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Comunicado 05 
 
 
 

Comunicado 05 ao Edital nº 01/2020 - SAAE 
 

Considerando a adesão do Município de Rio das Ostras ao Bloco 03, relativo à 

proposta apresentada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, para concessão da 

prestação regionalizada dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento 

sanitário e que, com a realização do leilão, em 29 de dezembro de 2021 (Edital de 

Concorrência Internacional nº 01/2020) e a possível assinatura do contrato de 

concessão previsto já para o final de março de 2022, que nos termos do contrato, se 

inicia a operação assistida do sistema pela nova concessionária, com prazo 

estabelecido de 180 dias; 
 

Considerando que após o prazo de operação assistida, todas as estruturas de 

esgotamento sanitário e abastecimento de água que estão inseridos neste processo 

de regionalização serão, portanto, assumidos pela nova concessionária; 
 

Considerando ainda, que a maior parte das estruturas atualmente operadas e 

mantidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Rio das Ostras 

(SAAE-RO) está inserida neste processo de regionalização  e que também serão 

assumidos pela nova concessionária, vencido o prazo da operação assistida; 
 

Considerando que à época em que foi decidido pela Comissão Organizadora do 

Concurso, a retomada das etapas do VII concurso, ainda não havia ocorrido o leilão 

referente ao Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020, que foi realizado em 29 

de dezembro de 2021; 
 

Em razão do exposto, e após consultar a Comissão Organizadora do VII Concurso 

Público de Rio das Ostras e o IBAM, na qualidade de Presidente do SAAE-RO, e 

pautado no juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública e no novo 

cenário que se apresenta, adio a data da realização das provas para os cargos de 

Operador de Estação de Tratamento de Esgoto, Operador de Estações de Tratamento 

de Água e Sistema de Abastecimento e Auxiliar de Operação de ETE/ETA/SAA, 

contidos no Anexo I do Edital SAAE nº 01/2020, para reavaliação da necessidade dos 

cargos disponibilizados no edital do VII Concurso Público de Rio das Ostras. 
 

Solicita-se que os candidatos acompanhem as informações sobre os cargos de 

Operador de Estação de Tratamento de Esgoto, Operador de Estações de Tratamento 

de Água e Sistema de Abastecimento e Auxiliar de Operação de ETE/ETA/SAA no site 

de concursos do IBAM (http://www.ibam-concursos.org.br/riodasostras). 

 
 
 

Rio das Ostras, 18 de março de 2022. 

 
ALEXANDRE BELEZA ROMÃO 

Presidente do SAAE-RO 
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