001-27 

Endereço 

Rua do Bombeamento, n. 01, Compensa. 

Cidade 

Manaus 

UF 

AM 

CEP 

69035-093 

DDD/telefone 

19/3459-8300  

E.A. 

Empresa Privada 

Nome do Responsável 

THIAGO AUGUSTO HIROMITSU TERADA 

CPF 

223.433.208-70 

RG/ Órgão Expedidor  

32.579.069-3 

Função 

Diretor-Presidente 

Matrícula 

Endereço Residencial  

Xxxxxx 

Responsável 

DIEGO RAFAEL DAL MAGRO 

CPF 

016.666.481-24 

RG/Órgão Expedidor  

93042-3 

Função: 

 Diretor Executivo 

Matrícula 

- 

Endereço residencial 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 



 

 
 

 

 

 

1.3- DA PRIMEIRA INTERVENIENTE 
 
Órgão/Entidade 
MUNICÍPIO DE MANAUS 

CNPJ 
04.365.326/0001-75 

Endereço 
Avenida Brasil, nº 2971- Compensa I 

Cidade 
Manaus 

UF 
AM 

CEP 
69.036-110 

DDD/Telefone 
 

E.A 
Pública Municipal 

Nome do Responsável 
DAVID ANTÔNIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA 

C.P.F 
405.822.802-49 

RG/Órgão Expedidor 
1088476-9-SESEG/AM 

Função 
Prefeito 

Matrícula 
 

Endereço 
Av. Tarumã, nº 1159- de 633-634- Praça 14 de janeiro 

CEP 
69020-000 

 
1.4- DA SEGUNDA INTERVENIENTE  
Órgão/Entidade 
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS – AGEMAN. 

CNPJ 
29.916.198/0001-30 

Endereço 
Avenida Mário Ypiranga, 416, Edifício SEMAD, 2º. Andar – Adrianópolis 

Cidade 
Manaus 

UF 
AM 

CEP 
69.057-250 

DDD/Telefone 
(92) 3215-3811 

E.A 
Municipal 

Nome do Responsável 
FÁBIO AUGUSTO ALHO DA COSTA 

C.P.F 
405.828.682-20 

RG/Órgão Expedidor 
9676023/SESEG/AM 

Função 
DIRETOR-PRESIDENTE 

Matrícula 
131676-1B 

Endereço 
Avenida do Turismo, 1997, casa 2, Cond. Itapuranga III – Ponta 
Negra 

CEP 
69037-005 

Órgão/Entidade 
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do 
Município de Manaus – AGEMAN. 

CNPJ 
29.916.198/0001-30 

Endereço 
Rua Amazonas, número 53, Nossa Senhora das Graças. 



 

 
 

 

 

 

Cidade 
Manaus 

UF 
AM 

CEP 
69.057-240 

DDD/Telefone 
(92) 3215-3811 

E.A 
Municipal 

Nome do Responsável 
FÁBIO AUGUSTO ALHO DA COSTA 

C.P.F 
405.828.682-20 

RG/Órgão Expedidor 
9676023/SESEG/AM 

Função 
Diretor-Presidente 

Matrícula 
131676-1B 

Endereço 
Avenida do Turismo, 1997, casa 2, Cond. Itapuranga III – Ponta 
Negra 

CEP 
69037-005 

 
2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

2.1. Título do Projeto 

            Execução de obras referente aos Sistemas de 

Esgotamento Sanitário nas Sub-Bacias dos Igarapés  

Manaus, Bittencourt e Mestre Chico, na margem diretia 

do Igarapé do Quarenta na área compreendida entre as 

Sub-Bacias dos Igarapés Mestre Chico e Freira, 

pertencentes à bacia do Educandos/Quarenta e na Sub-

Bacia do Igarapé São Raimundo, pertencente à Bacia 

São Raimundo. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INÍCIO FINAL 

ABRIL/2016 31/12/2022 

 

2.2. Identificação do Objeto      

 Com a implantação do PROSAMIM/BID, que envolve a melhoria ambiental, 
requalificação urbanística e as ações de reassentamento de famílias na área de 
intervenção direta e entorno, há a necessidade de realização de estudos, projetos, obras 
e serviços indispensáveis à instalação, adequação e ampliação dos sistemas de 
esgotamento sanitário (coleta e tratamento), nas áreas de abrangência do Programa, 
necessitando, ao fim, que a empresa Manaus Ambeintal S/A receba os sistemas 
implantados e faça a sua operação e manutenção.    
  



 

 
 

 

 

 

 

2.3. Justificativa da Proposição 

A proposição em tela tem por objetivo a alteração legal do nome fantasia da 

concessionária MANAUS AMBIENTAL S/A, que passa a ser denominada ÁGUAS DE 

MANAUS, Segunda Convenente, bem como a substituição da antiga ARSAM – Agência 

Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas, atual ARSEPAM, 

Segunda Interveniente, pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados 

do Município de Manaus – AGEMAN, de acordo com os fatos e fundamentos 

explicitados no Processo Administrativo n. 01.01.039102.00000348.2019, assim como 

aditar o prazo de execução e vigência do referido instrumento convenial até 

31/12/2022,  a fim de garantir a continuidade do processo de entrega das obras dos 

Sistemas de Esgotamento Sanitário, no âmbito do PROSAMIM I, II e III, bem como a 

efetiva aprovação e celebração do Convênio Financeiro e do Convênio para 

implementação do Programa de Educação Ambiental e Sanitário do Programa 

(“Convênio Social, Ambiental e de Comunicação”). 

No decorrer das atividades as ações foram sendo executadas de acordo com o 

cronograma inicial. No entanto, em meados de março de 2020, houve a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial 

da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo corona vírus (COVID-19). 

Por outro lado, é inegável o fato de que o planejamento geral das ações 
governamentais, no ano de 2020, foi significativamente impactado em razão da 
pandemia causada pelo novo corona vírus, assim como pelos efeitos indiretos das 
medidas restritivas necessárias para o controle de disseminação da doença, tornando 
imprescindível, por motivo de força maior, a extensão do prazo de vigência do referido 
instrumento até 31.12.2022, a fim de assegurar o cumprimento dos prazos, metas 
remanescentes e objetivos finais estabelecidos no Plano de Trabalho do ajuste em 
epígrafe.  
 

2.4. Estrategia de execução. 

         As atividades objeto desta cooperação seguirão a metodologia proposta pelo grupo 

de trabalho formados por membros dos Convenentes e Interveniente. 

 

3- Das áreas de Abrangência  

       São consideradas áreas de abrangência as Sub-bacias dos Igarapés Manaus, 

Bittencourt e Mestre Chico, na margem direita do Igarapé do Quarenta, na área 

compreendida entre as sub-bacias dos Igarapés Mestre Chico e Freira, pertencentes à 

bacia do Educandos/Quarenta, e na sub-bacia do Igarapé São Raimundo, pertencente à 

bacia do São Raimundo. 



 

 
 

 

 
4.  CRONOGRAMA DE EXECUÇAO DAS METAS A SEREM EXECUTADAS 

METAS DO GOVERNO DO ESTADO 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

INICIO FINAL 

Desenvolver o projeto básico e/ou executivo das obras, em 

conformida com as diretrizes do “Plano Diretor de Esgoto do 

Município”, com o Plano de Trabalho e com as especificações 

técnicas e parâmetros de ´projetos fornecidos pela MANAUS 

AMBIENTAL S/A e pela Associação Brasileira de Normas 

Ténicas-ABNT 

abr/2016 mar/2021 

Apresentar à MANAUS AMBIENTAL S/A, antes da expedição 

da Ordem de Serviços das obras, o projeto executivo 

desenvolvido, a fim de obter a “não Objeção” aos mesmos.  

abr/2016 mar/2021 

Contratar a execução das obras, fiscaliza-las por intermédio 

de uma empresa consultora especializada em serviços de 

supervisão, sob a coordenação da Unidade Gestora de 

Projetos Especiais- UGPE, e responsabilizar-se pela sua 

solidez e segurança, bem como pela observância ao projeto 

executivo analisado pela concessionária.  

abr/2016 mar/2021 

Revisar e modificar o projeto básico e executivo, adquando-

os às especificações técnicas e parâmetros de projetos, 

submetendo-os novamente a aprovação da Manaus 

Ambiental S/A 

abr/2016 mar/2021 

Apresentar a Manaus Ambiental S/A, a fim de obter “Não 

Objeção”, quaisquer modificações supervenientes no projeto 

executivo 

abr/2016 mar/2021 

Havendo objeção, o ESTADO deverá proceder às revisões ou 

modificações solicitadas nos informes de avanço das obras 

apresentadas pela Manaus Ambiental S/A   

abr/2016 mar/2021 

No caso previsto no tópico acima, os CONVENETES, por meio 

do seu CORPO Técnico, deverão acordar solução técnica 

adequada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, de forma a 

evitar que as obras sofram solução de continuidade.  

abr/2016 mar/2021 

Expirado o prazo acima mencionado sem que as partes 

tenham encontrado solução técnica viável, o trecho da obra 

objeto do impasse será interrompido até que as partes 

definam solução técnica consensual. 

abr/2016 mar/2021 



 

 
 

 

 

 

 

Executar e entregar concluídas as OBRAS, conforme indicado 

pela Manaus Ambiental S/A, do sistema de esgotamento 

sanitário dos conjuntos habitacionais construídos pelo 

PROSAMIM, bem como do sistema de esgoto nas sub-bacias 

dos Igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico, na margem 

direita do Igarapé do Qaurenta na área compreendida entre 

as sub-bacias dos Igarapés Mestre Chico e Freira, 

pertencentes à Bacia do Educandos/Quarenta,  e na sub-bacia 

do Igarapé São Raimundo pertente à Bacia do São Raimundo, 

de acordo com os projetos analisados e aceitos pela Manaus 

Ambiental S/A.  

abr/2016 dez/2022 

Elaborar os Projetos Básciso e Executivos das obras dos 

sistemas de esgotamento sanitário, bem como atender aos 

prazos para sua apresentação e revisão previstos no presente 

instrumento.  

abr/2016 mar/2021 

Realizar investimento no montante de até R$ 40.000.000,00 

(quarenta milhões de reais) para implantação da solução 

definitiva- indicada pela Manaus Ambiental S/A de 

tratamento do destino final dos efluentes do esgotamento 

sanitário para os Programas PROSAMIM I (Sub-bacias dos 

Igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico), PROSAMIM II 

(Bacia dos Educandos e Quarenta) e PROSAMIM III (Bacia do 

igarapé São Raimundo), de acordo com a Licença de 

Instalação nº 023/2014, cabendo à Manaus  Ambeintal S/A o 

recebimento dessas obras desde que observada a execução 

em total obediência aos projetos aprovados pela 

Concessionária . Deverá ser firmado entre os PARTÍCIPES 

deste Termo de Convenio especifico para esta finalidade, o 

qual será celebrado no momento da aprovação final de seus 

projetos executivos, pela Manaus Ambeintal S/A , conforme 

disposto na Cláusula Terceira .    

abr/2016 dez/2022 



 

 
 

 

 

 

 

Receber da empresa contratada para execução as obras 

realizadas e transferi-las ao Municipio que as repassará, em 

ato continuo, para a Manaus Ambiental S/A 

abr/2016 dez/2022 

Colocar a disposição da Manaus Ambiental S/A, sempre que  

solicitadas, todas as informações necessárias para que esta 

possa cumprir seus compromissos relativos à aprovação e ao 

acompanhamento dos projetos. 

abr/2016 dez/2022 

Oferecer condições para que a Manaus Ambeintal S/A revise, 

ao menos uma vez ao mês, o avanço das obras e emita um 

informe acerca da sua conformidade com os projetos 

apresentados.  

abr/2016 dez/2022 

Celebrar  com os demais PARTICIPES, 06 (seis) meses após a 

assinatura deste instrumento, o Convênio Financeiro. 
abr/2016 dez/2022 

Efetuar os ressarcimentos de todos os curstos  e o pagamento 

da remuneraçãodevida à Manaus Ambiental S/A decorrentes 

das atividades de análise de projetos e acompanhamento, 

operação, manutenção e administração das  obras, conforme 

a sistemática prevista no Convênio Financeiro    

abr/2016 dez/2022 

Constituir uma conta especial denominada “Fundo de 

Saneamrnto”, conforme previsto na letra a.1, item 3.4 do 

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE PROTOCOLO DE 

INTENÇÕES, firmado entre as partes para o PROSAMIM I, e 

no PROTOCOLO DE INTENÇÕES firmado entre as partes para 

o PROSAMIM III, bem como comunicar formamente à 

empresa Manaus Ambeintal S/A a criação da referida conta. 

abr/2016 dez/2022 

Contratar uma instituição financeira especializada para a 

administração do “Fundo de Saneamento”, nos termo e 

condições estipuladas no CONVÊNIO FINANCEIRO, o qual se 

regerá de acordo com as disposições estabelecidas no 

presente instrumento, no PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES firmado entre as partes para o 

PROSAMIM I, e no PROTOCOLO DE INTENÇÕES firmado 

entre as partes para o PROSAMIM III. 

abr/2016 dez/2022 



 

 
 

 

 

 

 

Monitorar o cumprimento das exigências complementares da 

licença de Operação (LO), independente de a mesma ter sido 

obtida pelo Estado ou pela Manaus Ambeintal S/A. o qual 

deverá contemplar, ainda, a qualidade da água dos Igarapés 

das áreas de influência do PROSAMIM e das unidades dos 

sistemas de tratamentoda CONCESSIONÁRIA.  

abr/2016 mar/2021 

METAS DA MANAUS AMBIENTAL S/A 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

INICIO FINAL 
Fornecer ao ESTADO, em um prazo de até 30 (trinta) dias 

após a assinatura do CONVÊNIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, o 

PLANO DE TRABALHO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

relativos às obras do sistema de esgoto das sub-bacias dos 

Igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico (Bacia do 

Educandos e Quarenta), na Bacia do Educandos/Quarenta e 

na sub-bacia do Igarapé do São Raimundo (Bacia São 

Raimundo), prevendo a metodologia a ser utilizada na 

aprovação e no acompanhamento dos projetos e das obras. 

abr/2016 dez/2021 

Analisar e/ou revisar o projeto básico e/ou executivo, 

orçamento referencial e executivo referente às obras, 

apresentando sua “Não Objeção” ao mesmo, mediante 

emissão de parecer atestando que o projeto está de acordo 

com o PLANO DE TRABALHO e as ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS fornecidas pela empresa Manaus Ambeintal S/A 

abr/2016 dez/2022 

Acompanhar a execução das obras, disponibilizando uma 

equipe técnica pra tal fim,. 
abr/2016 dez/2022 

Revisar ao menos uma vez ao mês, o avanço das obras, 

emitidondo e encaminhado ao ESTADO, num prazo de 5 

(cinco) dias, um informe sobre a conformidade ou não das 

obras com os ´projetos, indicando especificamente as razões 

técnicas e pontos a serem modificados oiu revisados, de 

modo a adequar os projetos executivos ou as obras ao Plano 

de Trabalho e às Especificações Técnicas     

abr/2016 dez/2022 



 

 
 

 

 

 

 

Receber as obras, desde que em conformidade com o Plano 

de Trabalho aprovado, operar e manter os serviços, de 

acordo com o CONTRATO DE CONCESSÃO   

abr/2016 dez/2022 

Receber as obras, operar  e manter o sistema de esgotamento 

sanitário no âmbito do PROSAMIM I, II e III, de acordo com o 

CONTRATO DE CONCESSÃO. 

abr/2016 dez/2022 

Apresentar ao Órgão Regulador dos Serviços Públicos 

Delegados do Município de Manaus, relatório de auditoria 

anual da execução do Projeto. 

abr/2016 dez/2022 

Disponibilizar ao Órgão Regulador dos Serviços Públicos 

Delegados do Município de Manaus um  sistemade controle  

da fiscalização da exploração dos serviços de água e esgoto 

sanitário.   

abr/2016 dez/2022 

Assinar no prazo previsto neste instrumento o CONVÊNIO 

FINANCEIRO que regulará as condições que a MANAUS 

AMBIENTAL S/A deve cumprir  em relação à receita e as 

despesas referente à prestação de serviços nas regiões 

englobadas pelo PROSAMIM, durante a etapa de operação e 

manutenção, em conformidade com as disposições 

constantes do presente instrumento, do PRIMEIRO ADITIVO 

AO TERMO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES , firmado entre 

as partes para o PROSAMIM I e do PROTOCOLO DE 

INTENÇÕES firmado entre as partes para o PROSAMIM III, 

bem como os dispostos nos Contratos de Empréstimo 

firmado entre o ESTADO e o BID.   

abr/2016 dez/2022 

Implementar o “Programa de Educação Ambeintal e 

Sanitária” quanto ao uso de serviços de água potável e 

esgotamento sanitário, objeto deste CONVÊNIO DE 

EXECUÇÃO DE OBRAS, de acordo com o Plano de Educação 

Ambiental e Sanitária do PROSAMIM, cujas condições para 

sua execução serão objeto de convênio especifico.  

abr/2016 dez/2022 

Definir o tipo d etratamento final mais adequado dos 

efluentes de esgoto dos sistemas implantados ou a serem 

implantados pelo ESTADO na Sub-bacias dos  Igarapés 

Manaus, Bettencourt e Mestre Chico ( PROSAMIM I), na Bacia  

do educandos/Quarente (PROSAMIM II) e na sub-bacia do 

Igarapé São Raimundo (PROSAMIM III) 

abr/2016 dez/2022 



 

 
 

 

 

 

 

A Manaus Ambiental S/A se compromente com a manutenção 

da qualidade da água dos igarapés das áreas de influência dos 

seus sistemas de tratamento e assume o compromisso de não 

lançar Iodo ou outros efluentes que possam piorar a 

qualidade da água nesse igarapé. 

abr/2016 dez/2022 

Apoiar o ESTADO na elaboração dos Termo de Refrência pra 

elaboração do Projeto Executivo que defina o melho tipo de 

tratamento do destino final de esgoto para o objeto deste 

Convênio. 

abr/2016 dez/2022 

METAS DO MUNICÍPIO DE MANAUS 
PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

INICIO FINAL 
Autorizar a execução das obras abr/2016 dez/2022 

Receber as instalações de água e esgotamento sanitário do 

estado e transferi-las à empresa Manaus Ambeintal S/A no 

mesmo ato. 

abr/2016 dez/2022 

Receber do ESTADO todas as obras, instalações e sistema de 

esgiotamento Sanitário  implantados pelo PROSAMIM e 

repassa-las à empres MANAUS AMBIENTAL S/A no mesmo 

ato.  

abr/2016 dez/2022 

Autorizar a empresa MANAUS AMBEINTAL S/A, antes do 

recebimento das obras, a depositar na conta especifica do 

“Fundo de saneamento” as parcelas das receitas líquidas 

oriundas dos serviços, a ser pactuado no CONVÊNIO 

FINANCEIRO, conforme item 3.3, letra b, da Cláusula Terceira 

do PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE PROTOCOLO DE 

INTENÇÕES firmado entre as partes pra o PROSAMIM I, e no 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES firmado entre as partes para o 

PROSAMIM III.   

abr/2016 dez/2022 

Evidenciar os melhores esforços junto aos seus órgãos e 

entidades competentes, inclusive através de estabelecimento 

de convênios específicos de todas as ações e providencias 

que se fizerem necessárias para a viabilizar e compelir os 

usuários das regiões englobadas pelo PROSAMIM a se 

concectarem às redes de água e esgoto, a fim de se garantir o 

efetivo cumprimento da finalidade do PROSAMIM, no que 

concerne ao esgotamento sanitário na Cidade de Manaus bem 

como resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do 

sistema que será implandado pelo ESTADO e operado e 

mantido pela MANAUS AMBEINTAL S/A e da concessão. 

abr/2016 dez/2022 



 

 
 

 

 

7. RESPONSABILIDADES 

 

    As instituições se responsabilizarão pelas atividades que lhe couberem, discriminadas para cada 

fase, conforme Cronograma de Execução apresentado acima. 

 

Manaus, xx de xxxx de 2021. 

 

1º Convenente – ESTADO DO AMAZONAS: 

 

 

WILSON MIRANDA LIMA 

Governo do Estado do Amazonas 

 

 

2º Convenente – ÁGUAS DE MANAUS: 

 

 

THIAGO AUGUSTO HIROMITSU TERADA  

Diretor-Presidente 

 

 

 

DIEGO RAFAEL DAL MAGRO 

Diretor-Executivo 

 

 

1º Interveniente- PREFEITURA MUNICÍPAL DE MANAUS 

 

 

DAVID ANTÔNIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA 

Prefeito do Município de Manaus 

 

 

2 º Interveniente – AGEMAN:  

 

 

FABIO AUGUSTO ALHO DA COSTA 

Diretor- Presidente  
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Carolina Gregório dos Santos Serafim 
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Manaus/AM, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

Para: UGPE - Unidade Gestora de Projetos Especiais 

Sr. Marcellus José Barroso Campêlo 

Coordenador Executivo 

 

 

Ref.: NOVA DIRETORIA - ÁGUA DE MANAUS 

   

 

Prezada Senhor, 

 

A MANAUS AMBIENTAL S.A., denominada ÁGUAS DE MANAUS, 

sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.264.927/0001-27, com endereço 

de correspondência na  Avenida André Araújo, 1981, Aleixo, CEP: 69.060-000, 

Município de Manaus, Estado do Amazonas, considerando os termos do contrato de 

concessão de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do 

Município de Manaus, firmado entre a Manaus Ambiental e o Poder Concedente, qual 

seja, o MUNICÍPIO DE MANAUS, vem, por meio desta, informar o que se segue: 

 

Inicialmente, cumpre informar que Águas de Manaus é a Concessionária 

responsável pelos serviços de abastecimento de água e coleta, afastamento, tratamento e 

destinação final de esgoto e desde a assunção, em junho de 2018, cujo contrato tem metas 

estabelecidas com o Poder Concedente, implicando melhorias e investimentos constantes. 

 

Além disso, a atuação da Concessionária sempre ocorre nos limites dos preceitos 

legais, contratuais, seus aditivos e anexos, bem como seus colaboradores são devidamente 

treinados para a execução de suas atividades dentro desses limites. 

 

Desde que assumimos a concessão em Manaus, a Águas de Manaus já investiu 

cerca de R$ 300 milhões em melhorias no saneamento básico da capital.  

 

Entre os principais destaques, estão a ampliação da rede de coleta e tratamento 

de esgoto, com novas estações de tratamento de grande porte sendo agregadas ao sistema. 

A empresa também investiu na regularização do abastecimento de água, construindo 

novos reservatórios e implantando mais de 62 km de novas redes de água tratada em 

locais como becos e áreas de palafitas. 98% da população da cidade é atendida com água 

tratada. Quanto ao esgotamento sanitário, os serviços da concessionária já estão 

disponíveis para cerca de 500 mil pessoas, saindo de um percentual de cobertura de 12,3% 

em 2018 para 22% em 2020. Estações de tratamento de médio e grande porte foram 
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inauguradas pela cidade no período. A principal delas, a ETE Timbiras, na Cidade Nova, 

é a maior estação do Norte do país. Com iniciativas de eficiência operacional e 

investimentos, a empresa segue com o atendimento das metas contratuais que contempla 

a ampliação da cobertura de coleta de esgoto para 80% da população até 2030. 

 

Aproveitamos a oportunidade, ainda, para informar que daremos continuidade 

nesse modelo de gestão com a inserção de novos membros na diretoria da Águas de 

Manaus, a saber: 

 

• Sr. Thiago Augusto Terada1 – Assumirá como Diretor Presidente. 

Graduado em Relações Internacionais pela PUC-SP, Pós-Graduado em 

Administração com Ênfase em Estratégia de Negócios pela FGV-SP e 

MBA em Negócios Globais e Sustentabilidade pela Università Cattolica 

del Sacro Cuore, na Itália. 

Possui ampla experiência no setor químico e concessão de serviços 

públicos, atuando na transformação de negócios com foco em ESG 

(Environmental, Social and Governance).  

No grupo AEGEA, já atuou como Gerente de Responsabilidade Social 

Corporativa na holding e como Diretor Presidente da Aegea MT e PA, 

sendo responsável pelos serviços de saneamento em 12 municípios.  

 

• Sr. Diego Rafael Dal Magro2 – Assumirá como Diretor Executivo.  

Engenheiro sanitário e ambiental, pós-graduado em gestão de projetos. 

Possui experiência de 16 anos em saneamento, com atuação em 

operações de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

e concessões.  

No grupo Aegea, atuou como diretor executivo nas concessionárias 

Águas de Teresina (PI), Águas de Timon (MA) e Águas de São Francisco 

(PA) e mais 25 unidades no Estado do Mato Grosso e Pará. 

 

 

Cumpre ainda informar que o Sr. Renato Medicis Maranhão Pimentel 

assumiu novo desafio dentro do grupo AEGEA, como vice-presidente regional, 

responsável pela Região Norte e Nordeste da AEGEA, na gestão das Concessionárias 

Águas de Manaus (Manaus/AM), Águas de São Francisco (Barcarena/PA), Águas de 

Timon (Timon/MA), Águas de Teresina (Teresina/PI), Águas de Ariquemes, Águas de 

Rolim de Moura, Águas de Pimenta Bueno e Águas de Buritis (todas em Rondônia). Já o 

Sr. Luiz Couto, assumiu novo desafio dentro do grupo AEGEA, em São Paulo. 

 

Por fim, a Concessionária reafirma que continuará firme no seu propósito de 

prestar um serviço com excelência e de melhoria continua à Cidade de Manaus, 

                                                      
1 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thiagoterada/ 
 
2 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/diego-dal-magro-3a729b27/ 
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proporcionando saúde e qualidade de vida, através de constantes melhorias e 

aprimoramento da prestação de serviço e, desde já, se coloca à disposição para uma 

apresentação formal da nova diretoria, seja de forma virtual ou presencial, bastando 

apenas que informe a disponibilidade através do correio eletrônico 

cedoc.mao@aguasdemanaus.com.br ou contato telefônico (92) 98415-7006 (Marierla 

Linhares – Secretária Diretoria). 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos para reiterar o nosso 

compromisso de oferecer saúde e qualidade de vida à população de Manaus, através dos 

serviços de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto. 

 

Renovamos, por oportuno, nossos votos de estima e consideração. 

 

 

 

ÁGUAS DE MANAUS 
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