
/ 

. ... 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU 
Estado de São Paulo 

Diretoria de Apoio Legislativo 
Serviço de Procedimentos Legislativos 

PROCESSO Nº 188/19 

iniciado em 0910912019 

RETIRADO 

Arquivad9 em ------
09/03/21 

Pasta nº 
A 074/21 

VOLUMEI 

ASSUNTO 
Projeto d~ Lei nº 67/19, que autori2:a o Poder 
Exer.:utivo a delegar a prestação dos 
serviços públic:os de manujo de r·~síduos 
:.:.ófüfos, 2 celebrar convênio com agência 
regula~Jora. e dá outras providêm: ias. 

AUTORIA 



1::: 1sm:: 1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 303/19 
P. 116.455/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de s,1uru 
Diretoria de C..poio Legislai.1vo 

O 5 SET. 7019 

Bauru, 28 de agosto de 2.019. 

É o presente para enviarmos;!a.::iJiso,a-f:"9/Íerrcit,'""-f_Q~!!!p!!•,...Lb;e~i,1nfºJ6!'.17'L/1[29, que autoriza o Poder 
Executivo a delegar a prestação dos s · os públicos s sólidos, a celebrar convênio com 
agência reguladora, e dá outras pr 

Atencio s Saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

~ 
D.A.L 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
e'',_ . 
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Anexos: Lei Federal nº 11.445/07, Lei Federal nº 12.305/10, Lei Federa O 13.529/1 rt. 8° da Le Federal nº 
11.079, Art. 17 da Lei orgânica do Município de Bauru, Cópia do Acordo de ooperação Financeira - CAIXA, 
Cópia do Relatório Técnico de Diagnóstico Preliminar Consolidado, Cópia do Contrato de Prestação d Serviços -
FEP CAIXA, Cópia do Anexo J - Termo de Referência, e Cópia do plano de Trabalho - Projeto de Resíduos 
Sólidos. 
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P. 116.455/19 

1~7~· 1$REJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 67/19 
Autoriza o Poder Executivo a 
delegar a prestação dos serviços 
públicos de manejo de resíduos 
sólidos, a celebrar convênio com 
agência reguladora, e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que 
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Parágrafo único . 

Art. 2º 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6º 

Art. 7° 

CAPÍTULO I 
Da Delegação dos Serviços 

Fica o Poder Executivo autorizado a delegar, mediante concessão comum, patrocinada ou administrativa, a prestação 
dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos no Município de Bauru, por meio de prévia concorrência pública, 
a ser promovida de acordo com a legislação aplicável. 

O objeto da concessão serã o conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de transporte, 
transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitas. 

O prazo de duração da concessão dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos será estabelecido no contrato de 
concessão, devendo ser compatlvcl com o prazo necessário para a amortização dos investimentos necessários para 
universalização dos serviços, observados eventuais limites relativos à modalidade a ser adotada. 

A critério exclusívo do Poder Executivo, o prazo da concessão poderá ser prorrogado, observado o disposto no 
respectivo contrato e na legislação aplicável. 

CAPÍTULO li 
Da Regulação e da Fiscalização dos Serviços 

Fica o Poder Executivo autorizado a delegar o exerclcio das atividades de regulação e de fiscalização dos serviços 
J)úblicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Município de Bauru. 

Sem prejuízo da delegação das atividades de regulação e fiscalização a entidade reguladora autônoma e independente, 
o Poder Executivo também poderá exercer as atividades fiscalizatórias cabíveis, 

CAPÍTULO Ili 
Das Garantias 

Fica o Poder Executivo autorizado a constituir garantia para assegurar as obrigações pt:cuniárias contraídas perante o 
contratado, em caso de concessão patrocinada ou administrativa, mediante qualquer das modalidades previstas no art. 
8° da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004 . 

Constitui pressuposto básico do contrato de concessão, em qualquer de suas modalidades, a justa equivalência entre os 
encargos do contratado e a remuneração devida, vedado às partes o enriquecimento sem causa à custa da outra parte ou 
dos usuários. 

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Finais 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PROC. Ne 

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR 

ESTADO DE SÃO PAULO 

-EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS-
28, agosto, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o Projeto de Lei que, uma vez aprovado, 
autorizará o Poder Executivo a delegar a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, a celebrar convênio com agência 
reguladora, e dá outras providências. 

Como é de conhecimento público, o Município de Bauru é um dos entes federativos participantes do Programa de 
Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP, conduzido pela Caixa Econômica Federal e o Fundo de Estruturação de Projetos 
(CAIXA~ FEP), que tem apoiado entes municipais na estruturação de importantes projetos de infraestrutura envolvendo serviços públicos 
diversos, entre eles os de manejo de resíduos sólidos urbanos. 

O Município de Bauru, como participante de taJ Programa, tem recebido apoio e orientação em diversas frentes, 
técnico operacional, socioambiental, jurídica, econômico-financeira e de comunicação, para implementar solução adequada e eficiente para o 
transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos sólidos em seu território, por meio de parceria com a iniciativa privada 

É notória e inequívoca a relevância do saneamento básico como um todo, e particularmente da destinação de resíduos 
sólidos, para o desenvolvimento de um municfpio, considerando a essencialidade de tais serviços para todos os munícipes individualmente e 
coletivamente, afetando diretamente não apenas sua qualidade de vida, mas também a saúde pública como um todo e a preservação do meio 
ambiente nas mais diversas dimensões. 

O aterro sanitário municipal atualmente existente em Bauru, e toda a infraestrutura que dará suporte ao transporte, 
transbordo, recebimento e destinação de resíduos sólidos urbanos, necessitam indubitavelmente de melhorias e investimentos que propiciem 
o aprimoramento de tais serviços. Também se faz importante a melhoria na operação dos serviços observando rotas tecnológicas adequadas e 
atualii.adas, que possam inclusive, não apenas produzir um manejo mais satisfatório dos resíduos. mas também o aproveitamento de seus 
subprodutos, de modo que, ao invés de se tomarem passivos ambientais, se transfonnem em ativos que beneficiem a todos. 

Por outro lado, nobres Vereadores, são conhecidas também as dificuldades de muitos entes municipais, com suas 
limitações orçamentãrias, de pessoa] especíalizado, de captação de recursos e de realização de vultosos investimentos a curto prazo, e em 
Bauru enfrentamos também esses desafios. Essas dificuldades muitas vezes impossibilitam ou atrasam sobremaneira a realização de ações 
necessãrias em setores essenciais da infraestrutura urbana, tais como as de manejo de resíduos sólidos. 

Por tais razões e dada a necessidade e a importância, mais do que a mera conveniência, de o Município de Bauru 
atender a Política NacionaJ de Resíduos Sólidos (confonne Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2.010) e as metas estabelecidas, o 
projeto atualmente em estudo, no âmbito do referido Programa de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP, contempla a 
prestação de serviços públicos de transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos pelo modelo da concessão à iniciativa privada, 
por meio de prévia licitação e de todos os atos necessários para o amplo controle social e a participação de toda a população . 

Os estudos que estão sendo realizados com a condução da Caixa Econômica Federal, por meio de consultores 
especializados, estão em andamento para a definição do modelo especifico mais apropriado ao Município de Bauru, de modo que os 
beneficias de diversas naturezas superem os custos envolvidos. 

Já se identificou a possibilidade de implementação de um dos modelos de concessão existentes no ordenamento 
juridico brasileiro, quais sejam: concessão comum, concessão patrocinada (ou parceria público-privada- PPP patrocinada) ou concessão 
administrativa (ou parceria público- privada- PPP administrativa). 

Uma vez que os referidos estudos estão em andamento para o aprofundamento do modelo Gá tendo sido concluída a 
primeira fase, em que se constatou a viabilidade geral do projeto), esta Prefeitura tem agido, concomitantemente, no sentido de adotar as 
providências cabíveis para que as medidas administrativas e legislativas necessárias estejam em consonância com o fluxo do projeto, de 
modo que as etapas necessãrias às futuras licitação e contratação sejam adotadas oportunamente. 

Dessa forma, encaminhamos a essa Augusta Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei, pelo qual se autoriza a delegação 
da prestação de serviços de transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitas, mediante concessão precedida de concorrência pública 

Pelo Projeto de Lei em apreço autoriza-se também a delegação da regulação e da fiscaJização dos serviços a ente 
regulador independente, já existindo, inclusive, no Estado dt: São Paulo agências estadual e regional que podem, por meio dos instrumentos 
próprios, regnlar os seniços que venham a ser concedidos em Bauru. Atende-se, assim, às exigências da Política Nacional de Saneamento 
Básico, nos termos da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2.007. 

Prevê-se também a autorização de prestação de garantia por parte do Município, apenas na hipótese de o modelo da 
concessão que vier a ser adotado prever o pagamento de contraprestação pecuniária à concessionária privada, em consonância com a 
legislação aplicável às parcerias público-privadas, especialmente a Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004. 
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I''°'··· ~~ FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR~~ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O encaminhamento do Projeto de Lei cujos motivos são ora expostos, também visa cumprir a Lei Orgânica do 
Município de Bauru, particularmente o seu art. 17, inciso VI, allnea "b", que prevê a competência dessa nobre Câmara Municipal para 
autorizar a concessão de serviços públicos. 

Ademais, a apresentação desse Projeto de Lei também pretende 
meios de seus representantes, nessa importante iniciativa em relação a um dos servi 

e a participação dos cidadãos bauruenses, por 
públicos cais de maior impacto para suas vidas e as 

das próximas gerações. 

Estamos convictos dos beneficios si 
transbordo, tratamento e destinação final ambiental e adequada dos 
rejeitas trará ao Município de Bauru, à luz de t as ponderações trazi 

Estas as razões ortanto, que justificam o 
Excelências. 

Destarte ela relevância da matéria, cont 

o dos serviços públicos de transporte, 
íduos s ão final ambientalmente adequada dos 

Lei à elevada consideração de Vossas 

estão . 

sat\~'01i:1'110CUJIMl:i'l10S:tE.G!~Y,;\fQ';, 
tis: cm:;;..~dl:: --------. •----·- . __ ,.... ___ ...... ---•·...--:-~ 

__ ......,.,._. ~ ·:••- r--,,--•-:, 

,. -~""~. 

·"""·~~-=-~":. 
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1 PROC. Ni .. -2-i __ 1.._13=J. L Presidência da Repúbli~OLHAS 
0

~ -~ 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007. 

EstaBeleoe GiFetFi2es naeieAais pam e saAearnente 13ásiee; altOFa 

as Leis e66 G.766, de 19 de de2enae,e de 1979, 8.036, de 11 ele 
naaie ele 1990, 8.666, ele 21 Ele juelae ele 1993, 8.987, ele 13 Ele 

feveFei,e de 199!i; Fe•,ega a Lei A9 6.!ii!8, de 11 de naaie de 1978; 
e sá eulras p,e·,•idêeeias. 

EstaBeleoe as EJirotFices naoionais para e saneaA:iento 13ásieo, eria 
e GoFAitê lnterministerial Ele Senearnente Bésiee, eltern a Lei nº 
6.766, de 19 ele Eleaenae,e ele 1979, a Lei a' 8.836, de 11 de ffiaie 
ele '1990, a Lei a' 8.666, de 21 de juahe ele 1993, e a Lei aº 8.987, 
de 13 ee leverniFS se 1996, e ,evega a Lei aº 6.628, de 11 se ffiaie 
se 1978. jRede~ãe seda §ela Mesisa P,evisé,ia aº 
84 4, se 2018) .(,ügência encerrada) 

Mensagem_!ie Veto 

.Regulamento 

4ide Lei nº 13.312, de 2016) 

E-stabeleee Eliretrizes naeionais para e saneamento bâsiee; altem 

es-l<,is ,ee 6.76€, Ele 19 de Eleaenaere de 1979, 8.036. de 11 se 
mais--4e-4900, 8.666, se 21 de juARS de 199d, ~ 

Texto comgilado 

ffWCFeiFS.<le-WOG; re·,ega a Lei e9 ê.628, ae 11 se maia de 1978; 
e Eiá outras l3FB1t'i8ôneias. 

• 

~lese as diFOtrizrns naoionais para 0 saneamente Bós+se; 
efie.e.-bSnailê late,naiaislerial de Saaeanaeale Básiee, alteFe a Lei 
~6. de 19 de Ele2enaere de 1979, a Lei aº 8.036, de 11 de 
maia de 1990, a Lei aº 8.666, de 21 ele jualae de 1993, e a L-ei-fl'! 
&-987;-<le 13 ele le•;e,ei,e de 1995, e ,e·,e§a a Lei aº 6.§28, de 11 
el9-i'f'fli0 ele 1978. fRed□ôãe dada i;,ela MeSida 
~s&,ia aº 868, de 2018) _(,ügência encerrada) 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera 
as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de 
maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e 
dá oLtras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO 1 

DOS PRINCIPIOS FUNlJAMENTAIS 

Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. 

AFt. 2fl Os sePviyos púBliees Ele saneamento Básise seFãe prestados com Base nas seguintes pFinoípios fundamentais: 
.f-ttnivcFSali2a9ãe elo asasse; 
li integFalidade, eompreendiela some e eefljunte tfo tedas as ati..,ida-cles e eomponentes Ele oaela t:HFI eles diveFses ser\'~ 

,.sª"'""'e"'ª""'""ºAte- Básiso, prepieiaAdo à f)0131:1la9ão e asasse na oonforn=iieloáe Ele suas Aeeessielaeles e mmEimizanee e cAeásia das ações e 
resulteeloer; 

H-l---a13□steeifAente de água, esgotameAte sanitário, limpem-tff-00110 e maneje dos Fcsídues sólieles FSolizaelos ele ferrnas 
Ae48<>eqe,e"'a"'dleas à satlele ptlBliea e à 13rote9ão eto rneie arneionte; 

IV ElíspeRiBiliBaâe, em toâas as áreas tJFl30Aas, ele seP1í1;1os ée--ef.r.oRa§eA9 e àe FAaReje Ses á§t1as 13lt:1'l•iais adeei1:1aàes à-s-aMe 
JWBliea e à seguraaça da ·,ida e ae pat,imêAie pilllliea e p,iva8e; 

IV dispeAi13ilieloele, em todas as áreas uFbaAes, de ooFVil;!0S de elFCnogem e rnaAejo dos éguas 13luviais, lirn13e2a e fisealizai;ãe 
pFeventi'.•a etas Fespeoti.os redes, ade1:.1uades à satlele 13tlbliea e ê se9uFon(;?a eta "ida e de patFirnônie ptlbliee e pri,aele; 
.(Redaçãe Eleda sela Lei aº 13,309 , se 2916) 

lJ---odo9ão ele méteeles, téenieas e preeesses ~ue eonsiderem as 13ee-uliarif.1ades lesais e regionais; 
VI ar:tie1:1laçãa sem as 13elítieas de elesenvolvir=i=iente 1:1rBar-ie e rngienal, de l=tal3ita9ão, de eomtmte à µebFeca e 0-e--&Ha 

erFaelieaçEle, de pFSteç;ãe amBiental, Ele promoção €la sablele e eutt=as ee -Fel-ovante inteFesse soeial voltadas para a Aletfl&fie--f.f.a 
ei1:1aliElade de vida, paFO as quais e saneamento báoieo seja fateF detenninan~e; 

VH--cfieiêneia e oustentabili€1aele eeenômiea; 
VIII utilizoi;;ãe ele teenele9ias □13rowíaelas, e0ASieemnee-a-€~Jée Se po§ar=i=iente dos usuárias e a adeçãe Ele saiu~ 

9FBduais e pre~ressivas; 
1-X--lFSAsporêneia elas ações, Baseaela em sisternas de inforffi6~-e-·precer..r000 Eleeioér:ies institueionaliz-aeest 
X oontrele soeial; 

www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L 114~f5.htm 1130 
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'' Xl-segu,aaça, ~ualidade e ,egulaF1dade; ; 
Xll-~11!eg"..'ção das ia/fa es!RJ!UFOS e ?eFViQOS eo_m a gesfão e/jeienle ilos FeOUFSOS MdjlQI.HAS; . r~; 
XIH--adoçao de medidas de femealo a modeFO~a. flaelu, o Jl.ela -·---':::':::s:::::=c:--·===-

.fl'levogado !leia Medida P,ovisó,ia A' B11, de 201B) 0/jgência encerrada). 
AFI,-~ Pma fias da disposto Resta Lei, eoasidem se: ~ão dada llela Medi8a Prn•;isé,ia nº 844, de 201B) 

.(\ljgência encerrada) • 
-1--sooeamente básioe se Ajunte ele sePrii;iSàt-1Ftft:aestrt1turns e iAstJleçê es 0130Faeionais ele: 

Meài<l&Pravisé,ia nº 814, de 2018). _(l/jgência encerrada) 
a) abasteoiFAente ele ág1::1a petável, eonstit1:1íel0 pelas ati>,•ielaeles, 13ela elisponibiliz.af;!ãe, 13ela manuteA1;1ãe, 13ela infFaestl1:tft:l-f9--e 

pelos instola9ães Aeeessârias as abasleoifflente 13Llbliee ele ó~ua 13etávol, elesde a eaptaf;!ãe até as ligat;;ães 13rediais e es se1:1s 
iRst,uASenlos de rnedição; .flneluldo !leia Medida P,avisé,ia nº 811, de 2018) .(\ligência encerrada) 

bJ-esgo!aASeA!o sanitá,io, oonsliluido pelas alividades, pela disponibiliaação e pela rnaAulenção de iAIFaest,uluFB e das 
iaslalaçães opeFeeionais de eolela, lmnspoFle, tmlamealo e disposição liaal aee~uados das esgotes saAitá,ios, desee as ligaçães 
p,edieis até a sua desliAeçãe fiaal pa,a a prndução de água de ,euse au o seu laAçamealo fiaal ao rneio arnbienle; 
.(lneluido !Jela Medida Prnvisó,ia A' 844, de 2018). (\ligência encerrada) 

ej-limpe;ea u,bana e maaeje de ,esidues sólidos, eoaslituidas pelas ati,•idades, pela iAIFaest,uluFO e pelas iaslalaçães 
e13eraeionais ele seleta, transpeFte, trnnsberele, lratafflente e elesUne final Elas resíduos sélielos damieiliares e elos resídues ele liFApeca 
urbanas; e .~lnel1.-:1iele 1301 □ Mediei□ Provisória n° 844, ele 2018) _ü{.igência encerrada) 

et--erena§leFR e manejo elas á§luas 13luviais urBanas, eoAstituíeles !:)elas atii.1idaeJes, pela infFaestrutura e 13elas instala1;1ães 
eperaeienaio ele eJFena§lem eJe águas plu•,iais, de trans130Fte, eleteni;iãe eu rnten9ão para o emefteeimente ele v0:2ãE!s ele eheias, 
trataR9ente e elispesi1;1ãe final elas á91:1as pll:fviaio elrenadas, eentern13làelas a limpec□ e a fisealicef;!ÕO prc.«ontiva elas reeles; 
.flaeluido ~ela Medi8a P,evisó,ia Aº 84 4, de 2018) (l/jgência encerrada) 

li 13estãe asseeiaela assoeiaqãe vel1:1ntário entre entes4'3d_erati .. 1os, por FAeie ele een•,ênie elo eoe13era9ãe eu de eenséreie 
pSaliee, eeef<lFFRe dis~osle ne aFI. 241 dg GeastiluiWlt:; ff<edal'i!e daaa 13ela Medida P,ovisé,ia aº 844, ~e 2918) 
.(\ligência encerrada) 

H+--- uni\i•ersaliz.af;!ãe- am13lial}ãe progressiva ele aecsoo aà saneemente básiee para os elemieílies eeu13aeles ele País; 
~~!leia Medida P,eviséfia n' 844, de 2018). .(\ligfil).cia encerrada) 
W'. -PJ--eentFBle seeiel eenjuAte ele FAeeanismeo e 13F0eeelirneÂles qt-Je 51aF0nteA1 à t;ieeieelode iAferrneções, re13reseAta1;;ãeo téenieas 

~~19õo nos pr-eeessos ele fermulaçiõe de 13eHtieeo, de 13lanejaFÀonlo e de avalia9ãe relaoioneeles oom es seFvi9ee 13t:'.Jblioes ele 
saeeaffieFllo aásiee; (l'ledé~ãe dada !leia Medida Previsó,ia aº 844, de 2918)' .(\ligêr\cia encerrada) 

~-preste§!ÕO re§iOAaliz.ade 13Feota9ã0 -€1e---scrvi9e ele sane□FAcn!e básiee em 1::1ue tlniee 13restaelor ate1:1ele a deis eu mais 
titulaFes; .fl'leda~ãe dada !leia Medida Prn•,isé,ia nº 8'4'4, ·de 20·1 s) · ·.(\li.gência encerrada). 

V-l--st:1boidieo instF1:Jrnentos eeenômiees de 13elítiea soeial 13ara §arantir a universali:ZaQãe de aeeose ae seneaFAente básioo, 
espeeialrnenle pa,a ~e~ulaçães e leealidaees de bahea rnada; (Hedaf;1ãe dada pela Medida P,eviséFia aº 84 4, de 2º1:fil 
.(\ligwcia encerrada) 

VH---áreas Furais áreas nãe urbanicaelas ele eielade eu íriia, áreas urbana iselaela, a51lernerades Furais e1'e mrtensãe uFb□ne, 
aglemern,!oo FuFais isoladas (povoada), aglemerndes ,umis iselades fASelee), ªªlernerndes ,a,ais isoladas (luga,eje), aldeias e asnas 
,urnis, assim deliaidas ~ela Fuadaf;1ãe lnslilelo Bresilei,e de Geewafia e éslalistioa IBGE; .fl'lodaf;1ãe dada 13ela Medida 
~ nº 844, de 2018) .(\ljgência encerrada) 

VH+- 13e1::1uenas eemunielaeles eeFRuAidaeleo eem pe131.-:1la~ãe resícleAte eFA áreas rurais 01.-:1 url3anao de M1:1nieípies eOffl--ffié 
ein€t>K,'flla.fAil ~abitaa!es; .fl'le<!l!çãe dede 13ela Medi0a PE~l'ffl~. de 2918) .(\ligência encerrada) 

JX.--k,ealidades de pe~ueno peFle vilas, agleFAe,ados ,umis, ;;oveades, nileleos, luªa,ejos e aldeias, éssirn definidas ~ele IBGé; 
e .fl'ledaoãe dada 13ela Medido P,ovisócia Aº 84 4, de 2011<) .(\ligência encerrada). 

X--núelee urBano inferFAal eoAselielaele aeiuele de àifíeil Fc•rersão, eensideFaâes e tempo da oe1:1paf;!ãe, a nat1:JreiZ:□ elas 
eeiftern}éeS;- a loeali:Z:et;;õe elas ,•ias ele oirel:fla1;1ã0 e a pF0sen1;1a àe-e€j,t:Hf)amentos ptlbliees, entre outFes eire1:Jnstâneiao a serem 
avaliadas pelo MuRisípie. .fl'le0agãe dada !leia MeEliáa Pre•,isó,ia aº 844, de 2018) .(\ligência encerrada) 

Paníg,rafe tinias. A definit;;ãe ele elispeste ne ineise \JIII Ele eapwt cspeeifiea as áreas e rque se FQfere e ineiso VI ele eaP.t:d el-e--aft:. 
32-<!e-!:el-GoFAeleFAeRlaF Aº 141, de 13 de jaRei,e de 2912. .flneluide 13ela Medida PFeYiséFia Aº 844, de 2018) 
_(y:jgência @o.cerrada) • Aft:-~ Os sePwiii;;os ptlBliees ele sane□menta Elásieo ser:ã~ prcsloUos sem Base nos seguintes pFinoipies fundamentais: 

!--ttai,eFSaliaa0ão do aeesse; .(l'levoªade !leia Medida Previsé,ia nº 868. de 21l18j .(\ligência encerrada) 
tf--:--jFte51i=alielaele, eempreenelida eer+1e e oeAjun~e ele toelas as etiYielaeles ~ e;empenentes ~é ooela l:JFA Elos e:ti'rer□es sePli§IBS ele 

seneomcnte, básiee, pre13ieianele à pep1.-:1la9ãe e aeesse na ee~a6e ele st1as neeessieleefes e fflmfimiz.Emele a efieáola elas ~ 
~ 

lll- a/aasleeiFAeRle de água, esªelaFAeRle saailáFie, limpeza u,~011a e FAaAeje .das ,esidues sólidas ,ealizados de .feFFRas 
eelerquadas-€1 satlele 13t1Bliea e à prete9ãe ele meia ambiente; 

IV- disponibilidade, ern ledas as árnas u,baees, de ser,•iços de dr-ooo~em e de maaeje das águas plu•,•iais ade~uades à saooe 
j>fieliea-e-<\-<JeguFaRça da vida e de pat,irnênio ~Sblioo e p,ivado; 

-PJ--~13enibilidede, em teelas as áreas ufbenas, ele sei,•it;;es ele elFena§em e maneje eles ég1:1as 13luviais, lim13eca e fioeolic□ f;!ÕB 

~r-El,10 Feo13eeti .. 1as rceles, aele1::11:1a€fes à saéele 13tlbliea e-à--se§urani;ia da viela e ele 13atriFAônie 13ébliee e pFivaelo; 
.(l'leda:Ç,fu Eleda !leia Lei Aº 13.308, de 2016) 

V--uckH;ãe ele A"léteeles, téeAieas e f!Feoesses eitie eoAsiâer-em--a&-fleettH-afi4aeles lesais e FegieAais; 

VJ---artieulaQãe eom as 13elítieas ele éesenvolvifflente l:frElaAe e Fegienal, ele AaBita9ãe, ele eornl3ote à f;)Sl3Feze e Ele sua 
eFraelioa9éio, ele 13rote9ão ambientei, de 13reR'lo9ão da oatlele e outFas ite-role1.«ente interesse oeeial voltaelas f;)ara a molharia da 
€ft;t8H6□ee--etc ,1ide, 13aFB ao 1::1uais e oonearneAte Bésioo seja ffiter ~elorA'linaffi&,- . 

VH--efieiêneia e oustentabilideele eeenôrniee: 
v-1-H-- utili2:a1;"1õe de teenologies apFBf;)Fiadas, eonsieleranele a ea13aeidaele ele 13 □§ârnente elos 1:Jsuáries e a adel;)ão ele sol1:J9ões 

§FOdtJais El 13"1'B§ressivas; 
.J.X----ll=anspaFêneia elas eçées, booeoela em sistefflas de informol}ães & prnoesseo deeioéries instittJeienolicades; 
~-0GF1t,ele seeial; 
Xl-se§sFenf;1a, ~ualiaade e ,egula,iBade; (l'le•,·oªade P.ela Medida Pro,•isó,ia nº 868, de 21l18) .C,dgência 

encerrada). 
x-H--tfltegraçãa elas infra estrub::Jras e oervif;ies eoFA a gestão ef.ieieAte dos reeurses FlíBriees. .(8ºYQgfü1.ª-.~ 

Meeli~§'!isé,ia Aº 868. de 2018) .(\iigência encerrada) 
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Xlll--ilas~ãs ae RJe<li<las ae feRJeAtS à RJeae,e~ãe as e6ft·SSeWR9R99S-<<ll<eHBaj' §à'""ª"'·----------:(!(l!lA:ll§l!!!e!!JÍB1!Bl::illl!Oe!lfl8::IL~e!!:i !lAº":±12,i:.;l!8!!!6i2,::, ga~~fil~) 

----- .(~g~13ela Medida Pf0visó,ia eº 844, ee 2918) , (Yigêaeia eaeeFFada) 
Xlll--i!as~ãs ae RJeaiaas ae feRJeAts à RJe<le,a~ãs as eeAseRJe ae ágee. .(leeleiae 13ela Lei a' 12.862. <le294,lj 

.(Revegaae 13ela Meaiea Pmvisó,ia a' 8ê8, as 2918) (\Jigêeeie eeee,raea). 
~-?.º Para f:lns Ele Bispeste neste .Lei, eeAsiBefa □~e .(Re8açãe Elada fJOla MediEla Previsória nº 8ê8;----ée 

2918) .(\ligêesia eeeeFFaaa). · 
.J--A--- sanearnente básise seAjunte Se seFViges, infmestrnturas e instalaçiõo~ operaoienais Be: .(lneluído êOla Medida 

Pfevi,,...éfia# 868, Ele 2918) ,('Jigiifill@.,eeeeFFaaa) 
a}-eOOsteeirnente Ele água potéYel, eonstittiide 19eles atividades, r:,ela ElispeniBili:zaçõo, pelo FAan1=1ten9ãe, pela inffaes4rutura e 

f3cles--tAStalo9êes neeeosáries ae abasteeimente púBli"ee 'Eie água 19etável, EJemle a ea13t09ãe até as ligaeães J:IF00iois e es set:Js 
iAStFe1a,ee\es ae RJeai~ãe; ,(leelel<la 13ele Mesiaà r,e,•isé,ia Aº 868, ae'2918) ,(\Jigêaeia eeeeFFaaa) 

l>)----Hs(IetaR1eate saaité,ie, eeAsliteíae ~eles ativiaaa~s. ~ele aispsAiaili~a~ãe e pele RJeaetea~ãe ae iafFaest,etem e aes 
~~13eraeienais Ele seleta, tF0ns13eFte, tFOtaffiente e dis13eei~el aeleeitJades eles esgetes sanitáFies, elesete as liga9ães 
13reetiais a~é a s1:1a destina9ãe final 13aFa a 13mdur;iã0 Se égua de re1:1se eu e seu lan9amente final ne meia em~iente; .(lneluí0a 
13ele Meai~a P,svisória n' 868. de 2918) (\JigêAeia eaee,raaa) 

e) lim~eae eFaeAe e meaeje ae rnsiaess séliaes, esasliMaes peles eti,•i<leaes, ~ele iAfFaeslftllera e peles iaslele~êes 
e~e,aoisaais <le eelele, tFSaspeFle, !FeAsae,ae, lrataRJeAte e aestiaaçile aaal amaieatalRJeale eae~eeE!e aes FBsíaees séli<lss 
asRJieiliams e aes ,esiE!ees Ele liRJpe~e e,~aaes; e .(laeleiE!a flela Meeiaa P,e,•isé,ia a' 868, ae 2018) .(\Jigêaeia 
SAOeFFaaaJ, 

eJ-<i,eaegeRJ e RJeAeje aas é~eas pleviais e,aaAas, eeaslileieles peles ali,•iE!eaes, ~ela iAfFaest,eleFe e ~elas iaslale~êes 
e13eF0oienais de drenagem de águas pluviais, 0e trans13 □rte, eleteni;,ão 01:1 reten9ãe paF0 e amerteeimente ele •razães de el::teias, 
trataff!ento e disposição final das águas 13luviais elFenaelas, eentempladas a lim13eEa e a fisealizaeãe 13reventi'ra das reeles: 
.(laeleíaa pela Meei<le P,evisé,ie a' 868. Ele 2918) .(\1iaêeeie eaee,FO<leJ 

H- €Jestãe asseeiaBa esseeia9ãe •reluntéFie entFe entes fedei-atives, 13eF meio Be een•1ênie ele eee13eFe1;1ãe eu de eenséreie 
~éalies, eoofeFFT1e aispesls ae aFI. 241 ea Gsastitei~ãe; .(ReE!a~ãs aaE!e flela Meeiela Pm·,•isó,ia a' 868. Ele 201 B) 
~fil!eerrrula) 

• .JH:-~·~iv~eflrs*affili~Eaa~~ãHs-aam~p~liaa~~ãHerpa,~s~~flFS*S*s*i'iff·erel~s~aee.eas~s*shaas-seaa~e*e*R1-enffit~e4a*á~s~ie*ehpaear~e-<e*sHa~e*FA~ie~íl~ie~s-<e*e~e~paeedeas~<las~P¾a~~~;-----
.--e1aaa f'ela Meaiae PreviséFia a' 868, ae 2918) .(\Jigêaeia eAseFFaae) 

.PJ-eentrnle seeial eeAjunte de meeanismes e 13FeeefiiFAonles eiuo garantem à seoiedade inf0Fma9ães, Fe13Fesenta9ães téenieas 
e--f)Oft+eij90çiãe nos 13reeesses fie ferm1:1la9ãe de 13elítieas, de f:llanejameAte e ele a•1aliai;,ãe relaeienados sem os seFViQBS 13t1Bliees de 
saaeameete aásiee; .(Reaa9ãe ªªªª 13ela Meai~a PFe'liSéFia A' 868, as 2918) ,(Vigêasie eaeeF@Ele). 

1/-'f)restai;,ão regienalizada 13resta9ãe Ele ser.1i1;19 Ele saneameAte Básieo em Ell:IO tinias f:!Festae:ler atende a eleis eu mais 
tiMeros; .(ReE!e9ãe EleE!e sele MeE!iae P,e,àsó,ie aº 868, Ele 2918), .(Vigêaeie eaeeFFaaa) 

Vl--f':n:1Bsídios instF1:1meRtes eeeAômieos ele 13elítica seeial 13ara §ar□nfü e 1:1niYeFSelize~ãe ele aeesse ae sensamente Básiee, 
95!>9€ialm0flte pam pepela9êes e lsealiElaE!es Ele aaiJEe Feaaa; .(Reela0ãs aaaa 13ela Me<liaa P,evisó,ia A' 868;-<le 
2918) _('iigêneia enee,roaa) 

l.A-1---áreas A:lrais áreas não t:1Fl3anizaelas Ele eidade eu 1rile, áreas 1:.1r13anas isoladas, aglemeFades rnrais de entensãe 1:1FBana, 
a§leFAeraEles R:IF□is iselados ~poYeade), B§lomeFades Fl:IFais iselaàes ~née~ee), B§lemeFades r1:1rais iselades (lugarejo), aleleias e zonas 
FeFBis, asotffi aeliaiaas pela Feaaa~ã• lastitele B@silei,s ao Gee~Fafia e Eslalístiea IBGE; .(~ãe aaaa 13ela MeeliE!e 
P,o•,<isé,ia ,,., 868, ele 2918) j>,'igêAeie ease,,eàa) '·· 

V+H-7seei1:1enas eem1:1Aidades ee1T11:1nieJ0des eem pe13ula~ãe re&idente em áFeas Fl:IFBis eu UFl3anas de Mlinieíf:)ies eem eié 
eiaqeeata mil ~a~ilaA!es; .(Reaa,,ãe aaaa 13ela Meaiaa Pmvisécia a' 868, ae 2918) .(\Ji§êAsia eaeeFFaaa) 

.JX- loealidades de 13eei1:1ene 13ert:e i.1ilas, aglomerafies Furais, f)oveaeleO;-Ri;ielees, lugarejes e alfieias, assim defiAides 13010 .JBGE-;-
e (Re<laôãs eleae 13ela MeEliele P,svisóFia aº 868, ae i\filS) .(Vigêaeia eaeeFFeaa) 

X-----núsleo url3ane iAfeFmal sonsoliela8e Sf!l:IOle de elifíeil FO'JOFSão, eensi8eFaeles o teFRj30 Ba osupa9ãe, a AatuFei!:a das 
~s. a leealiza~ãe elas vias de oireula9ãe e a wesen9a Ele equi19amanles púBliees, entFe outras eiFouAstâAeias a seFOFR 

i!le Meaieípie. .(Reela9ãe Ele<le 13ele MeEliele P,e,isé,ia a' 868, ae 2G18) .(Vi§êAeia eneerFSda). ilVaffeela& p 
Aftc-2" 

~-<l&&F! 
A A defini1;1ãe ele dis13este AO iAeise VIII de eaput de aR. 2° Se ' · i - ' e-\Jkle 
ºº ' o • •o o o •™-- t'KUl.. ' .Piligê1:1eia eReerFa8a). ' ' ' 

FOLHAS ,..,,~ 
- ,o.> 

º Art. 2 Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes pnnc,pios mnuamentais: 

-l---tt9Pw·eFSaliza9ãe Ele eeesse; .(Re,egeae i,el&Meaiea P,evisó,ia A' 868, ae 2918). _ü{jgência encerrada) 

1 - u 1iversalização do acesso; 

li - integralidade, compreendida como o conju,lto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de 
saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidaàe de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e 
resultados; 

lll - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas 
adequadas ~1 saúde pública e à proteção do meio ambiente; 

l\J- déa~eaiailiaaae, eRJ taE!as as áFeer.rtlfaeAas, Ele sePJi~es Ele EIH>Aa!Je<H e ae RJaAejs aas ágeas pleviais a<le~eaelss à saéae 
ptl-bHea-e-ü--se§liran9a ela •;i8a e de 13e~rimônie ~b!Blieo e priveele; 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização 
preventivé. das respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; 
.(Reda_ção •'ª.Qi!.pela Lei nº 13.308. de 2016) 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; 
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'' VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbanci e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua 
erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde ·e outras d<Í relevante interesse social voltadas p ra a melhoria da 
qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja 'fator determimPte; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; POLHAS 
Vlll - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções 

graduais e progressivas; 

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados; 

X - controle social; 

~ se§eFaAça, ~ealidade e Fe§ela,ieaee; 
encerrada) 

XI - segurança, qualidade e regularidade; 

~ integraçãe elas infra estr1:1tt1ras e seFViços eem a ~estãe efieiente dos ree1:1FSes Aíetriees. 
Meeiea Pr!)visé,ia Aº 868, de 2918) .(~gência encerradal 

XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos . 

• XIII adeçãe de ffiedidas de leffieAte à ffiedeFBçãe de eeAseffie de ó§sa. .(IAeleíEle flele Lei a' 12.862. Ele 2913) 
.(Re,e§aee 13ela Medida P,evisé,ie A9 844, de 2918) (Yigência encerrada) 

XIII adeçãe de ffiedides de leffleAte à FAede,eçãe de eeASSffie de Ó§SB. JIAeleíde flela Lei Aº 12.862, de 2913) 
JRe,·e§~Jlela MeEliEla P,eviséFie eº 868, de 2918) (~gência encerrada) 

XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água. .(Incluído gela Lei nº 12.862, de 2013) 

AFI:. a0 Parn os ef:eites ~'lesta Lei, sensiEiera se: 
1--saAeameAte aásise: seAjeAle de seFVi9es, iel,a esl,eteiFas e iAstela9êes e~e,aeieAais ele: 
af-aeas!eeiffieAte de ágea ~alável: eeAslitsíde ~elas ativielaeles, iAIFa est,stsFas e iAstala9ães Aeeessá,ias ae aaasteeiffieAle 

púl31iee ele ágt:Ja 130táYel, eJesde a sapta!jão até as li@a9ões preéiais e Fcspeetivas insti:1:1mentos de meBigãe; 
1,)-t>sgetaffieAte saAitáFie: eeAstitslde ~elas atividades, iAIFaeslrulsras e iAs\ala7ães epe,aeieAais de eelela, trnAs~eFle, 

t,atameela e dispesi9ãe fiaal ade~eades eles es§otes saailó,ies, desele as liga9êes p,edieís até e see lae9affieate liAal ee FAeie 
aFRbiente; 

,eJ-lir-Rpeca 1:JFbana e FRanSja Se FesiEi1::10s sélides: eor~unto ele ati-.iiéaifos. in:fFa estFut1:Jras e instalai;;ães ef:)erasieneis Se seleta, 
!FaRspeF!o. t,aasae,de, tFataffieAte e elestiae fiAal de li,m deméstiee e ele~*ª e,igiAéFie da vaFFi9ãe e limpe~a de le§mdee,es e vias 
pllalieas; 

e'}--8rcnageffl e R1anejo EJas águas pluviais 1:1rbanas: oofljunto Ele ati,.•1áaetes, infra estrutur-as e instala1;;ães ep~raeionais efe 
dFeAageRl "'"ª"ª de ágeas pleviais, de tmespefle, deleA9âo ee ,eteeçãe pam o amoFleeiffieAte ele ·,a~ães de ei,eias, lralaffieAle-a 
€1isja&".,ivãa fiAal das ágsas ~!aviais dFOAadas eas á,oas e,baaas: 

et-6fenegeFA e ffieneje elas égl:le□ 13l1:1viais, lin:if!Ci3B e f.ioeali2açãe preventiva das respeetivas reeles 1;1FE1enas: e0Aj1:1nto de 

• p~es, iAfFaestFSte,as e iAstala9êes epemeieaaís de dFeA8§8ffi "'ªª"º ele ágeas pls·,·iais, de~mAspeFle, ele!ee9ãe ª" ,etee9ãe pera 
-ameff:eeirneAto ele vez:êes ele eheies, treteFAeAto e Elis190sif}ão fiAel Eles águas 13luvieis elreAeeles ABS áreas urbeAes; 

LJR'""ed"'eu9"'.§!l:~~Jlele Lei a' 13.398. Ele 2916) 
Ili sei•,•e,seliae9ãe: amplieçãe pFSgrnssive de aeesse de teEles as Eleffiiellies eespaEles ae saAeaffieate aásiee: 
IV eoAtrele seeial: eeAjuAte de FAeeaAismes e 19reeedimeAtes eiue §BF0Atem à seeieetaele inf8rma§lêes, re13reseAtagães 

téeeieas e paflisipal'ães nas p,eeesses de leFfflslaõãe de politieas, elé plaeejaffieA!e e de avaliaõãe Folaeieaaêes aes seFVi9es 
pllbliees de saaeaffioAte bésiee; 

V--(VE+A90); 
VI- p,estaçãe regieaelíaada: aqsela º"' qse ""' llAiee p,estaele, ateAde-a 2 (deis) ª" ffiais lilela,es; 
.\lH-----subsídies: instrumeAte eeonêA1iee de f3Slítioa ooeial 13ma gproAtir a uni1rersaliza1;1ãe Ele aeesse as saneamento Básico, 

espesiale,eate pa,a pepelaoêes e leealielades de bailEa reAela; 
\,Llll-4Jsalidade de peqseee peFle: ·,ilas, aglememdos rnmis, pevooElos, a!lslees, ls9a,ejes e aldeias, essiFA defieides pela 

Feadal'ãe IAslilste B,asíleiFS de Ceegmlia e Estatístiea IBCE. · · 
§-4.9-(: VE+ADG). 
~-fl,'El;t\90). 
§-3'-fliE+A90). . 
M.- 39 Os ser.'igos púl31ieos de soneaffiente bésiee serão prestadas ecm base nes seguinles prineípieo ftJneleFAentais: 

.(Bfil!!L9ãe elada Jlela Medida PFevisé,ia eº 841, de 20IB) .(~gência encerrada) 
l--<ani,·ernaliaaoãe de aseeso; .(Redagãe dada sela MêElide P,evieó,ia A-"::M1:, Ele 2918) .Mgência encerrada) 
U--- in~egrolielaele, eompreendido eoffie e eonjunto ele otivieládes e eemponentes ele eada Uffi eles eliverooo serviees--ete 

saAeefflOftt& 13ásiso, ~ue f!FBpieia à 13epulaç1ão e asasse na oonf.ormidaele ele st1as neeessielaetes e ffimdmiza a efieáeia elas açiões e Bes 
FeS\;Jlades: .(Reda9ãe dada Jlela Medida Previsé,ia eº 814, Ele !lli!fil. .0/igência encerrada) 

4-H---- al3asteeiFAento ele ég1:10, esgotamento sanitária,' liFflf:)Di! □ Uil3ana e manejã eles· FesiE11=1es sélidos reali2ados de fBFma 
ade<tt>OEiO-à-sallde pilaliea e à pFStel'êe de R1eie effisieete; .(Reda~ãe seea ~ela Medisa PFSvisé,ie "º 8 4 4, de 2918) 
.(yjgência encerrada) · · 

~0tsflOAi8ilielaele, nas áFeas t1rl3anas, ele ser,•iges ele"dFpnagem'e manejo éas ág\Jas f:)h~\iais, limpez:a e fisealizal;)ão 13re•,1entíva 
eas-reaes,.adeqeades à sellde p!lbliea e à-<>e§sFaAÇS da vida e de palFifflêAie púaliee e p,i,ade; /[lfil!aÇÍÍª-.fil!!lli.l'§!I 
Metliea-Pf0',isé,ia eº 841, de 2918) .(Yigência encerrada) 
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' ,.,_'.,,E1<,9õe de méledes, léenieas e pFBeesses ci00-ooasideF;'m as : ~,Afafidaees l+!!JE~Aais; ;4§: = 
~4€,l;'la- PFeviséFia n' 8 4 4, de 2918) ,üljgênçJg.lm!;~fil!,!) · -- ,::: ccc==-. 

>Jl--aláieula9õe eem as pemieas ae deseM•!,Mfflt,~-~,~<>ral, de haaila9ãe, de eemaale à peaFer0 e <!e-slla 
eFFa<liea9'1tr, se pFBteoãe amaiealal, ele p,emeoãe dt -sali<l<i;-<la ,eeu,sec lh'etieos e eulFas de ialeFesse seeial Felevanle, des!iaaea&-á 
melheFia ,10 ~ualidade de vida, paFa as ~uais e safle3ffiÔnte Bá'l_iee seja •et6HJotmmisaste; .(~ãe dada f!ela Mediea 
Pfevi€;éfia n' 844, de 2918) .(\iigência encerradª) • 

'-'H--efieiêneia e!· sustentaailieaee eeenêmieil; .(lifillfü>ãe-<!ada pela Medida Pre•,•isé,ia a' 8 44, se 2918) 
.(\iigência ª11cerrada) 

Vlll- eessl!IÍlim-ulleeK>à-,p0<ee,sa,~,.uti!isa<a>-,-,aa<e>-<dleeeJseeF>a•11<:eall•vi:iiffime~eeaele~ies eprnp,iedes, eeasideFadas a eapaeidade ele 
epaa§e;aa1m»ee,n.ite-eos usuóFies, a a801gãe Se solu9ãcs §FaEluais e pre§Fessiva&- e a melhoria eta etualidaete oeFA §BAl=les ele efieiêAeia e 
,eduoãe des eusles p□ F□ es usué,ies; H~ãe elaela pela Me,Ma PFB•;iséFie a' 844. ele 2918). .(\iigência encerrada) 

+.X--ifflASJ3BFêAeie elas a1;1ães, baseeele effl sisteFAas Ele iAfeFffia~õcs e 13meessos deeiséFies insut1:1ei0Aalii!ados; 
~,el,a Medida P,a,•isé,ia a' 84 4, de 2918) .(\iigência encerrada) 

~Je11tFBle saeial; (leeluída pela Mediela P,e,•isó,ia a• 8/4.1.~) _(',/igência encerrada) 
XI- Ge§UFaAOO, ~uelideee e Fe§UIBFidaee; .(~18 Meei88 P,e,isóFi8 n• 841, ee 2018) 

encerrada) 
XH- iAtegi=a9ãe das iAfFaestr1::1tuFas e des sePvi9os oom a gestóa--of.ieieAte elos ree1::1rses l=lidrieos; e .(laeluida ~ela 

Mediela PreviséFia n' 844, de 2018) .(liigência encerrada) 
XIII eeffii3ate às perdas Ele á13ua e esHmule à meieAaliza9ã0 Ele sc1;1 eeAsume peles usuártes e femeAte à efieiêneia energética, 

ae eeuse ~e effueates saaitá,ies e ee aproYeil□A'lea!e ele á§u□s de shuva. .(lnsluiee pela MeeliEla Pre•,isé,ia a' 844, de 
2918) (\iigência encerrada). 

M. 68 PaFa os efeitos Elesta Lei, eensidera se: 
1--<saHeamea!e Básiee: eenjunte Ele see.•iões, inf,a estFUl>IF~$ e iasta,a,ees e~eFaei&Aai&-<!e; 
af-aaasteeimenle de á§u□ pelá,el: eeas-liltfiae ~elas efüiea~es, iaffa est,uluFas e iastale9êes neeessáFias ae al3asleeimenle 

ptll31ieo dEJ é§ua 13etável, desde a eqptaf}Õe até as li~a9ões preEliais e,respeetives. ins~ruffleAtes de FA~Bi~ãe; 
/Jf-es§elamenle saailáFie: eeaslituíde pelas ati•,isaees, iafFaestFutuFas e inet~s e~e,aeieaais de seleta, lmas~eláe, 

~a e dispesi9ãe fiaal ese~ue~es des es§e!es seniiéfieo, desde as li§aoães pFadiais alé e seu len9ameale finei ae meie 

ef-lil'F1~e2a u,aana e maneje se rnsí~ues sélisec:,senjuate de.alividases, i~ffa estrntu,as e iastalaõíies apeFaeieaais de seleta, 
1,ans~eF!c, tFaasae,Ele, !mtameale e des!iae fiaal ele li,m demésliee e de lil!e eFi§iAáFie ele vaFFiõãe e limpe2a ele le§Faeleu,eS e vias 
pllalieas; . 

flt-arnaa§em e maneje das á§uas pluviais uFl3aaas: senjunte de afü•idades, in!Fa est,uluFas e iaslalaõêes epeFaeienais de 
BrenageFF, utBana de á§UBS 13l1;1viais, de trans13erte, Beten~ãe eu r.etenç:ãe 13ara .o _ameFteeimente de va2ões Ele el=leias, tratamoma--e 
fff5j3&.•J final éas á§uas plu•;iais el,enaElas aas. áeeas u,13aaas; 

àt-GFena§em e maaeje das á§uas plu•,iais', lim~e2e e fiseali209ãa p,e,..entiva elas Fespeetivas Fedes u,aaaas: eanj~nle ele 
-etivtEHHies,ffifFaestruturas e instalaçiêes operaeion□ is ele elreA□~'em urb□Ra Elo á@uàs 13lu•1iais, do tFansperte, EleteAi;:ão 01:1 retenl;jlãB paFB 
&-effiefteeimeAte efe vozêes de eheios, tratoments e Elis19esi9ãe final aos á§!ue&f)lu».•iais EfFenodas nos áFeas uFl3anas; 
.(Reda:ÇiÍ!Hlada flela Lei a' 13.398, de 2916) 

~t:1HiveFSali:caQãe: am13lia9ãe 13reg-r-esstva 80 aeesse efe tsElos as .demieilios oeupaefes ao sanear:t,ento '3~siee; 
W- eenlFBle seeial: eeFTjunte ele meeaaismes e ~FBeeéimen\13s ~ue §aFaalem à seeieeleele iafe,maçães, rnpeesentaçães 

léooie6S-€ paláieipa9ões aes pFeeesses de feFmula,ãe _de pelllieas. Ele ploaejamente e Ele evalia9ãe Felaeieaades aes seFVioes 
j>OO!iees-<e saneameale aásiee; 

\,1--,-Vfe'.J'.AQO); . 
Vl-pFeslaoãe Fe§ieaali2aele: aquele em que UA'l ~ · · ) eu.mais li_t~lerns;. . 
.\LU--0.1Bsídios: instr1:.1mento eeonômieo Ele política sesial 13aFa gaFOntir a universali2a9ã0 de Eieesse ao saneaA=leRto Básico, 

~ORie paFG pepula~ães e lesaliel □des ele eail!a ,eaSa; 
1/lll- loealielede ele ~e~uene peláe: •,•ilas, a§leFfiemdes ,u,ais, j30V008es, <lilelees, l.~§□Fejqs e aleleies, assim elefiniées pele 

Fulléaçãe lsslilute BFasileire _ele Geê§Fafia e Estalisliea, ·!BC[;, ' • 
§-4' ( 'J!:lAQO). ' 

• 
§--2' ( V!:lAQO). 
§-,!' 1. V!:lAQO). 
Art-:-- a0 Os sePvi9es púBliees ae saneafÃellte Bésiso norão J:)restaâes eo'Ffl 13ase nos se§uin.tes 13rinefpios 

fuadaa,ealaia: .(Redei,ãe dada 13ela MediBa PFBviséFia~,.de 2918) (Vigência encerrada) 
l-tfli11e,sali2eoãe de eeesse; (!10!!!l<lii8 eaaa pela Me8iEls ·p,aviséFis n' 888. Ele 2918) .(Yigência 

encerrada) · · · · 
H---i-Rte13mliElade, eeFflpreenEliEla esmo o eenjunto Ele afü•ielades e eem13onentos de eaeta um des divOFses serviçies ele 

saneomente Básiee, 1:1ue prepieia é 130131:ll□l;lãe e aeesse ·de aeordci eem sttas-rteoessidaeles e mmEiFAi:Za a efieáoia das 09ães e Ses 
resullaee€; .(Reda(lãe dada 13el0 Medida Pr<>Vis~~ .(\iigência encerrada) 

-U-1-----aBasteoimente Ele â§l:I□ , esgotâFAente sanitáFi9, lirnpe2a UFBana e FAOAOje des resíe!1;10s sélielos realizmdes de iermo 
aele1:1uada 0 satlde pú'31iea e à J3retef;!ãe áe meie affibiente; .~Reda§!ãà elada eela Medi~a Previséria nº 868, de ~Q18) 

(~gência encerrada) · 
~ei-'jpeni13ilidade, nas áFees UFl3anas, Ele ser11i9es áe Elmnag,3FR u maneje elas águas pl1:rwiiais, liFRJ30:i!O e fisoali:i!Ol;lãe J3FOYentiva 

~'6e5,·aelequaeles à eeúele 13ú13liea e ê se§JureA~a ele o'iela e-€1e-S'0tflftlêAie públiee e i:iri,aele; .(Reele9ãe elaEla ~ela 
Meaia,l:::EW•isá,ie a' 868. ee 2018) .('Ligência encerrada) 

V---.W1;1çãe Ele métedes, téeAiees e pFeeesses ~ue eensloorem as 13eetlliaridaelês locais e regleneis; .Hk00:l;'Eto-t;Je9e 
~-'la-P,oviséFi□ a9 8 4 1, de 2018) .(liig!inJ:;ia encerrada) 

v-A-adef;!ãe de méteEles, téenieas e prneessos ~ue eons-ieefem-.en 13eeuliaFiEl0eles leeais e regionais; .(~fill 
~aela Modida P,avisé,ia a' 868, de 2918) .(\iigência encerrai;/-ª) 

VI- aláisula9ãe eem as pelilieas de eesea•;el,•iFfiefllé u,aaM· e ~-Ogiooal, ele ~elliteçãe, de semaate à peaFe2a e de sua 
erradieaçiáo; ele J3Fote9ãe aFflBiental, áe pr~e e!a saúde, Be Feel:IFSo9 híelrieoS e e1=1tF0s e!e'.inteFSsse oeoial rê1evante, ~estinae!as à 
mellaefi<Hla queliaade de viela, ~aFa as ~uais-e-baaeameate· aésiee seja fale, deteFffliaeate; .(Redaçiie dada §ela Medida 
Pfevíf:.éfia<'° 868. de 2918) .(\iigí\ncia encerrada) 

'-'H- eHeiêaeia e suslentaailidade eeaaôffliea; .(E!fil!a\$t<Íaoo §ela Meeide P,e•,iséFi□ n' 868, de 2918) 
.(~gfil1cia gmcerrada) 

V.f.f.1-- estíniule à 19es1:1uisa, ae deoen•,iel,iA1en~e e à utili2:09ãe Ele teeneJeffias a13repria8as, eensideradas a eapeeieleete ele 
"P"'ª§"'ª"'f"'Ae"'a"'le• .:los usuéFies, a ade1;1ão de selu9êes §F□ Ell:lais e p~ogressivos-e--a molharia ela ~1:.1alielaele sem ganhos ele efieiêAeia--e 
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.(laelsrela [~~a Meeliela f',e•,isé,ia aº 811, ele2QW üiigênéia encerradq) 
-1-X-,õ, traAsparêAoia Etas Bf;lÕes, BeseaEJa em Sistemas âe iAfeFrnae;õe,s-e,-preeesses Beeisórios iAstitueionali2:ades; 

.(laolsífü!:["'la Meeliela f'FaviséFia Aº 868, ele 2918) Jl/igência,encermda) 
X--uen!i'ole seeial; .(laelsíela flela Meeliela f'Favisé;ia aº 841:_~) ,(liigência encerrada) •/ 
X---A--0ea!mle saoiel; .(laelsíela flela Meeliela f'FB'>'isé,ia a9 868. ele 2018) .(l/jgência encerrada)-
X!-- segs,aa~a. ~salielaele e ,egslarielaàe; .(laelsiele l)ela Meeliàa f'Fe•,isé,ia aº 811, ele 2918) _(liigência 

encerrada) 
Xh'. se@SFSA~a. ~saliàaele, regsla,iàaàe e eea!iasiàaàe; .(laeluiela Jlela MeEjiela PFBvisária aº 868, ele 2018) 

(liigência encerrada).-
~ integra~ão elas inff:aestruturas e elos sePJii;ms eoFA a gestãa efieieAte eles r=eourses Aídriees; e .(IAeh:Jfele g, 

Meàiàa Pre•,isá,ia Aº 811, de 2018). .(Vigência encerrada) 
~ inte§FB(;lãe EJas inffaestFUtuF0s e dos ser1iç1os eoFA a gestãe efieiente eles reeurses l"líàrieos; e .flneh:1iele f;!Ola 

Mfillli!ill'!ll'isé,ia aº 868. de 2018) ,(liigência encerrada)-
~ eoml3ate às 13orelas ele ág1::1a e esUmt-:110 à raeionalicaigãe EJe se1:1 eansuR9e peles usuárias e feFAente à efioiêneia ene-r§étfea; 

ae-reuse-oe effsea!es saailáFies e ae a~Fe•,ei!affieA!e Be á§sas àe elawa. .(laelsiele Jlela Mediela f',evisá,ia aº 811, de 
2918) (liigência encerrada). 

XIII A eamba!e às ~e,eas Be á§sa; iaelssive aa àis!,ibsigãe se á§se !FB!aela, e es!ímsle à raeieaali2ar;;ãe se ses eeassme ~eles 
usuárias e, feFRente à e~eiêneia energétiea, ao reuse E1e. efluentes sanitéries e ae apreYeitaFRente de águas de ehuYa., 
.(laelsíde rela MesiBa f'rnvisária aº 868. se 2918) .(lijgência encerrada) 

Art. 32 Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

• 1 - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento 
público de, água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituido pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 
tratament,) e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 
ambiente; 

G'irnpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, í];\ 
transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e.do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias V!:) 
públicas; 

e'}-erenageffi e manejo das águas t3luviais tirbanas: eoAjllnte ele ati;1ídades, inira estru~uFSs e ínstala~êes eperseienais ele 
SrenageR" UFl3ana ele águas 13luviaís, ele transperte, eletenç,ãe 01:1 reten1;,ãe pai:a o aFAertesin:iente ele •razêes ele sheias, tratan:iento e 
~r) liAal àas á§sas ~lsviais dFeaaelas aes á,eas a,baaas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas: conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para 
o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 
.(Redação dada Rela Lei nº 13.308, de 2016) 

• Ili - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneámento básico; 

IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações 
técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços 
públicos de saneamento básico; 

V- \VETADO); 

VI - prestação regionalizada: aquela em que um único prestador atende a 2 (dois) ou mais titulares; 

VII - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, 
especialmente para populações e localidades de baixa renda; 

VIII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela 
Fundaçãc Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

§ 1' ( VETADO). 

§ 2' ( VETADO). 

§ 3° ( VETADO). 

Art. 42 Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de ~aneamento básico. 
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Parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento básico, inclusive para 

disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita u outorga de direito de uso, nos termos da.l.&Lnº~ • .Qtl 
de janeiro de 1997, de seus regulamentos e das legisla,ções estaduais. 

Art. 5º Não constitui serviço público a ação de sarieamento executada por meio de soluções individuais, desde que o usuário 
não dependa -de terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade 
privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. 

Art. 6!! O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja 
atribuída ao gerador pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. 

~Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos f!l!llll1lS"mtra,,n,,i,í::CQ,~ffl9,,..:~
pela~es atividades: 

l-----<I 
1 de eele!a, !rans~e,de e !ranspeF!e des Fesíelues ,elaoienades na alínea "e" de ineise I de eaput de aFI. 2'; 

.(Reda9ãe dada 13ela Medida PFevisé,ia nº 844, de 20181 (\ilgência encerrada) 

1 Se seleta, tFOnsl3eF8e o tFanspoFte Ses resíeh:10s Felaoienaeles na alínea e Eto inoiso I ào saput 80 art 38 Sesta Lei; 
1 de seleta, transl3erdo e transporte dos resl81:1es relaeiena·e:10s na alínea "e" de insise I Se eap1.:1t éa art. 2º; 

.(Redaçãe elada 13ela Medida PFevisé,ia nº 868, de 2018) _(\ilgência encerrada) 

• G de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea e do incisor do caput do art. 3º desta Lei; 

A lí ele t,ia§effl pa,a fins de ,ellso ou ,eeiela§effl, de trataFAee!o, inelusive pe, eeFApes!a§eFA, e de dispesiçãe final dos 

~elaeieeades ea alínea e de ineise I do eapu! de aFI. 3° desta Lei, 
-H--de triaêleffi, para fins de reuse eu reeiela13em, de trntameA1e, inelusi¼'C 13er eem13osta13em, e ele elio13eoi9ãe 1:irial eles resíeluos 

Fe\aeionados na alínea "e" de ineise Ido aapul de aFI. 2°; o .(Redaçãs dada pela Medida Prn•;iséria nº 844, de 2018) 
.(\ilg!incia encerrada). 
H---Elc tria§eFR J3BFa fins ele rei;ise el:J reeiela§eFA, ele trat□FRente, insl1:Jsive per soFRpesta§eFA, e Se Eiis13esi(;iãe fülal das 

feS+ffi:ies-relaoienaSes na alínea e de inoise I ele eaput Ele ert. 3ê desta Lei; 
.f..1----iJe tria§eFA, 13ara fins de ret:100 el:J Feeiela§OFR, ele trntaFRento, inelusi¼•e 13er eeFA13esta§Offi, e ele dis13esi§!ãe final eles restffi:105 

,elaeienades na alínea "e" de ineise í de eapst ée aFI. 2º; e .(~ão dada 13ela Mediéa Prnvisé,ia nº 868, de 
~ .(\ligência encerrada). 

(iy- de triagem para fins de reúso ou reciclagem, de tr~tamento. inclusive por compostagem, e de disposição final dos 
resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3º desta Lei; 

hl de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradou;os públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza 
públi~rirbana. . 

CAPÍTULO li 

DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE 

• Art. 8º Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e 

a prestaçiio desses serviços, nos termos do art. 241 da Constit~ição Fe_deral e da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. 

AFl. 89 A. Os Muniei13ies e e Distrite FedeFBI sãe es mulaFes Eles sePti(;!es públieos de sanemnento básiee. 
~~ MeEliSa Previsérie nº 8~ 1, Ele 2918~ (yjgência encerrada) 

§4" O eJEerníeie da tilsía,idade des seflliºes de saneaFAente Báoiso peles Msnisípies e pele OistFile Federal liea rnstFite às sues 
respe.3!ivas árnas §eB§Fáfieas. .(lneluíds 13sla Meéida PFevisé,ia nº 814, de 2018) .('{jgência encerrada). 

~º ~Ja Ai13étese ele iriteresse eornum, e eJEereieie ela titulaFielade eles seFYi9os de s0neaR10F1to Básico será reali2ade 13er 
FAeie: .(lneluldo 13ela Medida PmviséFia nº 844, de 2018) ('{jgência encerrada) 

+--~e- eele§iede in!eFfeéeralive fe,rnade a paF!iF da inslitsi~ãe de Fe§iãe FAet,epolitana, a§leffleFa~ãe u,seea ou FAieFeFFe§ião; 
eu jlneluído 13ela Medida P,eviséFia nº 844, de 2018) ,l'{jgência encerrada). 

H----de iristr1:Jrnerites ele §estãe asseeiaEla, 13er FReie ele eensórei~Blioos eu ele eonvênios de eeepero9ãe, rias terffies 
estaeeleeiSes rie ert. 211 60 Geristituiçõo. llAelu!Bo pela MeEli~a PFo,..ioéria riº 84~. eJo 2018). .(Vigência encerrada). 

~Ja FliJ3étese J3Fewista ne inelse I ele§ 29, e eneFoíeie ela tuularidaE:le eles seP,1içes J3úBliees ele sarieaFAerile Básiee eBseFVafá 
e dis~este AO Lei e• 13.G89, de 12 de janei,o de 2016. (lnel1;1íde pela Medida P,svisé,ig aº 841, de 2918) .(llig~ 
encerrada) 

§-42. O eJeeFefeie EJa titulmieiaele Aa ferrne J3t=evista no § 29 13e8eFá ter eeme eBjete a presta1;7ão eefljurita ele Uffia eu FAais 
atividades Ia,e,•istas ne iAeise Ide eaput do aFI. 2°. .(lnelsíEle pela Mediéa P,evieé,ie nº 811, ée 2018) ,(\ilgência 
encerrada). 

§-éº Os serv:içes J3tlbliees de saneaFAento bésiee nas FO§iães R1c.treJ3elitanas, nas aglemeraçães 1.iFbanas e nas mtefeffO§iêes 
seFõe fiseali:i:meies e re§ulaEles per entietaeJe re§tliaElera estaElual, SistFital, regienal eu iritermunieipal, EfUO ebser.raFá os J3Firtetpies 
estaeeleeides no aF!. 21. .(laeluíde Jlela Meéida Pm·,iséria n' 814, de 2918) .(Vigência encerrada) 

Art. 8º B. EHeetuam se ela AiJ3étese pre•tista ne § 69 Ele aFI:. 13 da Lei n° 11.197, ele 2996, es eases eJe alieriaçãe Eia eontFele 
aeieriárie Ele seFRpanhia estatal J3restaElera Ele ser.•i1;1es públises ele saneamento básiea. .(lrielliielo pela MeElieta Previséria nº 
lli ... ~..ilfü:!!). .(lligência encerrada) 

§-4º /1,AteFieFrnerite à alienação Ele eentrele aeieAéFie a que se refere e eaput, a ser reali:z:ada per ffieie ele lieita';)ãe ria -feFffi8 
p,e,·ista na Lei nº 8.987, Ele 13 de fe•;erniFe Ele 1990, e ao Lei aº 11.G7 Q.~Ele Ele~eml;FS de 2G04, e eentmlade, eeFA'1Aieafé 
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•H•-<-t.:/\' •• ,:w.,: '4i. '1:.l .,\ J>}·; .. ., 2~::~1:~,tte aº"ª seeisãe aes !i!slares ses se,viçe, ~de~~:~=

1

~;:ele e':it~:;R::;O::Cr::-SN:'R;--!t~'l'~5"f7l:~•:-,'i/~~g=---..... f 
Effi'tE...eF+a n9 811, se i!018) _(\i!gênc,a encerrad,) ·•, Ili ~=----·-

~•-A eemsAiBBÇãS feFmBI 8 qse 90 FOfeFO 8 ~~: ·-~ ,. " l<lãíS:wiséÃ , . 
_(\iigfil1cia ê!lCerrada) 

l-<'8Alem~la, es es!sses se via~ilidase e a ailee!a 'Ele esital-,je-/l€F.ct,M t, es sees aAel!es, es qeais ~ese,ãe eslaeeleeeF-AeYaS 
abfi§-avãea, esae13e, 13Fa2:es e Metas Se ateneJim,enlo peffi a 13restaf}~0s seFYi9os de sanearAento, "a serem obsePwtaeles 13ela 
66fflfliaRlti..H'l~és a elieAaçãe ee ses eeAIFBle aeieAá',ie; e .R!J.,lcíde §elã'Mesiea PFevisó,ia A' 844, ee 2918)" 

H-----á-ís13er soBFe as eendições e e 13ra:28 13aF0 a snüCnélia, 13eles tit1=1laf-Js eles serYi9es àe saneamente, a res13eite do eontin1::1ieJade 
ees eeAlroles ee ~Fe§Fama ·,i§eAles. .(lnele·tee 11ela Meciida Frn,,.isé,ia n' 811, ee 2018) .(\/jgência encerrada) 

§--a-'LA an1:1êneia 13re•rista ne iAeise li 80 § 2° será farmaliiZada 1=10r meio de manifestação elo Peder E:1Eee1:1tive, EJl:le 13reoeeleFá à 
alienaçãe ee eeAIFale ea eem~aAlaia. .(IAelsíee Jlela Moeisa P,eviséFia Aº 844, ee 2018) (\iigência encerrada) 

§ 49 A am1êneia t;11:Jante à eentinuidoele dos eentratos iA1'3liearé a aeksãe auteA1átiea às nevas el3riga9ães, ao esoe19e, aos 
13rai!es e às A1etas ele ateneliA1ente 13ara a 19resta9õe eles Servi9os ele sonsamente, se esta13eleeielas, as quais f)revaleeerãe sOOFe 
aqselas 83ASIOAles 88S 88AIF8les ee ~regFama vigentes. .(lsehjjee !'Ola Meeiea p,e,•jsé,ia A' 841, ee 2018) 
.(\iigência encerrada) 

§--52 Os instFumentos ele gestão asseeiaela 13oeleFÕe seF opor=tu-Aeffiente aelequaeles, no ~ue eeul3er, às nevas ol3rigO,çêes, ao 
esee19e, ass 19rai!es e às metas Ele atenelimente 13aFa a f)Festaçõe--ee--sef\•ieas ele s·aneamente, a serem effi:ieP,1aelas 13ela eemf)anflia 
~0s1e,i0,menle à alienaçã0 ee ses e0n!,0le. .(lneleí~M0diea Pm,·isó,ia A' 841, e0 2018) _(\iigência 
encerrada) 

~º Os MeAisi~ies qee eesiei,em pela Aãe s0AliAsidaee des sentrntes Ele ~,egrnma assemiFãe a ~,eslaçãe ees seFVi~es 
131:'.Jl:lliees ee saneaFAente 13ásioe e 13roeeelerãa ae pa§aFAento. Se ineleni:2a(;lões Bevieías eFA r□2ão Be in•testimentos reali:2a8os e ainBa 
não amortii!aeles eu ele13reeiaeles, no Jerma f)re•,ista na Lei nº 8.987,kJ¼de fe•1ereir8 ele 1996. .(lneluíde aela Mediáa 
PFevisé,ia "º 811, ee 2018) .(Vigência encerrada) . 

§-7° O áis13este neste artige a13liea se, no ~ue eeuBer, às l;iiJ3éteser. ele delega(;lãe eu àe sul:lelelegação ele ser.•içes à inieiativa 
~Fi•,aea. .(lnelsíee flOla Medisa Pm•,jséFia Aº 8~~. ee 2018) .(\iigência encerrada). 

_10 Medi 1ª: P,0visó,ia n• 868, ee 2018) .(\iigência encfill:8d.ª) • 

AFb- 8º C. Os Munieí13ios e e Distrite Fe8eral sêa os tit~lares 805-5cr,1içes fltll3liees ele saneaFFtente_ 13ásiee. 

§-1-'' ~la lai~ólese ee iAle,esse eemsm, e el<eeeíeie ea litslaFidnee ees se,viçes. ee saAeameAle ~ésiee sefé _Feeli2aee ~e, 
nnei0: .(lnslsíe0 !'ela M0eiea PFevisóFia nº 868, de 201ª7 · (\iigência encerrada). · 

1--{le eelegieee iAlelfeeeFali-,e f0maae0 a pa1fü ea ins!ilsicãs ee fegiãe mel,e~_0lilaAa. aglemerncãe s,bana es mie,eff-0§iã&; 
.(IAelsíee !'Ola Meeiea P,evisé,ia A' 868, ee 2018) _(\iigência encerrada) · 

H--.ac instFuFAentos ele gestão asseeiada, flBF meio ele seAsércie5-ftt!Bliees 01;1 ele eonvêAies ele eoeperaç,ãe, AOS -temtes 
eslabt,>leeieles Ae aFI. 241 ea CeAslilei9ã0. (lneleíee !'Ola-Meeiele P,evisé,ia n' 868, ee 2018 _(\iigência encerrada)· 
~ ~la Aipátese pF8'1ista AO iAeiso I de·§ 1°, e miereíeie el~-el-es serviços 131:'.Jl:lliees ele saAeaFAeAto 13ésiee el3servaFá-e 

Elispe<J!e-F."""ei A9 13.089, ee 12 ee jaAei,e ee 2016. .(lael'1Ífütpele Meeiea p,0visé,ie Aº 868, ee 2018) .(\iigência 
encerrada) 

§-a' O e><eeeíeie ea !ilsla,idaee AO te,ma pre•,.isla ne § 29 19 pedefá...leF eeme ebjele a ~,esleçãe eeAjeAle ele sma oo mais 
a!iYle,>E!es ~re,istas Ae iAeise I ele eaput e0 e,1. 2º. (lnel"ie0.~elo Meej6a Prnvisária a' 868. de 2918) .(\iigência 
encerrada) 

§-4'4Ias laipóleses ee eeAsé,eie ~il~liee 0s ee 00A>,êAi0 ee eee~orn~ã0, nes 1e,m0s e0 eispesle ne ineis0 li e0 § 1°, 0s enles 
feeeFali•,es <>sla~eleee,ãe a agêA0ie ,egslaeeFa qee se,é Fes~ensá,•el pela Fegslaçãe e ~ela fiseali2a9ãe ee/3 seFVi1;>es pFesta<!os--fla 
- gestãe asseeiaea. .(IAelsíee 13ele Meeiea P,evisé,ie "º 868, ee 2018) .(',/igência encerrada) 

§-@- Os servi9es f)b!Bliees ele saAeaFReAte básiee Aas FBSJiães AwtrnpelitaAas, nas aglemera9ões url3anas e nas FF1iereFr'9§iães 
sefã&-4is€alt~aees e Fe§slae0s pe, eAlieede Fegelaeern eslaesel, FlislFilal;- FegieAal es iAle,meAiei~al, qee ebse,vafé es ~FiAeí;aies 
esla~eleeiees Ae aFI. 21. .(lneleíee llela Meeiae PFevisó,ie 1t~!l!IB. de 2018) _(\iigência encerrada). 

~-8Q.D. Enoetuam se ele hif)ótese f)Fe,•ista AO§ êº ào aFt. 13 d,) Lei nº 11.1Q7, àe 2QOB, es sases ele alieAaç;ãe ele OOA-tfele 
aeieAá,ie ~e eem~anlaia eslalal ~,eslaeem ee se,vi1;>es ~ilbliees ee seAeamenle ~ási0e. /lneleíee Jlela Meeiea PmYi!3ÓAfl-ilº 
~!:tffi .(Vigência encerrada) 

A §-4' AAle,ie,meAle à elieAe9ã0 ele e0Almle aeieAáFi0 e qee oe ,ote,e e eapul, a se, Faaliaaea ~e, meia se lieilaçãe AB lamla 
-.,..,.,la-fla ]_ei nº 8.98+, de 13 ee feve,ei,e ee 1996, es na~ 30 ee ee2emb,e ee 2001. 0 eenlrelaee, 0emt1AieaFá 

formeln:tente a sua eleeisãe ees titulares e!es ser.•i9os ele soneameAte ateAdieles 13ela eemf)aAl:lio. .(lneluído ROia Meeiea 
Prn•,isó,ia1~- ae 2918) _(\iigência encerrada) 

§-2-9 A eem1::Jnieaç,õo ffiFmal o ~ue se refere e § 1 º e!e1ii•efé: 
üligfillcla incerrada) 

{lnell;!íae Jlela Meaiaa P,o•,·iséFia nº 868. ae 2018) 

+--6antem1:1lar as estueles ele viebilielaàe e a FRinuta de eefüel ele lie1t0Qãe e es seus oneues, as etl:Jeis 13eelerõo estabeleoer nevas 
ea,iga9õe,, esee~e. ~m2es e metas ee aleAdimeAle ~a,e a p,esle9ãe ees see,•içes se seAeameAle, e oe,em e~see,aees ~ele 
~¼" a13ás a aliena9ãe ele se1:1 eentrele aeienáÃe; e .Hncluíele 13ela MeBida Previséria nº 868, ele 2Q18). 
.(',/igência encerrada) 

·H-diSf30F sabre as oeneli9êes e e 1:1razo 13ara a anuênoia, IJelos titulares eles seFYi~os de sensamente, a res13eito ela eentinuidaele 
ees-e<>Alfflt&s ee ~rngrnma vigentes, ~e,miliee ee titsle, e a~FeseAta9ãe de segeslões ee mellae,ia nas eeAei9ões ~,epestas . 
. (IAeleífü!:1,ei;a Meeida P,eviséFia n' 868. ele 2918) _(\iigência enc?rrada) 

~-A enuênoia 13revista na inoiso li de § 29 seré farA9□ li2!ada 13or mek:H:J.e.-manifestaeão do titular, eiue 13reeederé à elieneeãe de 
eeAIFele e, eem~aA~ia. .(IAelsfee r,ela Medieis P,evisé,iei-fl".S68,J1º..2filfü .(lligênçia encerradá) 
~ A enuêneia ~uanto à eentinuielaBe Ses eentrates iA1J3liearé a adesão autoA9átiea às I=tovas ebrigeçães, ae eseo19e, aos 

~-T"&-3s ffletes ele atenBimente 13ora a 1:1resta~ãe dos ser.•içes ele soneamente, se estabeleeielas, as ~ueis 13re•1aleeerãe seBre 
~Jnstantes eles eontrates ele 13re9raFRe vigentes. · .(ktl;.l!tfflQ_fªela Medido ProviséFio eº 868, ele 2018). 
.(Y.igência ancerrada). 

§-@- Os instrumentes ele 9estãe asseeiada 13eBerõe ser e13ortunomente adeetuaeles, ne etue eeul:ler, às novas ebrigaçêes,ae 
eseef)e;--eJs 13razes e às metas de ateneliA'lente j)0FS a 13res\09êe-Ele seAfi90s de saneaA'lente, e serem ol3servaelas pela eeFApaRftia 
~:iefftteAte à elienaçõe àe se1:-1 oontrele. .{lneluíde r19la MediBe Provisária nº 868, Ele 2Q18) .(Y.igência 
encerrada) 

~· Gs MsAieí~ies qse eeeieirnm ~ela Aãe eenliAeieaae ees eefllrflles de ~•egrnma asssmi,ãe e ~,eolaçãe ees ~ 
~es-eE~ aeneaFRente 13ásiee e J3reeeelerãe ao 19agafflOF1to de iRdeflizações 6evides effl rezão ele investifflentes reelii!aeles e ainda 
Rãe Offleft~~eles eu ele13reeia8es, RB JaFFAB f)Fevista na I ei nº 8,ªª-l, Be 1a de :f.e,•ereira àe 1996. .(IReluí8e 13ela Meàida 
~•>' 868, ee 2018). _(\iigência encerrada) 
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28/08/2019 

' 
Lei nº 11.445 

§---7'--0 áispasta neste aflige apliea se, ne que eaube,, às aipétesoe áe delegaçãe eu áe sulaáelegaçãe ée seFYi~as à iFtieiatiYe 
1'flYOO&.- .(lneluíée 13ela Meáiáa PFSvisé,ia A' 868. de 29181 .(lijgência encerrada) 

Art. 

1- e 

11-j 

9º O titular dos serviços formulará a respéctiva política pública de saneamento 

laborar os planos de saneamento básico,.1,., nos termos desta Lei; 

- " -- . 
beffi seFRcJ os pFeoedirnentes Ete s1:1a atua~ 

PRÕC.-Nã 
FOLHAS 

. I , / I e- -
y L i.....,----

. 

H------t)l=estar diretameAte 01:1 etele§BF a 13restai;;ãe eles seFViyas; .~RedatiãO Bada êOla Medieta Pro1,iiséria Rº 844, de 
2918) .(liigência encerrada) 

ll--1•·estaF éiFetaaaenle eu auleFi~ar a éelega~ãe éas seFYi~es e doflfli, e ente ,espensáYel pela sua ,egulaQãa e fiseal~ 
beaa eeaao as preeeéiaaentas Ele sua alua~e; 

U---pr-estar eUretaFAente et:1 dele§OF a 13resta9ãe Eles ser,ci~es; .(Reáa9ãe dada 13ela Medi~a P,eviséFia nº 868, de 
2918) .(liigência encerrada). 

li - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, 
bem como os procedimentos de sua atuação; 

IH-i!Eletar parãmet,es para a garantia Ele ateneliaaeate essenoial à sailEle pilblisa, inslusiYe quanta ae veluaae mínima pe, 
eapila Ele água pa,a abasteeiaaenle pilbliee, ebser,,aelas as ne,aaas naeieAais ,eiatiYas à petabiliElaEle éa água; 

IH- ElefiAiF a ea!iElaEle ,espenséYel pela ,egula9ãa e pela !iseeliEBQãe ées seFYiçes pilbliees ée saneaaaenla aásiea e es 
prneeetimr.ntes 130F0 a sua ahmr;,ãe, el3sef'v'08e o disposto no § § 9 ào ar-t. 89 A; Hl~~~ãe El9de 19919 Medida PF01,•iséri9 Aº 

,, Ele 2()1..!!) _(\ligência encerrada) 
Ht--aElotar parâFAetres paFa a §arantia de atendiFAente essenoirn à satlde ptll31iea, inelusive EjUante 00 •;•0luFAe FAíniffi0-j.3eF 

eapita de á§ua 13aro al3astoeiFAento ptlBlioo, eBseFYaSas as normas noeionais relativas à 13etaBili8ade da á@tJB; 
IH- éefini, a ealiéaele Fespensável pela Fegsla~ãe e ~ela !isealiza9ãe ées ser,,ifies pilbliaes ée saneaaaeala bósiee e as 

p,eoeeliaaonles para a sua atuafiãa, easeFYaela a éispeste Ae § 6° Ge e,1. 8' C; JReéaçãe éaela pela Meáiela P,eYiséFia n' 868, ele 
2918) (lijgência encerrada) 

Ili - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume minimo per 
capita de água para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água; 

IV- !iltar as éiFSiles e es ée,•eres éas usuárias; 
-PJ----aefinir as parâmetres a serem adetades 13ara a §□rantie elo a~em1imento essenoiol à saúele públiea, inelusive etuame-ae 

velttme---ff.+Aime per eapita Se á§UB para aBasteeiFRento ptll3lieo, oBscF\atfos as normas naeioneis relativas à petabilielaele da 
á§ua; .(8ºffl!\!ãa Elaáa 13ela Meeliée P,e ,isé,ia Aº 84 4 .:~_.2\,jJ!) .(liigência encerrada). 

-1-V-- f J<ar es direitos e es deveres elos usuários; · 
-1-V-- definir 0s parâA::ietros a serem aelotaE!es 13ara a §arantia de atendimento essenoial à saúde 13úl31ioa, inelusí'l•e etuaAte-ae 

""'-e--n-tíniaae ~er eapila Ele água parn asastesiaaente pilbliee, ebseFYaelas as ae,aaas naaieaais Felati,•as à ~etabilielaae--Ela 
á§ua; .(Reelaçãe áaela pela Meéiáa P,eviséfia A' 868, el~ .(\iigência encerrada) 

IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários; 

1/-eolaBeleeer A::ieoanisFAes de eontFele seoial, nos terFAes eJe inciso IV do oaput do art. 38 Besta Lei; • \1--estaaeleeeF as diFSiles e es éeve,es des usuáfies; .(Reéaçãe daela 13ela Meelida PrnviséFia n' 844, ée 
2918) .(lijgência encerrada). 

V-----esta13eleeer meoanismos de eontrelo soeial, nos termos elo ineiso IV de eaput elo aFt. 38 desta Lei; 
V- estaBeleeer os elireitoo e os elevares eles tJsuérios; .~Rede~ãe Eleele 19010 Medida Provisérie n9 868, de 

2918) _(\ligência encerrada). 

V - ,,stabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do art. 3º desta Lei; 

lA- estaBeleeer sisteFAa de iAfeFFAaçiões sobre es servi90s, artioulade eem e Sistema NaoieAal de IAfermagões em 
SafteameAle; 

.v.J--cotaBeleeer es FAeeanismos e os weeeelilTlentes eJe~Rlf0l.€-ooeial, eBserveele e elispeste AO iAeise IV E!e eaput do art. 
29; .(Reela9ãe eleele 13ele MeeHela PFe JiséFia A9 8 4 4, ele 2018) .(\li~êAeia eABBFfBEIB) 

VI--· estaBeleeer sisteFAa de iAferFRaçiões sobre es serviçios, aFtieulaelo eeffi o Sistema MaeieAal de IAferma9ões eFA 
~ 

l.A--&.::1t□beleeer es FAeeaAismos e os ~FeeeeliR"leAtes de eoAtrole social, ebsef\•oelo o efis~esto no iAeiso IV Ele eeput-de--eft::-
~ .(Redação dada P.ela Medida Provisória nº 868, de 2018) ,.(liigência encerrada). 

VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema Nacional de Informações em 
Saneame'1to; 

lJll..- inleFYiF e Felema, a ope,açãe éas seFYiços dele§aeles, per iAEliea~ãa ela enlidaée ,egulaelera, Aas esses e ea,~ 
13revistes em lei e Aes doeumentes eentratuais. 

VH--im13lementar sistema Eie iAferrnaeões sobre os serviçioo 13úBlio0s se saneamento Básieo, aFtiet1laelo eom e Sistema Neeienel 
de lnfermn9ões em Sanearnente Básieo Sinise, o 8isteA"la Nocional de lnfurmaeões sabre a Gestãe eles Resiel1::1os Sélídes Sinir e o 
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1 8istema ~ oeioAal de GereAeiaFAeAte ele Reel:IFSos I líEfFieos; eb(jlOfYaaaS-&--matedele§iB e a 13eFiediei8ade estabeleeidos 13010 MiAistéFie 
oos-Giee<!es; e J~ãe dase ~ela Medisa Prnviséfja e'~. se 2918) .('ti§êAeia eAee,rasa) 

V-1+--intei=vir e retemer a epem§lãe eles sewiçios àele§ados, por indioa!;)ão 80 eAtidaEfe re§l:llaEtera, nos easos e eendi§!ães 
13revistos em lei e nas B001:1mentes sentratt:1ais. 

V-1-1-- 1m13lementar sistema Eie informa1;1ães sobre as·s_ei;yiç;es 13i;i~e-c---ip:neemente básiee, aFl:iel:llado sem e Sistema ~Jaoional 
fls<>e-1.lnaJf'Aeurm"'ações effl Saneamento Bésioo Sinisa, o Sistema ~Jaoienal de ln'f0rmel;)ões sel3re a Gestãe elos Residues Sóliâes Sinir e e 
SisteA10 Macienal ele Gereneian=iente ele Rem.1rses l lídrioos, eBoeFYadas a meteelele§'ia e a 13eriedieielade estabeleoidao 13010 MiAistéFio 
sas Gisases; e .(Resa('ão sasa pela Mesiaa P,o•,iséFia e9 868, de 2018) .(\iigência encerrada) 

VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade reguladora, nos casos e condições 
previstos em lei e nos documentos contratuais. 

VIII iAleFYiF e F810FA8F a opeFOção 809 S8FYiÇ05 sele§880S, po, iAaieação 88 8Alisese FO§alaEloFO, AOS hipéleses e AOS 80Asiç8es 
j>f6\'istas-11a le§islação e Aos eoAIFOlos. (IAeleíse pela Mesiee Pro•,•iséria Aº 844. €1e 21l18) J\iigência encerrada) 

VIII iAleFVir e retomm a opeF09ãe dos seFti90s Sele~aelos, per iAelioa9ã0 Se eAtiel□Se re~ulaelora, nas l=li13éteses e Aos eonái~ães 
p,e,islas ea le§islação e eos eoAIFOlos. .i~ão Gasa pela Mesisa PFoYisé,ia A' 868, se 2018) .(\iigência 
encerrada). 

Art. 1 O. A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular 
depende da celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos 
de natureza precária. l"!'•·------...,.-,.~~4-=---. 

~ft~,NI._...L..!.~..,µ_-:,,t,e_._ 

~t~~~~--~~~=~;;j""~ 
1 - os serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o poder público, nos termos de7e1, au onzar para usuanos 

§ 19. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo: 

.ganizados em cooperativas ou associações, desde que se limitem a: 

a) determinado condomínio; 

b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupadó por população de baixa renda, onde outras formas de 
prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários; 

li - os convênios e outros atos de delegação celebrados até o dia 6 de abril de 2005. 

§ 2!l A autorização prevista no inciso I do § 12 deste artigo deverá prever a obrigação de transferir ao titular os bens 
vinculados aos serviços por meio de termo específico, com os respectivos cadastros técnicos. 

M 18 A. .(Vise pele Mesise P,ovisé,io A' 84 4, Ele 201a). 'i!§êAoia .(\iigência encerrada) 
Af:t:-.-19 B. Sem pFOjuíi!o elo disposta Resta Lei e Aa Lei A9 11.197,:::de 2G06. as elóusules esseAoieis elo ooAtrato ele eoneessã&, 

eslaeeleeielas Aos f!l:k::2a e eFI;. 2a A Ela Lei A9 $.98?, Ele 199§, serão rewOElt1i!ieloo AOS eentrotos ele 13F0graA9a 130FS 13reste9ão ele 
se,viços ,Ie saaeameAlo bésieo, el!eelo ea hipélese ao absolela iAoem~alibilisase sevisameAle meli,asa pelo lilale, se ~ 
l)t!lllieo. .(leelaiso Jlela Mesiela P,ovisé,ia eº 811, ele 2~: .(\iigência encerrada) 

Afl, 10 G. .(Vise Mesiela P,ovisé,ia A' 868, ao 2018) . -f'ti~, .{\/igência encerrada) 
Aff:. 10 D. Seffi 13rojuíi!□ Elo elis13osto Resta Lei e Aa boi Aº 11.107,--tio 2006, as eláusulas esseA□iais ele □oAtrate ele eeAeessãe; 

estobeleeielas Aes art. 2a e art. 2a A ela Lei nº 8.987, Ele 199§, serão repreeh:1i!:iEloo nos eentFStes elo J3rograma peFB pFeste9ão ele 
SOflJives-de- seneomeAto bésieo, eueeto na l=tipétese Ele absoluta ineem-13atibilielade ElevielameAte fflotiveefa pelo tituleF elo sePvi~o 

"lieo. .(IAsleise Jlela Mesisa P,ovisé,ia e• 868, se 2018) .(\iigência encerrada) 

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento 
básico: 

1 - a e"istência de plano de saneamento básico; 

H---3 rneistênsia ele estude eern13re•;ande a viabiliBade técnica e esenêffiiso finansoiFB ela prestm;ãe universal e integral dos 
serv:i90s, nos termas eJo respestivo 13lano eJe saAearnento básise; 

H-- J m~istêAeia de estl:1Elo ~ue OOffiJ:'IFO¾'C a viaBilielaele -tóonioa e eeenêfflieo fiAaAeeiFO ela presta§IÕO elos servi90s, nos termas 
eslaeeleeiel<>s Ao ,espeslivo plaAe se saAeaFAeAlo básioo; .(Resa~ão sasa i,ela Mesisa P,ovisé,ia A' 814, se 2018) 
.(Yoi§ênsia ªAserr□ Ela) 

li a eHistênoia Ele estudo eorn13revanelo a viabilidaáe técnica e ooonêmiso finansoira da 13resta9ão uni•1ersal e inte9ral--ees 
seF'w'tQOS, nas terrnos ele ms13eetiYo plano ele saneaff'tente básico; 

.i+--a-e1dstêAeie ele esttiele ei1:1e eompFS v'O e viaBiliele~e 1:éeAiea e eoonêmiee fiAaAeeira ela f3FeS1:a~ãe etes seFViees, ABS teFFRes 
eslabeleoielos AS respeelive plaAo se saaeaFAeAlo básioe; JReEla~ão sasa Jlola Mesisa P,oviséria "º 868, ele 
2018). _('iigência encerrada) 

li - 3 oxistência de estudo comprovando a viabilidade técnica, e econômico-financeira da prestação universal e integral dos 
serviços, 110s termos do respectivo plano de saneamento básico; 

Ili - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a 
designaç,,o da entidade de regulação e de fiscalização; 

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a 
minuta do contrato. 
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§ 11' Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de 
saneamento básico. 

§ 2,. Nos casos de serviços prestados mediante contratos de corcessão ou de programa, as normas previstas no inciso Ili do 
caput deste artigo deverão prever: 

1 - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a área a ser atendida; 

li a inelusãe, ne een!FBle, das metas pFO§Fessivas e §Faduais de el<pensãe das ser..i,;;es, de qualidade, de efieiêneia e de use 
-i=aeieAaJ--aa água, 8a eAeF§ia e Ele e1:1tres Feet:ffsos Raturais, em eoAformiElode eeFA es seF\1i~es a sernm 13resta80s; 

.J+---it inelusãe, ne eontFBte, elas FAetas (:IFO§Fessivas e graeluais ele eJ113ansãe efes seP,1i90s, ele Fe8u9ãe ele J:lBFdas na distrit::iui9ãe 
Se Ó§Ua t'!l!aSa, de qualidade, Se efieiêneia e Se use rneional da Ó§Ua, ela eneF§ia e Se eutFOs ,eeu,sos naturnis, em eenlo,miSaSe 
eom os scr,i,;;os a serem prestadas; .(Elfil!l!\>Eie dosa lffiiftMcaide P,evisé,ie nº 868, de 2918) ülig~ 
encerrada). 

li• a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso 
racional da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os seiviços a serem prestados; 

Ili · as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 

IV• as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, 
incluindo: ' 

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; 

• b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; 

c) a política de subsídios; 

1 PROC. NII 
FOLHAS 

V • mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços; 

VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. 

§ 3~ Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso 
às informações sobre os serviços contratados. 

§ 4º Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá se referir ao 
conjunto de municípios por ela abrangidos. 

§ §P ~la Fli13étese Se Aãe enistêAeie Se 13laAe de saAeameAts -Ms:.Ce a13mveEfe Aes termos estobeleeldes AS § 19 ele aR. 19, as 
eeaeli~ões ele valielaele p,evistas ses iaoisos I e li ele eaput pode~ supadas pela aprnva(lão pele Ulula, Se ostuSo ~se fuaelameAle 
a eenti=atuçãe, eeFA a àia§Aóstiee e a eorn13reva9ãe ela viobilida8e ~P.eniea e eeeAôFAiee fiAanoeira da 13resta9ãe eles ser,1i9es, 
ollseP,ade, o Sispos!o no§ 2°. .(lnelulelo riela Meelida r,o,·iséFia a• 844, ele 2018). .(\ijgência encerrada). 

§-éº A ~la ~ipétese Se são elEistêaeia ele plaao ele saaeamea!o l,á3isa ap,evaelo ses te,mes es!allelesielos Ae § 1° ele aFI. 10, as 
eenâi§lões de •;alielarfa 13reYistas nas inoises I e li Eis ea13l:lt poelerãe ser st:tpridas fJBla aprevaçãe pelo tit1.:1lar Se estl::180 E!blB fundamente 
a eentratn<2õ.e, eaFA e Etia§nôstiee e a eorn13rsvaçãe ela viobilida8e léeniee e eeenôf'Riee finaneeiFS Ba 13res~09ãe Bes seFYi9es, 

, e Sispesle ne § 2•. (~ãe Seda §ela Medida P~~. de 2018) .(\iigência encerrada). 
O Eiispeste na § éº A nãe enel1:1i a oBFi§ateFiedaele Se eleB,orat;ião J:!Ole titular ele 13laAe de saAeoFF1eAte Básiee, nes terFAos 

~s Ae aFt 19. íleeiljÍBS ~els Meaiaa PFeYiSéFiB Aº~. se 2018 .(Yigência encerrada) 
§--7"- P. ele13ore1;1ãe St:JJ:)erveniente ele 13leAe ele soneaFAente 13áslee poelefé ensejar FRediefes f30Fa esse§t:Jror a mant:JteAçãe de 

OE11:Jilí8Fie 0eonêmiee finaneeire dos eontratos firn=iades eom 13ase na ElisJ3oste no § 69 A. .~lnelt:Jído 13ele Meelielo Pro•riséria nº 
~ .(Yigência encerrada) 

Afl,-44 A "ª eipétese So p,estsçBo dos se,viçes pSlllieos de sanearnenlo llásiee pe, meio de een!,ate ele PFO§FOma, e p,estae!o, 
de seFViçc~oelerá, eles8e t:11:Je l=laja at:Jtoriz:açãe eitJ:)ressa do titt:Jlar dos fieFYiços, J:!Dr meio ele ate 80 Poder Eieee1:1tivo, s1:113del0§QF-O 
olajets eo,.tmtaelo lotai ou paFOialmeate. .(laslsielo Relo Me~ido f'ravisé,ia aº 844, ele 2018). ,(\iigência encerrada) 

§-4-'!..· A st:Jl3elele§ação fiea eonetioienada à BOFFlJ:IFOYOQão téeniea, J:)Or parte Elo 13mstader ele serviços, do 13enefíeie em termos de 
Eftt8#âaEle dos serviços púl31iees ele saneamente básiee. ' ~lnel1:1iele 13ela Meeliela Previséria n9 811. de 2018) 
,(\iigwcia encerrada) 

~º Os eontratos de sul3elele§açõo 8ist3orãe se13re os limites ela oul3 FD§□Qão ele direitos e eBri§BQões Se preste8or de seFt'iQDS 
~tte&sle§atário e ol3ser,•arãe, no t:11:Je eeul3er, e elis13eoto no § 2º ele art. 11 e serão 13reeedidos ele proseeliFAente lieitatério na forma 
pFevisffl na Lei n° 8-866. ele 1gg3. na Lei n° 8 QBZ, efe 199§. e na Lei eº 11 979. Se 20Q4. .Oeel1:1jd9 19010 Meelide 
PFO•,•isó,is-R" 814, Se 2018} .(\ijgência encerrada). 

§-32 O eentFato de sul3delegeçêie 19ederé ter 13or eejeto sePt içes públieos ele saneameAto 13ásiee 1:1ue sejam e ejeto ele um ou 
mais eeatralos. .(lnelujele pela Medida p,avisé•ia aº 811,kí?fil:lll. .(Yigência encerrada) 

Afl,-11 B. ,ia Aipétese Se p,estaçBe Ses ser..i~os pSslieos de oaAearnento sásiee po, meia Se eentrnte Se pFO§Fama, o pFOs!aSa, 
~Js peeferá, Elesele eiue l=laja at:Jtorizar;iãe eM19Fosea ele tiR:llor eles seFYiQBS, st:JBdelegaF e el3jete eeAtrataele tetal 01:1 
1'Bf6ialme.·>1e. ,(laeluiSe §ela MeSida Prn,•isé,ia aº 868, de 2018) .(\ijgência encerrada) 

§-4!' A st:Jl3elelegaçãe fies eonelieionaela à eom19Fova4;1êio téeniea, J3SF 11arte ele prestaelor ele seFYi90s, elo 13enefíeio em teFFAes de 
1:11=1alidade des seFYi90s púBlieos de saneaFAonte 13ésieo. .(!Ael1:1íelo Jiela Meetida PFo'riséFia Aº 868, de 2018). 
.(Y'.igência ~o.cerrada). 

§-2º-0s eontFates de s1:113elelegaçãe disperão sel3Fe os lifflites ela sul:J reget;JÕO de direitos e ol3Fi§açêes de 13restaeleF de seFYi';)es 
19ele sul3d~le§atáFio e el3servarãe, no ctt:Je eouBm, o elis13oste AO§ 29 d0 art. 11 e sofás f3Feeedidos ele J3Fesedimento lieitatéFie na foFma 
j>FeYista-A,'¼-bei aº 8.666, de 1993, na bei aº 8.987, ele 199B, e AB boi #,4\.,0j'9, de 2004. .(lnelsído pela MeeliSa Pm"isé,ia 
~b!!l~Hfil .(\iigência encerrada) 
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~--O ooatFa!o se ssbselega~ão ~oserá ter ~•r ebjete sePJi~es pu~liees se saaear,aeate bésiee ~se sejar,a ebje!e se ""'"-
fflflis-<'8ffif~~•3S. .~laelsíse J3ele Mesisa Pro·,'isórie aº 8~) _(lligência encerrada) 

Art. 12. Nos serviços públicos de saneame~to básico em que mais de um prestador execute atividade interdependente com 
outra, a rnlação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade única encarregada das funções de regulação e de 
fiscalizaçiío. •=· 

§ 11. A entidade de regulação definirá, pelo menos: . . l:::; : ! ~ 5ª _.-, 
1 - as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos, g~,,~~~ i~ : • : ~-= JOS _ os 

diferentes prestadores envolvidos; 

11 - as normas econômicas e financeiras relativas às tiirifas, aos subsidias e aos pagamentos por serviços prestados aos 
usuários" entre os diferentes prestadores envolvidos; 

Ili - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores dos serviços; 

IV - os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e 
outros créditos devidos, quando for o caso; 

V - o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um Município. 

§ 2" O contrato a ser celebrado entre os prestadores de s~rviços a que se refere o caput deste artigo deverá conter cláusulas 
que estabeleçam pelo menos: 

1 - as atividades ou insumos contratados; • li - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades ou insumos; 

Ili - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de investimentos, e as hipóteses de sua 
prorrogação; 

IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades; 

V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços públicos aplicáveis ao contrato; 

VI - as condições e garantias de pagamento; 

VII · os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação; 

VIII - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas unilaterais; 

IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em çaso de inadimplemento; 

X - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos contratados. 

§ 3Q Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 22 deste artigo a obrigação do contratante de destacar, nos 
documentos de cobrança aos usuários, o valor da remuneração dos serviços prestados pelo contratado e de realizar a respectiva 

.ecadação e entrega dos valores arrecadados. 

§ 4Q No caso de execução mediante concessão de atividades interdependentes a que se refere o caput deste artigo, deverão 
constar do correspondente edital de licitação as regras e os valores das tarifas e outros preços públicos a serem pagos aos demais 
prestadores, bem como a obrigação e a forma de pagamento. 

Art. 13. Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir fundos, aos quais 
poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do 
disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos serviços públicos de saneamento básico. 

P-a-frl§rafe b!Aiee. Os FeeuFSes Ses fl:lAelos a ~ue se refOFe o -eof:)ut de~e aflige pe8eFãe seF utili2:aeles sarne feAtes eu 
§8F0Raa& em e13eF09êes ªº SFédite paFa ÂA8ASiOFAOAte dos iAVestimentos AOOOSSáFios à UAiVOFSali2:a9ãe aos SOFVi90s pbll31ioas-ee 
saaear,ae1llo básiss. .(Revsgaele pela Mesiela P,s•,•iséria n' 868, se 2018) _(\iigência encerrada) 

§-4S Os FeeuFses eles ftlneles a eiue se refere e ea1n1t J3edeFão ser utili&?aeles eeFAe tentes eu gaFantias eFA eperae,ões áe eFérfüe 
pam-ftAeAeiaFAente Ses in,estiFAentes neeessáFies à univeFSaliz:al;!ãe -6es-cervii;;es pbll91iees eie saneaFAente 19ásiee. .~lneh,iíâe ~ 
Medisa P,e,isé,ia "º 811, Ele 2018). _(\iigência encerrada) · 

-§---4-P /\ Qs Feeurses áes ftmáes a eiue se refere e eaptat 130BeFâo ser t1tili2aáes eeme fentes ou 13ai=antias em epeFações ele 
eFéeite paFB finaneiaFAento eJes inYesUn,entos neeessáries à t1niveFSoli2a9ãe elos sei=vi9os 13ttl31ieos de saneaFAente 19ásiee . 
.(laslsise pela Meeliela Previsérie a' 868, Ele 2018) _(\iigência enQ§_[[l1da) 
~ ~Jo l=li13étese eJe eleleoaçãe enernsa ele sei=viçes eJe safleamente Básiee 13ele titular, es reeursos eieoerrentes da eutoFga 

pagos ae füular 13ederãe ser destinaelas aes ftlndos 13revistos no eâput e utilizmdes 13ara fins ele uni•t'eFsali2:ai;ãe eles seFViços de 
saaear,aer~e ase áFees ele rnspeasebilisese Ele titslar. .(laelsiele pela Mesiela Proviséria nº 811, se 2018) .(\lig~ 
encerrada). 
~ A ~Ja l=li13étese ele elelegaoão onerosa ele seFYiQOS ele saneamente Bésiee 13010 titular, es reeurses deemrentes da euterga 

13ages ae -titular deveFãe seF BestinaBes aos h:Jndos (3Fevistos no caput e utilii!aeJes 13are fiAs de univeFS□ liL□ e,ãe eles sePt•ie,os de 
saneornente nas éreas de Fes13ensal9ilieiade Se tit1:1lar e, a13és a univeFSalii':a!;!ãe des sePt1i9es sel3 Fes13ensa19ili8ade 80 titular, 13edeFãe 
ser stili~ac!oo ~BFa estres fiRelisades. .(laelside J3ela Medisa PFffi'isé,ia Aº 868. ~e 2018) .{\ligência encerrada) 
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Par/1\jrafo único. Os recursos dos fundos a que se.refere o caput deste artigo poderão ser utilizados como fontes ou garantias 
em opernções de crédito para financiamento dos investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de 

CAPITULO 111 PROC. N2 / ~ 
~oo,m•,ID ,,..,~. ! 

DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DE SERVIÇOS PÜBLICOS DtF~41ã~IIQ :~E :é+--
Art. 14. A prestação regionalizada de serviços públicos pe saneamento básico é caracterizada por: 

1 - um único prestador do serviço para vários Municípios, contíguos ou não; 

li - uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua remuneração; 

Ili - compatibilidade de planejamento. 

Art. 15. Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, as atividades de regulação e fiscalização 
poderão ser exercidas: 

1 - por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o exercício dessas competências por meio de 
convênio de cooperação entre entes da Federação, obedecido o disp_osto no art. 241 da Constituição Federal; 

li - por consórcio público de direito público integrado pelç,s ti\ulares dos serviços. 

Parágrafo único. No exercício das atividades de planejamento dos serviços a que se refere o caput deste artigo, o titular 
poderá receber cooperação técnica do respectivo Estado e basear-sé em estudos fornecidos pelos prestadores. 

• Art. 16. A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico poderá ser realizada por: 

1 - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de economia mista 
estadual, do Distrito Federal, ou municipal, na forma da legislação; 

li - empresa a que se tenham concedido os serviços. 

Art. 17. O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano de saneamento básico elaborado para o 
conjunto ele Municípios atendidos. 

§-+'-O plaae Ele saaeameate Msiee elaaerne!e para e eeajuate Ele Muaieipies pee!erá eealemplar um ª" mais elemeales Ele 
saneeFAeF1te Básiee, eom 't1istos à etiFAii!a(;lãe ele 13lonejem0Ato e ele pFe5toeãe Eles seFVi1;1es. .(IAeltiíde r;iela Me~ide 
Previsórie n9 84 4, Ele 2918). .()iigência encerrada). 

§---4-f A O plane ée saneaFAente 13ásiee elal3eFBele paFa e eeA-j1:1nte ele M1:1nieípies pedeFá eeAtemplar Uffi 01::1 mais eleffieAtes de 
saaeemenle aósiee, eem vistes 8 e!imi,e9ãe Ele planejemenle e Ele pros\a9ãe Eles se"'iQes. (lael1;1jeje flCle Meejieja 
Previsória "º 868, ele 2G18) .()iigência encerrada) 

§-a,º ,t\s dls13osi9êes saAstaRtes de plaAe de saAeaFAente básieo elaBerada 13ara a aoAj~mto ele Munioipios prevaleeeFãe seBre 
a~uelas eoaslanles Eles planes munieipais Ele saneamenle, ~uanele eidslirem. .(lneluíe!e 11ela Mee!iela Previsória #-844; 
!!.§.1.Q_J.fü .(ll]gência encerrada). 
~ A As elisposi9ães eenstantes ele plano de saneamento t3ésloe elaberaele 13ar-a e eeAjunte de Munioí13ies prci.•aleeerãe sobre 

a~uelas eaaslaales eles planes munieipais Ele saneamente, ~uaae!e mdsti,-crn. .(lneluíe!e 13ela Meeliela Previsóaa n' 868, Ele 
2918) (l/jgência encerrada) 

• 
§--3? A euistêneia ele plane de saneaffiente Bésiee eloBoFado paro-e-conjunto Be M1::1nieípies atenderá as reeiuisite estobeleeide 

- iaeise I Ele eapul Ele ar!. 11 e e!ispensará a neeessie!ae!e Ele elaOOFa<}ãe e pualieaQãe Ele planes Ele saneemenle peles Munieípies 
eealemplc.eles pele plane re§ieaal. .Hf~Jlela Meeli<ta-&e:mé,ia a' 814. àe 2918) .(ll]gência encerrada) 

§--39 A A OlEistêneia ele plane de saneomente Bésiee elaBerodo pma e eeAj1:1nte ele M1:1nieípios atenderá ao reei1:1isito estabeleeido 
ne ineise Hle eapul Ele ar!. 11 e e!ispeasaró a aeeessie!ae!e Ele elaberaQãe e psblieaQãe Ele plaaes Ele saneamenle peles Msaieípies 
eenlemplce!es pele plane re§ieaal. .(lael•íe!e pela Mee!iEla Previsé,ia n' 868, Ele 2918) .(ll]gência encerrada) 

§-4!' O 13lane de sanearnento 13ásieo para a aolljunto de Munieípio~deFá ser elal3erade sem su13erte de áf€)ãos e entidades da 
ee!miAis!Fe~e pllbliee fee!ernl e eslee!uel e será eenvalie!ae!e em eee!a "'" eles Munieipies per ele earan§ie!es, per meia Ela publieeoãe 
de ato ele P-eder ElEee1~.iti•;e, .(lnoll-Jido 13ela Meelida Pre1;i1iséria nº 844, ele 2Q18t .(~gência encerrada) 

§-4'-A O plane Ele saneamenle básiee pare e eenjunle ele Munielpies pee!erá se, elaberae!e eem superle Ele ÓF§ães e entielae!es 
de administra1;1ão ptl131iea fedeFal e est-a81:1al e será eenvalidade effi ooda UFA dos M1:1nieípios por ele al3mngldos, f30F ffieie da 
fK:¾bHe•Hle ato do Peder E~eeeufü•o. flnoluide pela MedieJa Pfevi9éria Ao 868, ele 2018). .(~gência encerrada). 

§-&!L Ma Aipátese Be es Munieít3ios int-egmreFA região metre1=1elitan-a; e plane eJe sanearnente l3ásiee elel3oFade 13aFB e eeAjttftte 
Eie--Mttflie{13ies será eenYelielade 13ele eelegiaelo Eie eiue tFet-e e~ Lei nº 13.Q89, de 2015, neEJuile ei1:1e eoneerAiF ae interesse 
eeffH::ff'fl-;---ffiSf3eAsoelo a eeAvalielai;ião 13Fevisla As § 49. • .(~ela Meetiela Previ9éFio Aº 814, Efe 2918) .(Y19~ 

encerrada}. ""'-'""'""'--""-...u""""'""'"""""'"" ' §-@-A· ~~a Aipétese âe es M1:1nieipies integraFOffl,._,,,~e"'§'"iã"-e,_m.,e"tr"'e"~"ellllit"'a"AO",~eA-Apl<clewn"'e,_,e!,t,e,..,.sae,na,e"a"mR<ee<aal!Ae-<a>Fóissl<cie"'e,..,e'>lla<>ba<ea1r.aa<IEl<>e-<p"'a"'ra""'e>-<e"e"'A"'jl:l*nllete 
Eie--Mttflie{~ies será eenvolielode 13ele eelegiade de eiue tmto e aFt. 89 de Lei nº 13.Q89, eJe 2016, naeiuile eiue eeneernir ee ir1teresse 
eemtttfl,-Efs13ensaela a oonvalida~ão pFevista na§ 4° A. .(!.fillttí-E!!~ pela MeeJida Pro1, 1isória nº 868, ele 2Q18~ .Cilgência 
encerrada). 

Art. 18. Os prestadores que atuem em mais de um Municíbio OJ que prestem serviços públicos de saneamento básico 
diferentes em um mesmo Município manterão sistema contábil que Permita registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as 
receitas de cada serviço em cada um dos Municípios atendidos e, se for o caso, no Distrito Federal. 

Par.igrafo único. A entidade de regulação deverá insfüuir fegras e critérios de estruturação de sistema contábil e do 
respectivo plano de contas, de modo a garantir que a apropriação e a distribuição de custos dos serviços estejam em conformidade 
com as di~etrizes estabelecidas nesta Lei. 
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prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que poderá ser especifico para cada 
serviç~,~=ial abrangerá, no mínimo: 

1 - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de yida, utilizando sistema de indicadores sanitários, 
epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 

11 - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, 
observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; 

111 - programas, projetos e ações necessárias para atirgir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos 
planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática ds eficiência e eficácia das ações programadas. 

§--4º Os 13laRes de saRearnente !3ásise serãe editaEJes 13elos tit1:1lares, poden8e ser elaboFados sem 13ase em est1:18es 
ferneeideo 13elas 13restaetores àe eada ser:vi9e. 

§---1-2 Os 13lsnos de saneaFRento básiee seFãe aprnvados poç ato dCJ Poder 61Eee1:1tivo dos tit1:1lares e 13odeFãe ser elaboFaelos-eefft 
laase-em--Osleeles feFAeeieles ~eles ~,eslaeie,es Ele eaela seFYice. .(~ão Elaela ~ela MeeljSa Pre•,isé,ia a' 811, Ele 2918) 

ü/.igência encerrada) 

A §--1'' Os ~laAes Ele saaeameAle Msioo serãe edilae!es peles litdla,es, pee!eae!e se, elaBeme!es sem Base em esteeles 
wme,;-ie!eo peles p,es!ae!o,es Ele eae!a seFYice. 

§ 19 Os [;llanes ele saneoFAente 13ásiee sefãe apFo•t'ados peF ate eles füulaFes e peder-ãe seF elabeFades eeffi base eFA estueles 
feFAeei6eo ~elos ~,estaelo,es ele oae!a see,•i90. .(Reela9~a Meeliela P,e.,isó,ia aº 868, ele 2918) _(','jgência 
encerrada). 

§ 1'1 Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser elaborados com base em estudos 
fornecidon pelos prestadores de cada serviço. 

§ 2Q A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão efetuadas pelos respectivos titulares. 

§ 3i, Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em que estiverem 
inseridos. 

§ 4Q Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, 
anteriorm.,nte à elaboração do Plano Plurianual. 

§ 52 Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as 
fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou consultas públicas. 

• 
§ &! A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo prestador do respectivo plano de 

neamento básico em vigor à época da delegação 

§ 7º Quando envolverem serviços regionalizados. os planos de saneamento básico devem ser editados em conformidade 
com o estabelecido no art. 14 desta Lei. 

§ 8~ Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá englobar integralmente o território do ente da Federação 
que o elaborou. 

~ Os Meaieipies eom popula9ão iafe,ie, a viste mil hallilaa!es pee!erãe a~Feseata, plaaos sim~lifieaeles eem meaeF Rível Ele 
aeta4AemHrtte etes aspeetes prn11istes Aos iAeisss I a V ete eaput, eenfem1e re131:ilameAtaf:i'lãO ete MinistéFie etas Gietaetes. 
~fllti>ela Meeliela P,eviséria aº 811, ee 2918). .(~gência encerrada) 

§--99 .O. Os M1;1Aietpies som pop1;1laf:i'lãe infeFioF a vinte mil Aabitanies pseteFãe epresenlar planes siFRplifieeBos oeFR mener ní11el ete 
etetalhaFAonte etes aspeetes pFevistes Aes iAeises I as V do aaput, eeAforFAo Fe§luleFAentaeãe ele Ministérie eles Cidaetes . 
. (lael"iSe rn,10 Meeliela P,a,•iséFia aº 868, Ele 2918) (','jgência encerrada) 

Art. 20. (VETADO). 

Parágrafo único. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento dos planos de 
saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais. 

CAPITULO V 

DA REGULAÇÃO 

Art. 21. O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: 

1 - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora; 
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li - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das cleci,:ões. 

Art. 22. São objetivos da regulação: 

/PROC. Nª 
FOLHAS 

1 - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários; 

li - garantir o cumprimento das condições e metas-estabelecidas; 

m- prc•1enir e reprimir o al3blse Ele poEler esenômise, rnssalvada a--eeA113etênoia dos érgãos integrantes Ele sistema naoional 
de 1fofesa da senoorrênsia; · 

~revenir e re13rimir o abuse àe poeler eeonêmiee, ressalvada-a 00R1petêneia dos ÓF§ãos integFantos Ele Sistema 8Fasileiro ele 
Defesa 9a GeAeerFêAeia; e .(~ãe 9aela riela Me~i9a Pm•,ioória a' 84 4, ele 2918) .(Yigência encerrada). 

m- prevenir e reprimir e al3blso éa 130Eler eeenôrniee, ressalvado a-€0A1petênoia dos érgães integrantes Ele sistema naoional 
ée-t!e~ 

Ili - pmvenir e reprimir o abuso do poder econômico, resSálvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência; e .(Redação dada Rela Medida Pqv1sória n' 868, de 2018). _(Yigência encerrada). 

111 - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional 
de defesa da concorrência; 

IV defiAir tarifas ei1::1e asse131::1reffl tanta e CE{l:lllíbrio eeeRôFAieo e finaneeiFS Eles eentrates come a medieidade taFifária, 
mecliaale meeaaismes qse iAcls2am a efieiêaeia e efieáeia .cles ser,,i90s e qse permilam a aprepria~ãe seeial cles §OR~es cle 
J'f8ffilliYieaà&.-

W- clefiAir tarifas qse asse§srem laale e eqsilílarie eeenêmiee finonooiro Ses eentrotes qsaAle a me9iei9acle tarilérie, per meie 
€ie-fftceaniomos eiue ind1:JcOFR a efieiêneia e a efieáoia Ses servi9es e ei1::1e f3CFFflUBFA e eompart:ilAamente Eles 13anfles de proeh:Jfr111ielade 1 4 es sruáries. .(Re9a~ãe ela9a ~ela Mecliela F're•,iséria a' S44, ele 2918) .(\ligência encerrada) 

IV definir tarifas ei1::1e asse§1::1rem tanta e eei1::1ilíbrie ,eeanêmies e finaneeiFe éas eentFBtes oeFAo a meeJieidade tafifá.fia, 
ITIC8iente ~eanismes 1:11::10 inducam a efioiênoia e ef:ioáeia das s0P:1i90s e ei1::1e perRlitaFA a oprepria9ãe sosial das 13anhes-ee 
j>F8001iYiea<l&.-

IV definir tarifas Etl::IC asse131::1rnm tanta e eqHilíl3rie esenômiee finonseire eles eentrates 1:11::1ante a medisidade tarif.éria, 130r meia 
de meeankiFAes eiue iABuz.aFA a áieiêneia e a efieáeia Bes seru•i~es e eius J3BffRitaFA e ooFApaFtill=iamente Bes §BAl=ies Be pFeefuti1a•iefaefe 
eem es sssáries. .(Recla~ãe sacla êela Meclicla F'rovisé,ia a'~. ae 2818) .(Yigência encerrada) 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, 
mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 
produtividade. 

Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, 
que abrar gerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 

• 
1 - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços· 

li - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

Ili - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos; 

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão; 

V - medição, faturamento e cobrança de serviços; 

~-fR0niteFOFAeAte Eles eldstes; 
V-1---- FAoniter=aFAente Eles eustes, eiuaABe aJ3lieável; 

.(\ligência encerrada) 
(R~ã• aaea §ela Meeli9a F'reviséria a' 811. se 2018) 

~FAOniteFaFAeAte Eles eldstes; 
~fAOAiteFBFFISAte Bes ettstes, EIUGAefe aplieével; 

.(\ligê[lcia ã□cerrada) 

VI - monitoramento dos custos; 

VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

jRmlaçãe 9a9a §ela Me9i9a F'reviséria a' 868, ele 2918) 

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

IX - subsidias tarifários e não tarifários; 

X - padrões de atendimento ao públlco e mecanismos de participação e informação; 

-Xl-modiefas Bo eontin§ênoias e Ele emer§êAmas, inolusivo rasionaFAeA-to+ 
Xt--mcdiefas Be se§ttF□ Af;l□, Ele eentin§êneia e Be eFAeF§êneia, inelusi'wle eiuante a FBeienaFAente; e .(Reaa~õe aaaa 

§ela Mesi,ia F'FSvisé,ia n' 84 4, cle 2918) _(Yigência encerrada) 
XI-- FAedidas Be eontin§êAoias e do eA1eF§êno1as, inolusive raeienarAeA-to+ 
X-1-fflCdidas de se§l:IFOR~a. de eeRtiR§ênoia e ele emer~êneia, ineh:ISiJe eiuente a raeieRaFAente; 

ftela-l\4eàila-F'reviséria a' 868, Se 2918) .(\ligência encerrada). 
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X1 - rn13didas de contingências e de emergências, inclusive racionamento; 

XII -- (VETADO). 

• 

1 PROC. NR 
FOLHAS 

X-1-1-l--diFetFizes paFa a Feelt;19ãa pre§Fessiva Ela 13eFda Se á§l:JB. .~IReh-.1íde ,aela Medida PFBviséFia Aº 844, Eie 
2918). .(\ijgência encerrada) 

X1H A 9iFSIFices pa,a a ,e9"9ãe pFSgFSssiva ea peFéa ee á§"ª· .(IAel"íee 13ela Me9i9a PFS•1isé,ia Aº 868, ee 
2918) (Yigência encerrada) 

§-4º A Fag"la9ãe ee seFYiyes públiees ee saAea,,wA!e eásiee peae,á se, 9elegaea peles !il"la,es a q"alq"e' eAliéaée 
re131:1la8sFa eeAstit1=1í8a deAtFe des limites Ele respeetive l:staeie, eleplieikmde, AB ate Ele elelegar;,ão 8a Feg1:1la9ãe, a forma ele at1:109ãe 
e a a.BFan~ênsia Eias ativietaetes a seFeFA desempenl=Jadas pelas 13artes onvolviéas. 

§-4-'-A Fag"la9ãe ee seFYiyes públiees ee saAeaFAeAle básiee ~,!HeH!elegaea peles li!"larns a q"alq"e' eAMaee ,eg"laéeFa 
e e ate de delegaçãe en13lieitaFâ a JerFAa ele atuaçãe e a aBr□Agênoia eles atividades e serem elesempenhaelas 13elas 130Fles 
oovaM<!as. .(Reea~ãe eaea 13ela Me6iée P'8,isáFia A' 844, <l!;:é918) .(\iigência encerrada) 

§-4-º A mg1:1la9ãe ele serii9es públiees ele saAeaFAeAto Bésieo 13edeFá ser delegada 13elos Ut1:Jlares a qualquer eAtielade 
rngslaeera eeAs!il"léa éeRIFe ses liFAiles ee Fespeelive Eõslaée, eJE~lieilanee, Aa ale ee eelega9ãe ea ,eg"la~ãa, a faFFAa ee al"a~ãe 
e a abFaRgêeeia eas afüieaees a se,eFA eeseFApeA~aeas ~elas ~•Fies onvel•,i9as. 

§-4-º- A reg1:.1laf;IÕS ele serví1;1es 13úbliees ele saAear-neAte bósiee poderé ser elelegaela 13eles titulares a q1:Jalq1:.1er eAtielaáe reguleáera 
e e ate áe- delegagãe eMplioitará a fBrFRa ele atu□ l;'lãe e a a9raAgêRoia das ati't•ielaeles a sereFR eleseFRpeAhadas pelas paFl:es 
eAvelvieao. .(Reéa~ãe éaéa 13ela MeEliEla Prnvisó,ia Aº 868.~_?,filfil- ,(Yigência encerrada). 

§ 1" A regulação de serviços públicos de saneamento ,básjco poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade 
reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, 'explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação 
e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. 

& § 2n As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para os prestadores de serviços comunicarem aos 
'uários as providências adotadas em face de queixas ou de reclamaçfies relativas aos serviços. 

§ Jl! As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar conciusivamente sobre as reclamações que, a juízo do 
interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços. 

§--4~ ~~e estaBeleeifflente ele FRetos, iAelieedores e 
elesempeFtho de elifereAtes 13restaeleres de serviços. 
encerrada). 

A1étodos 9C ffleAiteramento, 13ederá ser 1:.1tilicaela a eem13ara9ãe de 
,{lrisl"ig,;rpela Me9isa P,s,•isá,ia A' 841, se 2918) (\iigência 

----<~r• 4° A Na estaBeleeiA1ente ele FAetas, inEliea8eres e 
deseA=i13eflhO de diferentes 13restaderes de servi1;,es. 

n=ié~oeles de FRenitoran=iente, f:1Selerá ser utili2:ada a eemparaçãe de 
.(lnelelEle ~ela Me9i9a P,eviséFia A' 868, ee 2918) _(Yigência 

encerrada) 

Art. 24. Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, os titulares poderão adotar os mesmos 
critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área dn abrangência da associação ou da prestação. 

Art. 25. Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados 
e informai;i3es necessários para o desempenho de suas atividades, na -=arma das normas legais, regulamentares e contratuais. 

§ 1!? Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigo aquelas produzidas por empresas ou 
.fissionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais u equipamentos específicos. 

§ 2!! Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a interpretação e a fixação de 
critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de subsídios. 

Aft;--26 A. A AgêAeia ~Jaeienal de AgtJas ANA instituiFá nerffla&-<lo FeferêAeia Aaeienais para a Feg1:1la1;Jãe da prestaeãe elos 
~es-µ!Bliees ee saReaFAeale bésiee e per se"s lil"la,es e ""ª" eslisaees ,eg"lassFas e fiseali~aee,as, ebsee,aea a legislaoãe 
feeeretl-j;ertineAle. .(IAel"íee 13ela Mesiea P,e•;isé,ia A' 84 4 ,_ele 2918). .(\iigência encerrada) 

§-4t O aeesse aes reourses públiees feelerois 01:! à eon~ratayãe ele finaneiaA'lentos ooFA reowrses do UAiãe 01;1 ooFA reot1FS0s 
~; epeFa9es pa, óF(lães ª" eAlieaees ea aElFAiAislFa~ãe pú~lioa feeernl, q"ª""ª eesliAa9es aee see,,i9es ee saAeameAle 
Básiee, será eeAdieieAaele ae BldFAf:1rin=tente das A0Fmas ele refeFêAeia mteieAais pera e Fe§1:1lai;ãe da f:1restoçãe eles seFJi9es 13úblieos 
ele sanearneAto Básiee esteBeleeiSas polo A~J/'., oBserw•ade e dispeste-fl0-ar-t. §9 elesta Lei e na art. 4° Bela Lei Aº 9.981, de 17 de julhe 
ée 2909. .(IAel"íse 13ela Meéiée P,eviséaa A' 814, ~"ª7- ,(\iigência encerrada) 

~L. A restrieãe ee eeesse ele FeBl:IFSOS 13t1Blises feelerais e Se ffAuneiemente 13Feviste na § 12 sen=iente 13redui?irá efeitos llf3és-e 
eslabeleeimcAle, pela MUI, das ASFFAas ee FaleFêAeia AaeieAais,r-9Sl'-6i~aeas as regFas eas eaRIFBles assiAades aRleFieFAlellle-à 
Yigêf,eia-<le<a A8FFA6S "ª A,iA. ,(laeluiee ílela MeéiéB P,e•.4séFÍ{I R' 814, ee 2918) .(\iigênçia encerrada) 

§-a' O 9ispesls AS eaput Aõs se apliea: .(looltttQ!tl'ela Me9i9a PFeviséFia A' 811, ee 2918). _(Yigência 
encerrada). 

l--üs aeães Se saneaFAen~o bésiea OFA: .e~ 13ela Medida PFO'v1isória nº 814, de 2918). (y'jgência 
encerrada). 

at,€,reas ruFais; .(lnoluíele 13ela ~ediela PFoviséFia nº 841, de 2018). .(~gência encerrada)_ 
1,)-eem"Aisaees lra9ieieaais; e (laeluí9e sela Me9i9;iJ';tevieé,ia Aº 81~. ee 2918) .(\iigência encerrada). 
st-é<eas iA9ígeaas; e .flAeleí9e ~ela Me9iaa PFa,•isé,ia H-"--811, de 2918) .(\iigência encerrada). 
11--ds-sel"gões iAéivie"ais q"e Rõe eenslil"eFA seFYi•e públiee eFR éroos--rurais ª" "'baAas. .(IAel"lée 13ela -

Pfevt,:--.rérie_R0 B 41, de 201 B~. .(Vigência encerrada) 
Ai+.- 26 B. A Agêneia ~laeional de Aguas ANA institl:!iFá Aormae do refeFêneia naeienais J3BFB a reg1:.1lat;1ão ela prestaçãe dos 

~eS-f'.P\:119Iieos de saneaA1eF1te Bésiee e ~eF seus titulares e suas '.eF,Hflaeles FO!::JuladeFBs e fisealii?eeleras, oBser,•ede a legisleçãe 
feeeretl-j;eFtiflen!e. ,(lael"íse 13elo Meaiée Prn•,isério A' 868, éê 2918) ,(\ligência encerrada). 
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' ~--0 aeesoo aes reet:Jmes 13úblieos fedeF0is 01:1 à---eootrata!;lão 00 flnoneiamentes eoFA reet:JFSos de União eu eom reeurso~ .• 
§eFises "" opeFases pe, óF§ães "" ealiaeaes se aaITTiAist,a~ãe púlllioa feaeFal, ,Íeenae aestineaes ees se"•i~es se seneemeÁte 
llésie&,-<;Efá, eeaaieieaaae as eeA1pFiA1ente das ne,ITTes se ,,efe,êaeia nnoiooais pa,a a Fe§ele~ão sa p,esta~e ses see,i~os l'JHbliees 
<!e--sa!,earnenlo llásiee estalleloeiaas pela MUI, ollsee,aae e oispeste ao ,r-t,-élfdesta Lei e no eFt. 1° El aa Lei A' 9.984, do 17 !l!l.i!l!!l!! 
~ .flneleíE!o 13ela MeE!iE!a P,evisófia n' 868. Ele 201 B) üligência encerrada) 

~-/\ restri§,ãe ae aoesso de reet:JFSes 13~131ipas federáis e de fimtfKllamente 13re•1ista no§ 1° semente we81::1ciFé efeitos apés e 
estabt..:.teein1cnte, pela A~J/\, elas norR1as de refeFêneia naeionais, -Fesf0tta&as as Fegr-as elos eentratos assinados antOFieFA=teme-à 
•1igêneia elas AOFFABS 80 A~JP.. .~lnolt:JíEio pelo Medieis PFevlsé~ .(YJgência encerrada). 

§-.'l' O sisposte no eapet nãe se apliea: ,.(ln'ekfiep_g&le Meaiaa Pf8•,isó,ia nº 868, se 2018) 
encerrada) 

-1----E.-s açãos de SOAOBFFIORle bâsieo em: 
encerrada) 

.(IA~~desisa PF8Yisó,ia A' 868, se 2018) 

a),,áreas rn,ais: .(laelelda pela Mesisa P,avisé,ie nº 86S,_~!l:lQ18). .(\iigência encerrada) 

,(\iigência 

e,-eeA1eaisaaes t,aaieionais, inele isas as é,eas ~uilemlleias;-€>----------!.fl!!ln!!le,!:lu~i!§a!!la::1~l!e!!;laã!::l\~d!~el!Bttisfl!a!tfP~Fe§:•ri:i§<Se!2!· F'!íÍBatf!A":9 ,!l8,!!6!!8;::, d!à!!'!e 
i!2:1!!). (\iigência encerrada) 

et,é,"'8s in~í§enes: e .(lneleise ~ele Mesiaa P,evisé,ie-n'-M8, se 2918). ,(\iigência encerrada) 
U------i1s solblQÕes iAdivieluois 1;11;1e Rãe eeAstituem seFVit;ie 13blblioe em áreas r1::1Fais eu 1:1~aRas. ,(lneluíde êela Medida 

P,evisó,ia n' 868, de 2018) .(\iigência encerrada) 

Art. 26. Deverá ser assegurado publicidade aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à 
regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso 
qualquer do povo, independentemente da existência de interesse diretc. 

§ 1i, Excluem-se do disposto no caput desta artigo os documentos considerados sigilosos em razão de interesse público 
relevante, mediante prévia e motivada decisão. 

• § 2'· A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá se efetivar, preferencialmente, por meio de sítio mantido na 
rede rnun,Jial de computadores - internet. 

e con::i~~~;, É assegur~do aos ~suários de serviços públicos de saneamento básico, na rP,~'.N;"""J ~:~[/ 
1 - amplo acesso a 1nformaçoes sobre os serviços prestados: L.};.O:.:L;,;H;:.,A;:S:::==~===~::'!::::~:=1==:i:am::JI 

li - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos; 

Ili - acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pela 
respectiv,i entidade de regulação; 

IV - acesso a relatório periódico sobre a qualicJade da prestação aos serviços. 

Art. 28. (VETADO). 

CAPÍTULO '/1 

DOS ASPECTOS ECONÔIVICOS E SOCIAIS 

Aft,.~9. Os se"•i~es púlllioes se saneaA1eete llásieo leFâo a se6"oo!allili~a~e eooAôA1ioo fieaaeei,a asse§erada, seml'f'HIIIC 
~rel;-ffic8ianto reR1uAeFa9ão 1:1ela sohrança Elos ser1i70s: 
• ~-2-9. Os seFVi90s púl31iees Ele sane□FAente 13ásiee ter-ãe--a--sttsteftta13ilidade eeonêmieo finaneeiFe esoeg!::!FeEle 13er meio ele 

FefFtt:lfteffii:ÕO pela ee13r□AQS Eles serii9es, na f.orFAa estobeleeida a se§t:Jir, e, 1q1:1ande neeessério, per et1tmo f.ormas aElieionais eeme 
"""9i<lies-ee see,•en~ões: .(Rosa@ulase ~ele Medida f'r<J,isó,ia a• 811. ~e 2918). ,(\iigência encerrada) 

AR-:- 29. Os sep.,•i9es públieos Ele saneornente 13ásiee terãe a st1stentaBilide8e eeonâFAiee finaneeiFB asoeg1:1reela 13er FAeie Ele 
Feffit::lfteffi1áe 13ele eebFeAQB Elos serri1;10s, na ferma estobeloeida a seguir, e, 1q1:1an80 neeessério, 13er et:ttras f.orFAas aElieioneis eeFAe 
sellsí1jies oo sullven9ões: .(Resa9ãe da~a pela Meaiaa P,ovinéFia n' 868, de 2018) ,(\iigência encerrada) 

1----ro abaste sim ente Ele água o es§etarnente sanitário: pFOforen ;ialmen~e na f.erma Ele tarifas e eulres prego_o públis0S;-Et00 
flOO<JfOO-S<lf estallelesisos pa,a easa em des sor.•i9es º" paFa aA11les eonj.,nlamente: 

~--nbasteeiFRento Ele água a es§etamente senitâFie na forFAa 3-&-tmtas, tarif.as e eutres preços públieas, Efl:JO 1,308erãa ser 
~~éas 13ara oaEla l:IFA Eles seFYi!iOS ou 13ara aml3es, s0Ajt1ntament-c; .(Reàa9ãe daeta pela MediEla PreYiséria nº 
844, ele 30-Hl) .(lJigêneia eneerraEla~ 

-1+-Ele liFApeca url3ana e maneje ele resíduos sólidos 1:1r8anos: tmms-al:l-tariías e 01:1tres preços pldl31iees, eFA eonferFRi8a9e eoFA 
e--Fe§tme-de-13resta9ão Se 9ervi9e ou Ele suas ativiEla~ 

li lirnpeLa 1:1Fbana e FAaneje Ele reolel1:1es sólieles, eneet0--e ser1 i~e ~e refere e aFt:. 7°, eept1t, ineioe Ili AB :foFma Ele tanas, 
tarif0s e o:ttfos 13re900 13úblieos, eoAferme e FegiA'le de 13restaç)êa--e&-seFf'i~ao 01:1as etiYiEleEles; e .(~ão c1ode 
pe!ft_h4esi ;la P,e,isó,ia n9 84 ~. se 2918) .('.'i§êneia eaee,fllà!I) 

.J.U-ele FA□neje ele á§l:IBS 13l1:1viais t1rbanas: na ffirma de trib1::1telfr;--ifleltfr.,We ta,ms, em eenferFAieJaSe eeff\ o regime €Je 13resta9õe 
Ete serviçm 01;1 Ete 51:185 aUYielaeles . 

.J.U-€1r-0na§!eFA e n:ianejo ele ág1:1as 13l1:1Yiais 1::1rl3anas na forma Ele ~rtGl:ttee, inel1:1siYe taHas, eenferFAe e re§!iFAe ele 13resklçã0 elo 
servi90 01:1 das sidas ati;•ieJaEles. .(ReBa~ãe BaSa 13eia MeEliEla Pre\.4séfi.a--n!~ 34 4. êe 2G18). .(ViªêReia eReerreEla) 

-1------ubnsleeimente de ág1:1a e esgetameRto sanitária na foFFAfl: de taMas, tarifas e e1:1tres 13re90s púl31iees, 1q1:1e 1,30Serãa ser 
--.>1ee1aes pa,a easa eR1 ses seFYiçes º" pa,a aA11les, eenjeetaA1eÀte: (~ãe ~ada ~ela Medi~a P,e,isó,ia nº 868, de 2018) 
1Y'.igência encerrada) 

H--liffi.pe:za 1::1rl3ana e maneje Ele resí81::10s sélides, e~mete e 5eA.1i9c. a q1::1e se refeFO e ineise 111 do eaput de art. 7° na ferma Se 
le,ta&,-ta,iiae e eutf8s prn~es p81llieos, eeAleFA1e e ,e§iRle se p,osta~e 00 see,•iço ee das seas afr,iaaaes; e .(Resaçãe aasa P!l!;i 
Mee/<l<l-Ptovisá,ia Aº 868. ~• 2918) .(Yigêncja encerrada) 
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Hl-elroAa@em e maeeje Se á@ues plu•iais u,oaAes Aa 'f0fffi!l-6e-aeioutes, ieelusi•e lalEas, eeAle,me e Fe@ime Se prest~ 
~e-ee-<i,as sues ati•iSeSes. .f~ãe dada 13ela MeeiSe PreYiséfia.p•~- Se 291 B) _(\ligência encerrada). 

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que 
passivei, mediante remuneração pela cobrança dos serviços: 

1 - ce abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de tarifas e outros preços públicos, que 
poderão i:er estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente; 

li - ele limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urb~nos: taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com 
o regime de prestação do serviço ou de suas atividades; 

Ili - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade com o regime de prestação 
do serviço ou de suas atividades-:-

§ 1Q Observado o disposto nos incisos I a Ili do caput deste artigo, a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os 
serviços e e saneamento básico observará as seguintes diretrizes: 

1 - prioridade para atendimento das funções essenciais relacion'adas à saúde pública; l PROC Ne ~~ / ~ ~ 
li - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; FOLH~ : f:: J 
Ili - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos 

do serviço; 

• IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de /ecursos; 

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência; 

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; 

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e 
segurança na prestação dos serviços; 

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 

§ 2Q Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não tenham capacidade de 
pagamenlo ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços. 

M 39. Oose,,,.aee e Elispeste Ae aFI. 29 Sesta Lei, a est,utura Se ,emuaera9ãe e eeoraaoa Ses se,.•i•es p!lolieo&-<le 
"S'"ª""'e"'ª""'"'e"'nte oásise peEleFá le,ar em seAsi8era•ãe es seguieles !ateres: 

AFI,-~. Oose"'ªªª e Elispeste Ae aFI. 29, a estrutu,a Ele ,e,_.,,.~ãe e Ele eeoraA•a Eles se"'i•es p!loliees ae saaeameate 
oásiee eensiSera,á as se@uiates !ateres: (~e daàa ~~•e,•isé,ie aº B 11, se 2918). /','igêAeia eeeeFFaaa) 

M 30. Oose,,,.aee e Elispeste ee aFI. 29, a cstrut"ra Ele 'ª"'""ere~ãe e Ele eeoraA~a Eles se"'i~es pSoliees se saaeaA1eale 
oásiee eensiElereFá as se@uiates laterns: .(~ãe dada pela Me8ida Pre•,iséria aº 868. de 201 B). .(\iigência encerrada) 

• Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de 
saneamento básico poderá levar em consideração os seguintes fatores: 

1 - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo; 

li - padrões de uso ou de qualidade requeridos: 

Ili - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, •,isando à garantia de objetivos sociais, como a preservação 
da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente; 

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas; 

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; e 

VI - capacidade de pagamento dos consumidores. 

Art. 31. Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda serão, dependengo das 
características dos beneficiários e da origem dos recursos: 

1 - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indirelos. quando destinados ao prestador dos serviços; 

li - 1arifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, 
inclusive por meio de subvenções; 

Ili - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão associada e de prestação regional. 

Art. 32. (VETADO). 
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' Art. 33. (VETADO). 

Art. 34. (VETADO). 

Lei nº 11.445 

IPROC. NO 
FOLHAS 

Afb.oli .• ~s ta,ms es tarifas àeee,reAles da westa~ã'e àe see .. içe ~if~lise ele limpe2a a,~aAa e àe maAeje àe ,esíàses séliàes 
Hf90Res àeveFR levar eFA santa a a8e~1:1ada EtestiR09ão elos rnsíd1::1os--e&letaeles e f)oderãe eensidOFar: 

A,t ae. .~s lmms es as !a,ilas àeeeFFeAtes ela ~,estaçãa ele sefYive ele limpe20 a,~aea e maeeje ele ,esíelses sélieles 
eeesiele,arãe: .(Redaõãe elaela flela Meeliela Pre•,isé,ia Aº 84 4. Ele 2llifü .(\ligêeeia eaeeFFaela). 

AFt. 36. As tanas etJ as tarifes deeerrentes da prestôi;ãe de ser,•i9e ele liffipei!a url3ena e maneje ele rnsíeh::10s -séHaes 
eensiderar-ãe a eiestina~o adeei1:1eela etos resíduos eeletados e 8 niv-ffi--ffc Fenda ela 13epulaQãe da área atenàida, ele fofffla isolada 01::1 

88FAl>iRa<le, e peelerãe, aieela, eeesiele,m: .(Be!!l!çãe ela<la r,ela Medmlí'Fevisé,ia aº 868, ele 2918). .(Vigência encerrada). 
-1---es- eeFaeterístieas elos lotes e as éreas ep.ie podeffl ser neles eeli-fieadas; .(Reelal;)ÕO elade pela MeEfüJe Previséria n9 8G8, ele 

~- .CLigência encerrada) 
li a J3ese 01:1 e vel1:1FRe FAédie eeletaete por l=labitaAte eu por eloMieílie; .H~t1:filt~ãe elaEfa f?ela Meefü~a Previsérie A9 868, ele 

2918) (Yigência encerrada) 
H+-a eeasslfle ele égsa; e .(Reela98e eleele pele Meeliela Previséria "º 868. Ele 2918) _(\ligência encerrada) 
t------e Rível ele reAela ela 13013ula9ãe da área ateAeliela; 
1 e elesliaa9ãe ade~saela eles ,esidses eele!aeles; .(Bfil!l!Q~flela Meelida PFeviséria aº 844, ele 2918). .(\!.igência 

encerrada). , 
U--as earaeterístisas eles lates 1:1rbaA0s e as áreas EtUB 130àeFr1 ser Reles eàifieadas; 
ll-<, AiYel ele ,eeela ela ~epsla9ãe ela á,ea aleAeliela; .(ReeláQiie elade pela Meeli<la Pre•,isó,ia e' 814, ele 2018). (\!.igência 

encerrada). 
H-1----e 130s0 eu e 'o'□lume mé8ie eoleta8o per FlaBitaAte eu 13~r SOFfll6ÍH&.-
H-l-as earaeteristioas eles lates e as áreas e.iue 13edem ser neles ed-ifüm4as; eu .(Redalj)ãe elaSa 13ela MeSiela PrevisóÃa nº 844, 

Ele 2918) .(Vigência encerrada) 
W- e pese es e ,elslfle lfléelie eelelade per ~aaitaele "" per EiBlflteilie. .(leeluíee pela Meeliela PFBYisé,ia Aº 84 4, ele 2018) 

•
'jgência encerrada) 

!\1-f> a 1,e~sêeeia ele eeleta. .(leelsiele r,ela Meeliela PFBYisó1ia e•~. ele 2918) .(\{jgência encerrada). 
§4" Na ~ipélese ele pmsta9ãe ses regime ele delega9ãe, as lal!an e es tmilas ,elati,·as às alivielaeles p,e.,.islas ees iaeises I e li 

-ele-eaput 60 art. 70 13eelerão ser arFeeaeladas pele elelegatárie eHretamcAte ete usuário .. ~lneluíelo f;)ele Mediela Previsória n9 844, Se 
2918) .I\/.igência encerrada). 

§-4!' A Na l=lipótese Se 13restar;ião sob Fe§liFRe Ele elele§ar;ião, as ta~as e as tarifas relativas às ativietaeleO previstas AOS ineisos I o 
U--ée--eaput fie art 7º 13eelerãe ser arFeeaelaelas 13ele elelegatárie elireloFAeAl:e ele usuário. .(lneluido J;JDIB Meeliela Provisória nº 868, Se 
2918) _('ligência encerrada). 

~, Na ativietade 13revista AO ineiss Ili elo ea13ut éa art. 7º, Aãe s-e,á a13lieada a eebraA1;3a Se tmm eu tarifa. .(IAol1::1íEla ~ela 
Me<li<ie-Pteyisé,ie eº 8 4 4, ele 2918) \{jgência encerrada). 

§--i!' A Na alivielade p,evista AB ieeise Ili elo-ooput ele a,FI. 7°, eão r.eFá □plieada a eea,ae~e ele lal!a "" !afila. (IAel1;1iEle ~ele 
Meeliela P1ovisé,ia eº 868, ele 2918) .(\{jgência encerrada) 

§--3!!..A eoBrança de ta>m eu tarife a e.iue se refeFe o§ 1° 13eeleré se!feeli~aela AB fatura eles servir;ies ele aBasteeiFAeAte ele Ó§UB e 
Ele-es§eta TIOAIB saeiléFiB. .(IAelsí€1e pele Meeliaa PrnYiSÓFÍ0 AºM.i.~l4fil- (Yigência encerrada) 

§---ó!-'-A A eebraAya de tm~ eu tarifa a 1:1ue se refeFe e § 1º 1308-efé seF realizaela Aa fatura ele BOASUFRB ele eutF0s ~ 
j>fll,liees,-<lOIA a aasêaeia ela p,estaele,a Ele sel'li~• pS~liee .. (leelslEl<Lllftrj!MeeliEla PFBvisé,ia e' 868, ele 2918) _(\!.igência encerrada) 

Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de se,viço oúblico de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 
urbanos ~evem levar em conta a adequada destinação dos resíduos ccletados e poderão considerar: 

1 - o nível de renda da população da área atendida; 

• li - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas; 

Ili - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por dom,cl, o. 

Ar!. :i6. A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve levar em 
conta, err cada lote urbano, os percentuais de impermeabilização e a oxistência de dispositivos de amortecimento ou de retenção 
de água ce chuva, bem como poderá considerar: 

1 - o nivel de renda da população da área atendida; 

li - élS características dos lotes urbanos e as áreas que Podem se:- neles edificadas. 

Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo 
mínimo do 12 (doze} meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. 

Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos se,viços e das tarifas praticadas 
e poderãc ser: · 

1 - i,eriódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de 
mercado; 

li - axtraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos nno previstos no contrato, fora do controle do prestador dos 
seiviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro. 

§ 1n As revisões tarifárias terão suas pautas definidas peIas ·espectlvas entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os 
usuários o os prestadores dos seiviços. 
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§ 2n Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim 
como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços. 

§ 3,. Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor. 

§ 49· A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários 

não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei.nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

Art. 39, As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, deveodo os reajustes e as revisões serem tornados públicos com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação, 

Parágrafo único, A fatura a ser entregue ao usuário final dever2 obedecer a modelo estabelecido pela entidade reguladora, 
que definirá os itens e custos que deverão estar explicitados. 

Art, 40, Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipótesetPROC. Ni -~js ! i ;J::: r 
1 - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas~ hens; FOLHAS 

i.,;.,_;;.;;,;_ ~~====-=l 
H-neoessietaee Se efot1::1ar re130ros, meElifisaiões ou Fflelherias 80-ftttBIEt1::1er n□tl:lreza nes sisternas; 
.f-1-------n-ceessielaele ele efotl::Jar re13aros, FR08ifiea9ães 01::1 Fflelhofios 08 quolE1uer nature2a nos sistemas, F0s13eitades es pmirães Be 

~~~sa"'l"'id"'a"de~e eeA!iAsidade es!aseleeides pela Fe§elaçãe de se,viçe; --ff'~ãe ElaEla 13ela Medida Pro,,iséria Aº 844, Se ,918) 
j\iigência encerrada) 

H-11eeessielaele ele efet1:Jar re13aF0s, FAodifiea9ães 01::1 FflBIAorio~t-J□leiuer natureca nas sistemas, res13eitades as paetrões de 
~eEle-e eeA!iAeidade eslaseleeides pela re§slaf/âe de se"içe; .(Redação daela pela Me6ida Pre,;iséria aº 868,...!!ll 
~ .l\iigência encerrada) • li - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias di, qualquer natureza nos sistemas; 

Ili - negativa do usuário em permitir a instalação d.e dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente 
notificado a respeito; 

IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou out·a instalação do prestador, por parte do usuário; e 

V - inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente 
notificado. 

§ 1~ As interrupções programadas serão previamente comunicaclas ao regulador e aos usuários. 

§ 2~ A suspensão dos serviços prevista nos incisos Ili e V do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, 
não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. 

§ 3º A interrupção ou a restrição do fornecinento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, a instituições 
educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá 
obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas. 

Art. 41. Desde que previsto nas normas de regulação, grandes osuários.poderão negociar suas tarifas com o prestador dos 
.iças, mediante contrato especifico, ouvido previamente o regulador. 

Ar!. 42. Os valores investidos em bens reversiveis pelos prostadores constituirão créditos perante o titular, a serem 
recuperaoos mediante a exploração dos serviços, nos termos das normas regulamentares e contratuais e, quando for o caso, 
observada a legislação pertinente às sociedades por ações. 

§ 1H Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o prestador, tais como os decorrentes de 
exigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imobiliá'rics tJ os provenientes de subvenções ou transferências fiscais 
voluntárias. 

§ 2º Os investimentos realizados, os valores amortizados, i1 depreciação e os respectivos saldos serão anualmente 
auditados e certificados pela entidade reguladora. 

§ 3!! Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão constituir garantia de empréstimos aos 
delegatários, destinados exclusivamente a investimentos nos sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato. 

§ 4~ (VETADO). 

CAPÍTULO VII 

DOS ASPECTOS TÉCNICOS 

Art. 43. A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e 
aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos uSuários e às condições operacionais e de manutenção dos 
sistemas, ele acordo com as normas regulamentares e contratuais. 
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Pafi~-afo úAiee. A UAiãe ElefiAiFá ~aFâmel,es A1+AiA1e&1)affia-1,otaailiàaàe Ela á§ua. .(Re•,a§l!§!l:pela Meeliàa Prn·,·i~ 
868,J;!e::ilfü:l.lr .(\iigência encerrada) 

§-+' A UAiãe ElefiAiFá as paFâmetrns míaimes Ele peleeilideàe Ele .\ê'cJµ. (IAeleíde pela Medida Pre·,isérie aº 868. ele 2918) 
.(\/]gfu1cia ãncerrada) 

§--2!L A eAtidaele reg1::1la60FS estabeleeeFé es limites A"l,éJfiFAes de- ~eFea na eliotFibui9ãe ele ág1::1a tFOteda, que fJSderãe-seF 
FeEl1::1:2idos ªFa81:1alA"lente, eonferme sejaFA 11erifieaeles es av~6A-€tlágieos e es FAaieFOs invesUFRentes em meGidas 13ara 
ElifRiR<•HI• Elesperàíeie. .(laolsiae pela Mediào Pre•;isérie a9 868,:filt ~~ .(\iigência encerrada) 

Parágrafo único. A União definirá parâmetros mínimos para a potabilidade da água. J PRO~ N• 2J ~Á 
Art. 44. O licenciamento ambiental de unidades de tratamento ele esgotos sanitário __ l9}li§'âat?J ª=: :.:!?= _;J 

de tratamento de água considerará etapas de eficiência, a fim de alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela 
legislação ambiental, em função da capacidade de pagamento dos usuários. 

§ 12 A autoridade ambiental competente estabelecerá procedimentos simplificados de licenciamento para as atividades a 
que se refere o caput deste artigo, em função do porte das unidades e dos impactos ambientais esperados. 

§ 2" A autoridade ambiental competente estabelecerá metas progressivas para que a qualidade dos efluentes de unidades 
de tratamento de esgotos sanitários atenda aos padrões das classes dos corpos hídricos em que forem lançados, a partir dos 
niveis presentes de tratamento e considerando a capacidade de pagamento das populações e usuários envolvidos. 

M. 46. Resselvaàas as dispesiôães em eea!Fá,ie Elas AeFA1as Ele l1lula,, Ele eAliàeàe Ele re§ulaôãB e Ele meia ameieale, leàa 
eE!iliei'vá< peFA1eAeAle ureaaa será eeaeelaàa às reEles ~úelieas Ele aeasleeimeale Ele á§U8 e Ele es§elemeAIB saailá,ie dispeAiYeis 
e su-jeita ao 13agamente das tarifas e Se e1::1tres 13ro900~1tcs éa eenenão e Se 1::1s0 el'esses sePt'i90s. 

• Aff:--48. Pro edifiea1;1êíes 13ermaAentes 1:1Fbanas seFãe eeneetadas àfr--fe6es-13blbliees ele abasteeimeAle eJe água e ele esgetaf'Aeffie 
AitéFie dis13eníveis e sl:ljeitas ae 130gam0Ate ele tmcas, taFifes e eutres 13ref;!0S 13bl81ieos deeeFFOntes ela eHs13enibilii!:a9ãe e da 

meau,eAQle Ela ialraesl,ulure e de use Elesses serviços. .(~ªº-.~ jlele MeBida P,evisé,ia aº 844, de 2918) .(ll.igfill.cia 
encerrada). 

A,:t;.4é. As edifieaç1êíes permaAentes urBanas seFãe eenestaelas ào-;edes ptlblieas de al3asteeimoAte de á13ua e ele esgetamento 
setfffláft&-iisJ3oní•1eis e sl:Jjeitas ae J3agamente eie tmeas, tarifas e outras 19rer;ies f3tll31ioos eleeerrentes ela elisJ3enibili209ãe e eia 
maauleAôlS Sa iAIFaeslaulure e Sa usa Sesses seFYiôBS. .(ReSe~ªº-.iO_ee pela MeBida PrnviséFia n' 868, Se 2918) _{Yigência 
encerrnda) 

Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do utular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda 
edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis 
e sujeita m pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços. 

§ 1L Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água 
e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos 
órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos llídricos. 

§ 2º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por 
outras fontes. 

~L Q1:1oneie nãe \'io8ili2oelo a eenm~ãe da edifiea9ãe à reele •tle-(IB§et&-e>!istente, e 1::1s1::1árie não fieará isente eles 13agamentos 
~tes 110 eaput, enoete nas Ai13éteses eie eUs130si1;1ãe e ele trntamento fies esgotes sanitários 13er méteeJes alternativas, oonforme as 
WJ+rmas-enteBeleeielos 13ela entidade reg1:1laelom e a le§isl09ãe ~el3Fe e Arnia ambiente. fleel1;1ído 1;1ela Me8ida PFeviséFia eº 84 4-:..Sm 

2918). .l\ligência encerrada). 
§-39 A Quaneio Aão ,•iabili;2;aele a e0Ae~1ãe ela eeiifieei;:ão à reée ele ~ete- euistente, e 1:1s1:1áFio nãe fioará isento elos 13agamentos 

~tes-ne-eaput, e1meto Aas Ai13éteses ele dis130si(;!ÕO e ele trntameftte-des esgotes sanitárias 13eF méteeles alternativos, eeAfGl"ffi&85 
ABFA1E1s-enteeeleei8as pele eatiElaSe Fe§elaàern e a le§isla~ãe seere-e meie emeieate. .(laelui8e jlele MeSida P,eviséria aº 888, de 
2918) .C,'igência encerrada) 

§-4i O 13agameAto ele tana 01:1 ele tarifa, na feFma J3revista ne § ~ não isenta a 1:1s1:1árie Ela eBrigat;ãe ele eeneetar se à reele 
j,ÚSHSB-4> es§etemeate saaitárie, ~ipétese em ~ue este fies sujeite no ~B§ameale de mulla e às Elemais S8Aôães pre•,ista9-fl!I 
le§is!E~ . .(laelulSe 13ele MeSiSe P,e•,isérie nº 844, Se 2918) _(Yigênçi,1_encerrada) 

§ 4°-A O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no § Jll-A, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede 
pública de, esgotamento sanitário e o descumprimeeto da obrigação sujei!:, o usuário ao pagamento de multa e às demais sanções 
previstas 11a legislação. .(Incluído P.ela Medida Provisória nº 868, de 2018) (',/igência encerrada). 

§--§L A eAtielaele reg1::1laeleF0 01:1 o tit1:1laF eles servieos 13i;iel-ieer.,.-0€~eAto Básioo poelerá estaBeleeer 13races e ineemiYes 
f3em-o-ti§-.1~ãe eias edifioaeães à Fede de es§etameAte sanitáFie. -f!Hshtl~:?la Medi8a PFo"iséFja eº 844, Ele 2Q18) .(~g~ 
encerrada) 
~ A A entieiaeie Feg1:1lael0Fa 01:1 e tit1:1lar eies seF1iecis pt1131ieeo-de-s-Jneamento Bésiee 13oderá esta13eleeer 13ra2es e iAOOFttiYes 

pare a li§nçãe das eBifieaçães à ,ede de es§elaaaeale sanitáFie. .(laeleíde jlele MeSiSe P,evisé,ia "º 868, Se 2918). 
.(~gfil1cia ;mcerrada). 

§-6!> O seFYiçe de eonenãe Ele eeUfieaçãe ee1:1t3ada 13or família eia habta FSAela à reeie ele esgotamente sanitária 13ederá êJBCar ele 
§f8tttklaeJo; ainda ei1:1e a se~i90 pt!Bliee elo saneamento bésiee seja prestaào Ele ferma iReliFOta, ebseFVaelo, ei1:1ande eeooef;--8 
reequilie,ia eeeAêmiee fiaaaeei,e des eealreles. .OaeluíEle flele MediSq F1f9Yisé,ie aº 844, Ele 2918) (\ligência encerrada) 
~ /\ O seF1i9e ele eone>Eãe de edifieaeão ee1:1paela 13or ftiFAílio tle-ho:~ca ronda à rede eia esgotamento sanitário 13eelerá go2ar de 

~:laEk., ainda ei1:1e o se~içie 13él31iee de saneameRte' bésiee seja ~estada ele fern:-,a inelirela, ebsef\1oele, ei1:1at=1ele ee1::1ber, e 
""'El"ilil>Fi> oeeAêmiee fiAaaeeire Eles eeatretes. .(laaluide pela MeBi<le:P-r<avisé,ia aº 868, Se 2918). .(l{jgência encerrada) 

§-7!!.... fl□FB fins de eeneessão ela @relUidode prevista na § SP, eelforfrao titular Feg1:1lamentar os eritérios para enei1::1adFOmento eias 
faARiHas-<13 t1ail<e reada, eeasi8ereElas as peeelia,idades leeais-<He§ieaal<r.- .(laelulEle 13ela MediSo PrevisóFia aº 844, de 2918). 
.(~gfil1cia êncerrada). 
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§-+",O,c Parn ~as ae eeaeessãe aa g,ateiaaae ~••visto ae+s9-1>.;-eaEEl!'ÉHM titelo, ,egelomeator es eritéries ~ara en~eaa,ameme 
eas-f€ffitff1:1s-ele 13ehea reAda, eeAsieler-aelas as peeulieriOaeleS locais e FO§i-Gflei&.- .(lnelyjt]o isele Medida Pf81

,
1lséria 1,2 868,--ªª:2~ 

üllg.§!19.ª-ªncerrada) 

Ar!. 46. Em situação critica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção de racionamento, 
declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com 
objetivo d a cobrir custos adicionais decorrentes, garantind? o equil lbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda. 

Pafá§Fafe HAiee. Seffl prejuíi!e do ade1;1ão eles A1oeaAisffies refeFidos-A&-eaput, a A~JA poeleré FeeemeAelor, iAdepenelenteffieffie 
Ele-eleffltftieliéade elos eor13es l=lídriees f1Ue ferA10ffi Se~erminede Bae+a-ti+efefjFáffee, a res4riçiãe eu e interA:lpQãe de uso ele reeurses 
ff.i.el.Fiel~-a f:)Fiorideele âe liSB paFa e eonsuFAe humano e paFS a desseOE:i-'ltüÇãe ele aniFAais. .(lnelufée 13elg MeeHela PFevisória Aº 844, 
ée-,!Q-1:fil (Yigência encerrada). 

Aff:-.4ê .o. SeFA pFOjur20 ele eelo9ão eles FA □ oeAisA'les a que se Füfefl~-0 oFt. 46, a A~U\ paeleFá reeeFAeAelar, iA8epeA6eAteFAeme--6a 
elemiRialide€1e eles eer13es Aidriees eiue fermeffl determiAaBa baaia hielr-effi;1f.iea, a restri§!ãa eu a iAterrupçãe ele use ele reeuFSes t:iielriees 

~;::: ~~_:.; -~- ""••:• • ~• • ::~•,::,,re ''""' """[:~~~:"• ~ ;g 
DA PARTICIPAÇAO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS NO CONTROLE SOCIA 

Ar!. 47. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de 
caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais'. assegurada a representação: 

• 1 - dos titulares dos serviços; 

li - ele órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamet,to básico; 

Ili - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; 

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento 
básico. 

§ 1ll As funções e competências dos órgãos colegiados a quu se refere o caput deste artigo poderão ser exercidas por 
órgãos colegiados já existentes, com as devidas adaptações das leis que os criaram. 

§ 2,. No caso da União, a participação a que se refere o caput d8ste artigo será exercida nos termos da Medida Provisória nº 

2.220, de 4 de setembro de 2001, alterada pela Lei nº 10.683, de 28 dE maio de 2003. 

• 
CAPITULO IX 

DA POLÍTICA FEDERAL DE SANE'AMENTO BÁSICO 

Ar!. 48. A União, no estabelecimento de su,i política de saneamento básico, observará as seguintes diretrizes: 

1- prioridade para as ações que promovam a eqüidade social e te1ritorial no acesso ao saneamento básico; 

li - aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de modo a promover o desenvolvimento sustentável, a eficiência 
e a eficácia; 

Ili- ostimsle ae esta~eleeimeAte ae adeqHaaa rngHlaçãe des se~ 
IH--HAifOFmiaaçãe aa ,egelaçãe de sete, e aivelga,;ãe ae mElheree- ~,ótieas. eeAferme e ais~este aa Lei A' 9.084;-ee 

2888; .(Redaçãe aaaa Jlela Medida PFe\'isé,ia Aº 844, ae 28_1-8¼- _(',/ígência encerrada). 
-1-1+---ttAiforfflii!:af;)ãB ela FO€Julai;;ãe de seter e Eli•1ul€JB(;!ãe de FAE-IReres t3Fâtieas, eeA~eFR1e e elispeste Aa Lei Áº 9.981, Se 

2888; .(J:leaa9ãe aada Jlela Meaido P,evisé,ie A' 868, ae 281 Bl .(l,'ig~ncia encerrada) 

Ili - estimulo ao estabelecimento de adequada regulação dos se~1iços; 

IV - utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no planejamento, implementação e avaliação das 
suas açõt:is de saneamento básico; 

V - melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais é e e saúde pública; 

VI - colaboração para o desenvolvimento urbano e regional; 

\IH- ~amAtia de meias aae~Haaes ~a,a e aleAdime~pu-laçãa re,el dis~eroa, iaelHsive mediaA!e a Htili~a9ãe de 
selu§!ães ::0FA13atíveis som suas ear-aeterístieas eeeAêmieas e saeiat&-J3Hel:!flaf0St 

VH- €JBFBAtia Se meias aeleetuoeles poFB e ateAelimente Ba ~epufa9ã:e rural, iAelusive 13er meia éa utilizmoãe ele seluoêes 
eeFA13atí're..is eeFA as suas earneterístioos eoenêmiees e sesiais peobllia,res; .(Reela§}ão dada pele Meefiela Pre1riséria nº 814, ele 2Q18) 

.(Yigência encerrada) 
VH- ~BFOAtia de Ffleies aeleeiuaeles para e ateAetifAOAte da 130,•utt)Çãe FtJrol, iAelusive 13er Ffleie éa utili209ãe ele seh:19ães 

eeFA13aH;oio eeFA as s1:1as earaeterisUeas eeeAômieas e seeiais J:)eeul!afe!t; .fReãaçóe doeis 13010 MeEJíela Pre'.-isórie Aº 868, âe 2918) 
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VII - ~1arantia de meios adequados para o atendime11to dé1 pcpulação rural dispersa, inclusive mediante a utilização de 
soluções ,~ornpatíveis com suas características econômicas e sociais p•~culiares; 

VIII - fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, à adoção de tecnologias apropriadas e à difusão dos 
conhecimentos gerados; 

i;ç._ aaeçãe 9e e,i!éFies el,jelives 9e elogi~ili9a9e e ~Fie,i9n<le-,-le•,aRt1e em seRsiBe,açãe fa!eFes seme Rível de FeRBa e 
se~e,ta,a, geas de a,~aRi2açãe, seRseR!Façãe ~e~slasisRal, Bis~eRibili<laee híd,isa, ,isses saRilá,ies, e~iBemislégisas e am~ieA!ais; 

tX--0de1;1ãe ele eFitéries el:ljeUYes ele ele€Jibilid0Ele e 13riorieleele, eensi€1eF0eles fateres eeFF10 AÍ'l'el de reABa e eoBeFtuFS, §FOU ele 
ttf0aft~ eeAeentFa~ãe 130131:llaeieAal, porte pe13c1laeieAal FAuntetjB•I·;- áreas R:1rais e eeRlt1Aidaeles trodieienais e inelí§eASS; 
éispenibili jaele 1,ídriea, riseos sanitéries, e13ieleFAieló§iees e é.meiemetr,- _u::~~ãa eteela 13ela Meetiàa PFOYi□éria nº 8~ 
~ .C-'igência encerrada) 

-tX---aEle(;)ãe eJe eFitéFies elajefü,es ele ele§ibiliele8e e prioriElaele --ee9€-'def8.8es falares eeffie Rível ele reAela e oobeFt\:JFa, §r□u eJe 
1:Jrbani2ar;iãe, eensentrar;iãe 130131:;daeienal, porte f3Bl3ulaeienal FF1unieiJHI; éreas Fb!Fais e eem1:Jnidaées tmdioianais e indígenas, 
<lisi,ooibitt~a~e ~iBFiea, ,iseas seRilá,ies, e~ieernielé~iees e amaieR!ais; (Re9açãe daea 11ela MeBiBa Prn,•isé,ia Aº 868, ee 21l18). 
_(Y'.igência encerrada) 

IX - adoção de critérios objetivos de elegibi:idade e prioridade levando em consideração fatores como nível de renda e 
cobertura, grau de urbanização, concentração populacional, disponiblliclade hídrica, riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais; 

X - adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas ações; 

• 

XI • estimulo à implementação de infra-estruturas e seNiços comuns a Municípios, mediante mecanismos de cooperação 
tre entes federados. 

XH---eotimule ae elesenvol>Jimente e a13erfeiç;eamento ele 0~1::1ipaFA :.-fHes e méteeies eeonemizaderes Be ág\:Ja. 
bei Aº 12.Bf>=l, Be 2913) 

XH--- eem~ale à ~••da de água e meiaAaliaa9ãe de seu eaRsume pcle,ss--1u;,s;1.staé>AFiees-s;;----1(ttR!!etsd!!!at<,Qs!âS!l::fd!iia!!ld!íla::111l:!e11laª=f~1!!1e[!!dl:!id§;aª=!:P~,ee•!!!,i§:G§!ÓF[!íia:t:!l:Rº 
l!44;--€1e--2{~!fil _(lljgência encerrada). 

:XU--esfflbate à 13erE10 ele óg1:1a e F0eionaH2a9âe Be 001:1 eonsbmo-pclos 1:JS1:Jéries; 
868, se 2{!1_-!l) .(lligência encerrada). 

,(Reee~ãs eaee 11ele Me<!iee P,e,•iaóFi&-R" 

XII - estímulo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de equipamentos e métodos economizadores de água. _(Incluído P.ela Lei 
nº 12,!lli2, de 2013). 

x.m esHffltlle ao elesenvel,1iffiente e ae a13eFfe1çoeA9eAte ele eeit1i131:1Ri-JAtes e méteetes eeeAeFAicaderes f:!e âg1:1a; .flAelt1fE1e t,2ela 
MeBi<!o--Pí§l;!iséeia Rº 811, Be 2018) _(Y'.igência encerrada) 

Xlll-A eslimsle as BeseRvelvimeate e ae e~eFlei~eameele d-lli~emeates e mé!eBas eeeaemi2aee,es Be ágsa; .(~ 
pe/e-Me<&J;a-P,e•,isé,ia R' 868. ~e 2018), ,(Y'.igência encerrada) 

:X-PJ J3FSITIOl;)ão ela SO§tlFOAl;)B j1:1Fidiea e ela FOElt11;3ãe eles Fisees r~latóries, eom vistas a estiFRular iA1t1estimeAtes 13tlblioos e 
1>fi',ades--w--seleF; e _(IRslsiBe §ela Medida Prnvisó,ia Rº 811, de 20.1:8) (\ljgênc,a encerrada). 

:XI-\LA- 13remo1;1ãe ela seg1:1FBAÇB j1:1Fídioa e ela Feà1:1çãe el0S-fiseas-r€i)1:1latóFios, eom vistas a estim1:1lar iAvestimeAtas 13tl131ieas e 
1>fi',ades--HHJe!e,; e ,(IRsluiBe §ele MediBa PFBvisé,ia eº 868, 9e 201&)_ '.Vigência encerrada). 

X\1----oslimule à iR!eg,açãa Bas ~ases Be Bedes da sote,. .(!fil!l!.,il!_e 11ele Medida PFS•,•iséria Rº 811, de 2018) 
encerrada). 

XV-A- estím1:1le à iAtegrn9ãe das Bases ée elaeles eJo seter. 
encen·ada ) . 

.H!l~l!•i<!e §ela MeBida Previsó,ia R2 868, ee 2018) (lligência 

• Panigrafo único. As políticas e ações da União de desenvclvirnento urbano e regional, de habitação, de combate e 
erradicaçiío da pobreza, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a 
melhoria da qualidade de vida devem considerar a necessária articulação, inclusive no que se refere ao financiamento, com o 
saneame11to básico. 

Art. 49. São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico: 

1--<lJA!FiesiF ~a,a a BeseR·,elvimeR!e RaeieRal. a ,eBs~ãe Bas .leeigualBades ,egiaRais, a ge,açãa de emwege e Be FeRBa e a 
iAsk;sâe--€eeiali 

f-t e1AtFi81:1ir 13am e eJeseAvolviffieAte A□eional, a Feé1:1çãe eJas 1:ie&ig,~alàades regieAais, a gern9ão ée SA"1'3f898 e ele reAela, a 
iAsk;sãe--saeial e a ~FSmaeãs Ba setlBe ~ileliaa; _(Reda§ãa BaBa §'ela M,idida--Previsé,ie Rº 811, Be 2018) __ (Y'.igência encerrad,l) 

·1--H,F,tril31:1ir J3BFB o deseAvolviFFleAte nacional, a red1:1çãe .elas destgtmJ.dades regionais, a gera9ão de SR=lf:IFS§IB e ele reA6e-;--e 
ifleltts.ãe-se·eial e a l3F01T109ãe Se satlele 13tl131ioa; .~Re8a~M_~~f1ie8 Preuiséria A2 868, ele ~11H .()ligência encerrada) 

1 - c::mtribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das defigualdades regionais, a geração de emprego e de renda e a 
inclusão social; 

H--f}rteric:ar 13laAes, 13re~raFRas e 13F8jetes q1:1e viseFR à iFA13lanta~e e arnpliayãe Eles se1vi9es e ayães ete saAeaR=1eAto 13ésioo 
RaS-ár-eas oou~aBas ~a, ~e~slaçães Be ~ai,ca FeRBa: 

4+-3Fi-sric:ar 13laAes, 13regra1T1as e (3FOjetes q1:1e-~É10-c à Bffl13lia1;3ãe Eles ser,1i(;JBS e elas a9êies ele sanean:-,ente 
&ásieo--RtH éreas ee1:1padas 13er f3Bf3tllal;)ões de baiHa reneJa, --tAeltt+des---ec FH:'ielees 1:1rl3anes inferFRais eensolielaelas, q1:1anda não se 
9ROOlltfaF<>m em silsaç1ie Be ,isee; _(Reelaçãe Baea ~ela MeBlelo Pm.,.kória Rº B 11, Be 2018) .(lljgência encerrada). 

4+-;risric:ar 13lanes, pre§ran:-10s o 13rejetes f:ll:IO visem à iFR13laAta§f1EJ- e à amplia9ãe eles ser,1i90s e elas e9ões de saneen:-1ente 
básiee---flas áreas ee1:1paeJas 13er pep1:1la9ões de bai,ea renela, ir-rnluíáes ~ees 1:1rbanes inforn::iais eonseliela8es, q1:1anele não se 
9ROOlltfaR>A'I em silsa~ãe Be ,ises; .H3~!!!fillãe eaea 11ela MeBiea Pmyjoé,;a 112 868, Bo 2018) _(Y'.igência encerrada) 
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li • priorizar planos, programas e projetos que visem à implartação e ampliação dos serviços e ações de saneamento básico 
nas áreas ocupadas por populações de baixa renda; 

Ili · proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e outras populações tradicionais, com 
soluções i:ompatíveis com suas características socioculturais; 

W-- wepemíenar s,endiçães adequadas de salueridade aa,eieF1tel-às--pe~ula~ães ru,ais e de pequenas mielees umanes 
isalaeest 

.fV----13"Fef)eFeioAar eeRdi1;1ões aetequa8as ele salubridade e1T1bieA-tm--à&-f3e1,3ulal;}Ões ruFOis e às 13eq1::1eRas eemuAi8aeler,r,---
.(Redaçãe s!BfiEllela Mediea Previsé,ia nº 811, ee 2018) .(lligênciª_enç~) 

W-- ~FOpe,eiena, eenSi~ães eSequaSas Se salueriSeSe ea,eienlel ixJ ~e~ele~ees ,urnis e às ~eqeenes eea,uniSeSes; .{~ 
sasa jjela Moaisa P,evisé,ia nº 868, de 2918) .(\iigência encerrada) 

; .. ,.,:::,. ,_.., 0000,., .. ·_"""00" 00 "'"""- =••,:·' ~ 'º'"""" '"~::·:~ 5~ 
V - assegurar que a aplicaçao dos recursos financeiros adrr,,mstrados pelo podert;llhoo ~-- -- ~___..! __ _ 

promoçãc da salubridade ambiental, de maximização da relação beneficio-custo e de maior retomo social; 

VI - incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da prestação dos serviços de saneamento 
básico; 

VII - promover alternativas de gestão que viabilizem a auto-sustentação econômica e financeira dos serviços de saneamento 
básico, com ênfase na cooperação federativa; 

• 
VIII - promover o desenvolvimento institucional do saneamento basico, estabelecendo meios para a unidade e articulação das 

ões do:; diferentes agentes, bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, gerencial, financeira e de 
recursos humanos, contempladas as especificidades locais; 

IX - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos 
gerados de interesse para o saneamento básico; 

X - minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras e serviços de 
saneamento básico e assegurar que sejam executadas de acordo com aE normas relativas à proteção do meio ambiente, ao uso e 
ocupação do solo e à saúde. 

XI •incentivara adoção de equipamentos sanitários que contribuam para a redução do consumo de água; .(lncluldo P-ela Lei nº 
12.86;2,_lilL2013) 

XH-- I3FeFAeveF eeluea9ãe ambiental veltado 13ar-a a eeeneFAia de égu~ usl:!éFies. .(lnolu~áe raela Lei nº 12.862, ele 29H➔. 
Xll--ffeA1ever a edueaoãe ea,eienlal seslinasa à eeenea,ia se água peles usuá,ies; e fReSa~ãe saSa pela Mesida P,e•,isé,ia 

.!l''_B_i_1,_.f!.§ 2018) .(\ligência encerrada) 
XH---~efflever a eelueaeãe afflàientol elestinm1a à eeeAemio ele é§~ 1::1suéries; e .~Redoeãe 8080 13ele Meeli8a PrlWtSéfia 

nº 86~. de W18) .(\ligência encerrada) 

• XII• promover educação ambiental voltada para a economia de água pelos usuários. .(Incluído P-ela Lei nº 12.862, de 2013) 

~ p,ea,ever e ee~eeitaoãe léeniee Se seter, (lneluise pele Meêljda Pro,isé,ie n9 844, Se 2918). (lligência encerrad2) 
lGH-A preffieve, e ee~eeila•ãe léeniea se seleF .. {laeleiae jjela Mejlioo-Pro•,isé,ia n9 888, se 2918). _{lligência encerrada). 

Art. 50. A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou 
operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos arts, 48 e 
49 desta Lei e com os planos de saneamento básico e condicionados: 

1 - ao alcance de índices mínimos de: 

at-<lesea,pen~e de p,estade, na geslãe lóeeiea, eeenêa,iea e limmceira ses se"'i"es; 
et,tbsempeAAe ele pFestedeF Aa ãBStêe téoAiee, eooAêFAiea e finonecifa Ses seFwi9es: e .ff1ª~~ãe eleele f)ele Meelide Provi□óFi0 
~ 2918) .(\ligência encerrada) 

et-eesempeAAe de 13restadeF na gestãe téeAiea, eeeAômi6a e finaAooiFa elos sePt•i'ios; e .(Redação dada pela Medida Provisória 
nº 86~. de_W18) .(\iigência encerrada) 

a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e finan,ceira dos serviços; 

et,eHsiênsia e elisásia des se,..,i!,les, as len§e sa •,isa lllil de ea,proeasia,enle; 
b)-eÃeiênoia e efioáoia na f.lFOs~a9ãe eles sep;i~os ele saneamoot&-&ásieo; .{Reda(;'ião dada sela Medida PFo,;isória Aº 811, ele 

~918) ,{'{igência encerrada). 
b)-eHeiêneia e efieáeia Aa f.1Festa9ã0 dos sep;i1;1es de saneamento -a-ã-oiee; J~ãe daàa f;lele Medieis PFOvisória Aº 868;-ee 

2918) _(',1g!3ncia encerrada) 

b) eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida útil do empreendiriento; 
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-1-1-- à ade1:11::1ada e13era1;;ãe e fflaA1::1teRl§âe eles eFApreendime nteo--aflteriorFAentc finaneiaetes eom reeursos meneienaelos na 
~-eesk,-Elfli!J9, 

H-,¼-013ereeão aeleq1:1a€1a e à fflan1:1teneãe Eles effl13FOenelimentes antoFieFFAente finaneiaeles eem es metiFSes meneionaees--Ae 
eapul;--:f!l_e8a~ãe elaela 13ele Meeliela P,evisó,ia aº 841, ele 2918) .(Vigência encerrada) 

H-,~ epereeõo adef:1t1eela e é FRan1:1ten1;;ãe Elas eFA13reenelimentos anteriormente finoneiaeles eeFA as ree1:1rses FAeneionaeles na 
eapul;--:f!le8a~ãa elaela 13ela Meeliee Prn·,isó,ia aº 868, ee 2918) _(Yjgfutçi9 encerrada) 

li - à adequada operação e manutenção dos empreendimento,: anteriormente fin 
caput deste artigo. 

H+--à- eBseFVâneia às nermos efe re:feFêneia neeieneis r:iam a Fegu10v-· 
pela AMA; .(laelsiele 13ela Meeliela P,evisó,ia aº 841, ele 2918). {V19§.!!gp encerrada) 

m--A- à ebservêneia és nermas de referêneia naeienais 130ra a r-egtAe~o doo oervi1;100 públiees Se saneamento Bósiee 0Jft3edidas 
pele A~IA; .(laelsiele 13el0 Mesisa prs•,isé,ia aº 868. ele 2018) .(\iigência Hncerrada) 

W- ao esmp,imeale ele laeiee ele pe,ea ele á§sa ae elisl,ibsiçãe, oeafe,me elefiaiele em ele ao Miaisl,e ele E:sleee das Gieeees; 
e .(laelsíele i,ela Meeliela PFevisó,ia aº 811. ele 2G18) .(\iig'ência encerrada) 

IV A ae e1:1A113FiFReAto de íAeliee ele 13eFdO ele é§ua AO elistFi81:1il}ãe, OOftferme defiAide em ate ele MiAistre de Estode=das Cidades; 
e .(IAelsíde i,ele Meeli8a PFSviséFie aº 868, ele 2918). .(\iigência encerrada) 

.V-ae feFAeeimeAte de iAforma9ães ah:1ali:cadas µaFB e SiAisa, eoRforFRe os oFitéries, as métoeles e a periedieielaele estal3eleeidos 
fl91a-MiRisléfie eles Gi8aees .. Oaelsí8e §ela Meeliela PFevisó,ia Aº 81~. ele_,G±fil- .(\iigência encerrada) ' 

V-A as ferAeeimeAto de iAferma{;lões ot1:1e!i2aelos µaro o Sir is-&;-e0AfoFA1e os eritérios, as métodes e e 13erioeliei808e 
es!aBt.,>!eeioos pele Miaislérie ees Gielaeles .. (laelslele i,ela Meeiela Prn·,isi~i,:, eº 868. ee 2918) _(Yjgência encerrada) 

§-4P- ~la aplieaçãe ele ,eea,ses aãe eaernses ela UAiãe, serii-<la<l<>-j>FieFielaele às açées e emprnea8imeAles ~se ,<isoAHl6 
ateAdiffiente de 1:1suóries 01:1 Mc1nief13ies Efl:IO Rãa tenn□ Ffl ea13aeidade de J:)agamente e0FR13atível sem a a1:1te s1:1steRta9ãe eeer1êmiee 
finoAeeira Eles serwii(;ies, ve8a8a s1:10 a13lioa9ãe a eFRpreeAdiffieAtes r.>6-Atrat.aàes de ferma oneFasa. 
~ §-4-9--t la a 131 iea 'ilã o ele reeu rso s A ão OA erases Ela U Ai õ o, se râ do EI a-J3,Ftefietl€ealel<>e-1a3<e,es1-;sS<ea1P'lt:i€i ~"'ess-Ep>free;ssltsaElel oe<s9-ilp"'ef-F a§eeslstlilã<ie-1aa<s>Ss<leeeiiaaaleaa-<e,es 
~sem-oo aleaelimeate 8es Msaieípies eem maie,es eéfieils ele elefltlirnoate e esje pepslaçãe aãe leAaa eapaeielaele ele pe§ameAte 
~I oam a viabilieaee eeeaêmiee fiaeaeeirn ees seF\~es,veElefla a aplieegãe em empFeeAelimeales eealrnlaees ee fe,ma 
eae,esa. (Reela~ãe elaea Jlela Me<liela PFeYisó,ia Aº 811, ele ?918). .(Vigêaeie eaeeFF@!fil 

§--=1-S- Na a13liea1iãe ele reeursos Aãe e A e reses EJa UAiãs, será daà J-~iorieloàe aos ser.ii~es 13restaàes 13er §estão asseoiaàa ou 
""9"Yiseffi-oo aleaeimeale eles Msaieípies eem FAaierns eléfieits ele etOAeitfleAte e esja pepslaçãe Aãe teaaa eapaeieade ele pegameale 
eempatiYEl~om a Yiabiliàoàe eeeAêFAiae fiAaAeeiFB Eles sâ~e&,--1t1eé€lt:Je o apliaaeãe em empreeAdiFReAtes eeAtratades de fefffia 
eAer-&sa. .(Reelaçãe elaea 13ela Meeiela P•evisé,ia aº 868, Ele ~018). _(Yjgência encerrada). 

§ 1!! Na aplicação de recursos não onerosos da União. será dado prioridade às ações e empreendimentos que visem ao 
atendimento de usuários ou Municípios que não tennam capacidade de pagamento compatível com a auto-sustentação econômico
financeira dos seNiços, vedada sua aplicação a empreendimentos contratados de forma onerosa. 

§ 2•· A União poderá instituir e orientar a execução de programas de incentivo à execução de projetos de interesse social na 
área de i,aneamento básico com participação de investidores privados, mediante operações estruturadas de financiamentos 
realizado,; com recursos de fundos privados de investimento, de cap,talização ou de previdência complementar, em condições 
compatívois com a natureza essencial dos serviços públicos de saneamento básico. 

§ 3'1 É vedada a aplicação de recursos orçamentários da Unific na administração, operação e manutenção de seNiços 
públicos ele saneamento básico não administrados por órgão ou entidade federal, salvo por prazo determinado em situações de 

.inente risco à saúde pública e ao meio ambiente. 

§ 4t Os recursos não onerosos da União, para subvenção de ac;ões de saneamento básico promovidas pelos demais entes 
da Federação. serão sempre transferidos para Municipios. o Distrito Federal ou Estados. 

§-é'--1-/e femeate à melae,ie ele prnstagãe eles seFYiges púb!iee9-El<,-rn,neemeale bésiee, a Uaiãe pe8eFé eeaeeee, beaefleios-oo 
i-AeeAtiYes-erf;!aFReRtáries, fissais eu ereeJitíeios esmo eentr□j:>aFtida ao al,aa-Aee ete Ffletas Se deseFRpeAl=le epeFaeienal pFei..•iameAte 
eslaeeleei<las. .(~ãe ~aee 13ele Mee!iee-Pt'OYiséria Aº 868,:!!!!2018) (Yjgiincia encerrada) 

§ 5S No fomento à melhoria de operadores públicos de serviços ele saneamento básico, a União poderá conceder benefícios 
ou incen1ivos orçamentários, fiscais ou creditícios como contrapa11ida ao alcance de metas de desempenho operacional 
previamente estabelecidas. 

§ et A exigência prevista na alinea a do inciso I do caput de$te artigo não se aplica à destinação de recursos para programas 
de desenuolvimento institucional do operador de serviços públicos oe s;;.roamento básico. 

§ 7,. (VETADO). 

§--8!!..... A FRaAuteAQãe das eeAdi§ães e Se aeessa aos reeurses rnforl6€1s AB eaptllt dependerá da eoAtiAuidade ela el3servâneia aes 
eles-!aemaeli'ISS e à 69AfeFFl'lieleee 899 éF~ães e elas ealieaees ,egi,looe,as-EI<>-<lispeste A6 iaeise Ili é9 eapul. .(laeleíee 13ela Meeiela 
PFeviséFia-n' 811, ele 2918). .(Vigência encerrada). 

§-8!!..A A FAaAuteA1;1ãe elas eeneli1;1ães e de aeesse aos FOE',UfSOS---a-€ttlB se mfere e eefn:i1t eleJ3eAderâ da oontinui€iaele ela 
ebseFffiftE}t13 aes ates norMati•,•os e à eoAf-orFAidade des éi=gães e àe9---eftt.ideeles re§ulaeleras ae disposta ne iAeise Ili A de 
eapul,--f1t0lsiele 13ele Meelicla Pra·,isóFia A' 868, ele 2918) .(\iigencia e□cEtrrada). 

Art. 51. O processo de elaboração e revisão dos planos de sarieamento básico deverá prever sua divulgação em conjunto 
com os estudos que os fundamentarem, o recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública e, 
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' :quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão c,ol,agiado i:riado nos termos do ar!. 47 desta Lei. 

Panigrafo único. A divulgação das propostas dos. planos de san-?8mento básico e dos estudos que as fundamentamm dar
se-á por 1,eio da disponibilização integral de seu teor a todos os inlersssados, inclusive por meio da internet e por audiência 

pública. r~••"''• . . i IPROCN• r~ir-1'.j ~ :-,, .. """"/.)~ .. .. - . - ._ ' r7 
Ar!. 52. :>(Uniao elaborará, sob a coordenaÇão do Ministério das Cidades: " FO_ LHAS 1,: -;::: 
1--<l i>Jaao ~Jaoioaal de SaaeaFAealo Bésiso P~JSB ~"ª soa!Elfá; • ·· --- -· 
1--<l r>laao ~Jaaioaal de SaaeaFAeala Básiao, ~"º aoate,á: .(Rooa(~ dada JJela Meeliela PFO•,iséria aº 811, ele 2918) .(lljgência 

encerrada) 
1--<l Plaao ~Jaaioaal ele SaaeaFAealo Básioo, ~"ª aoalerá: .(fil~l-ª~õ:JlSla Meelida Pro,iséria "º 868, de 2918). .(lljgência 

encerrada). 

1 - o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB que conterá: 

a) os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, mE'idio e longo prazos, para a universalização dos serviços de 
saneamento básico e o alcance de níveis crescentes de saneamento básico no território nacional, observando a compatibilidade 
com os demais planos e políticas públicas da União; 

b) as diretrizes e orientações para o equacionamento dos cond,cicnantes de natureza político-institucional, legal e jurídica, 
econômico-financeira, administrativa, cultural e tecnológica com impact:i na consecução das metas e objetivos estabelecidos; 

e) e 13re13esi1;ãe ete 13re13ramos, 13rojetes e a(,lões Aeeessários pnro atin@ir es eejefü•es e as FAetas Sa PelíUea l=e8eFal Se 
SaaeaFAeale Bósiee, eoFA ielenlifieaçãe elas res~eeli•1as leales se liaam ier11ema; 

6rfl ~re~esição Se ~FO§raFAes, ~rojelos e ª~'" elin§ir os ol,jelivos e as FAeles <la ~eliliea leeleral se 
.Aeaffleflte Básiee, som i8enfüiea9ãe Bes fentes Ele finaneiameRt&,--eo- ferma e em13lier es investimentos 13úBlieos e 13rivaEles ne 
.o,; .(!,e<lação daela Jlela Mediela Previsé,ie eº 8~4. ~• 2018) (lligwcia encerrada) 

et-,e.-13re13esi9ãe eie 13rogremes, 13re-jetes e a~êies neeesSJ3#es-pma atingir es ebjetives e as FAetes ela 13elítioa ieElef81 ele 
saAeamer;e llásise, soFA ielealifisação elos leales ele fiÀaasiaffieAla;-de- le,FAa a aFA~liar es investiFAentes ~illalises e ~rivaeles ae 
seter;----:(E:ooa~ãe <laela Jlela Mesida Pro,•iséria a' 868, ele 2918) .(\ligêr!jsj_encerrada) 

e) a proposição de programas, projetos e ações necessários pma atingir os objetivos e as metas da Política Federal de 
Saneame1to Básico, com identificação das respectivas fontes de finane,iamento; 

d) as diretrizes para o planejamento das ações de saneamento basico em áreas de especial interesse turístico; 

e) os procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e ~ficácia das ações executadas; 

li - planos regionais de saneamento básico, elaborados e executados em articulação com os Estados, Distrito Federal e 
Municípios envolvidos para as regiões integradas de desenvolvimento econômico ou nas que haja a participação de órgão ou 
entidade 1ederal na prestação de serviço público de saneamento básico 

§-4'' G P~JSB eleve: 
~ G Plaao ~Jaeioaal se SaaeaFAeAlo Bésieo Se'o'eFé: .(~ão cifüjg_fl:!Jla Medida P,ovisé,ie n' 811, ele 2918) _(lligência 

encerrada) 
§-4' O Plaao ~Jaaional ele SaaeaFAeAIB Bésiea elevará: .(Reda\l.iifl <!;,da JJela Mediela P,oviséaa a' 868, ele 2918) .(lligência 

.errada) 

§ 1& O PNSB deve: 

1--<llaran§er a alaasleeiFAeAte ele é§"ª· e es§eloFAeato sanilár~-faaaeje de resi<l~es sélides e o FAeaejo ele ó§"ªª ~l"viais e 
wlfa<'._ri$i,:,,; ée saaeaFAenle laásiee ele interesse ~ara a FAelhoria na s:JceriBaele aFAlaiealal, iael"iaele e ~reviFAeale de laanheir
"nidases ai<l,ossaailáFias ~•m ~ª~"laçães de bail<a ,enela; 

1---€ BfBA§eF O abasleeiFAeAle ele é§"ª· O es§elal'AeAIO saA-ilérie;-<Hllf\f½eje-:Úa FOSid"os sélieles O O FABAejO ele Ó§"ª" ~l"•·•iais, -eeFA 

ffffif:)ei~.fiseali:2:a9ão 13reventiva efas res13eetivas rede,,.s efe efrenagem,alom de outras a9ães Se saneaFRenta 13ásiee efe interesse f30FB 
a-meU,erin- Ela saluBriâaBe amBiental, ineluinSo o f3FBViFAento Ele 13aFffi•ni1e0 e 1;JRiefaEles Aielrossanitárias f30ra l3Bf3tJla1;1ães efe 13ailce 
rnada; .(Finda~ãe daela JJSla lei a' 13.398, de W16). _(lligª-ncia enc<taµda) 

1 - abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, e, Manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais e 
outras ações de saneamento básico de interesse para a melhoria da salubridade ambiental, incluindo o provimento de banheiros e 
unidades hiclrossanitárias para populações de baixa renda; 

,H---tFetar es13eeifieaFAente das a~ães da UAiãe rnloUVas ae saAeame'lte 0ásíee Aas áreas iAâí§eAas, nas reservas eJHrotiYistas 
ela UAiãe a-Fias SBFR1;Jniela8es E11;Jilombelas . 

.f..1--t:=atar es13eoif-ieaA1eAte elas a9ões eia Uniãe FOlativas ao saAE.'0fA....:>.ftto Básise Aes áreas inelígenas, nas reservas e~Hrafr,istas-Ela 
Yfliãe-e-An-1.3 eeFA1;Jnieiaeles ett.1ileFAl3elas; .~Ree:ta9ãe àF1àa ~ela Medida Pfft1t!t. é ria nº 811, ele 2Q18). .(~gência encerrada) . 

.f..1--t;,atar es13esifioaFAente elas a9ães eta União relati•,as ao saneaFA2Affi--báoieo nas áreas indígenas, nas resor.•as e~Hrafr,istas Ba 
tlfliãe-e-R<>J "º"'""idades ~"iloFAbolas; (He!!:i!ção elasa ~ele Me<liel!>-PF9'43érla n' 868, de 2918). .(lligência encerrada) 

li - tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento básico nas áreas indígenas, nas reservas extrativistas 
da União e nas comunidades quilombolas. 
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Ili- .,,,etelflpler pre§relfle espeeífiee pera eçiies ee seAeaffierte toc.ioo-elfl áreas ,areis; .(laelaíde pela Me~iea Pmvi~ 
84 4 ,J;l!t~m!fl, _('Ligência encerrada) 

-H-1--A- e0Atern13lor 13re!;JF0A1a es13eelfieo 13aFa a9ées ete saAeamcAte-futoieo eFA áFeas ruFais; JIAeh.-.1í8e 13elo MeEiieta Pro~i~ 
868, Se 2(~t!fr _('Ligência encerrada). 

AI- B<>Alelflplar açães espeeífieas ee se§eraaça Msriea; e .(!!l§!,J:fi&i>§le Me~ise Pre,isário aº 814, se 2018) ,(\/igência 
encerrada) -"I _ • 

11/-A eeelelflplar açães espeeífieas ee se§aráeça Aíeriea; e .(:nelttí<le pelá Mesisa Previsória aº ~68, se 2018·). _(\/jgência 
encerrada) 

V- centeFA13lor aeães Ele sane□FAente Bésiee eR-1 Aúelees l:IFBEHl&E, iAfermais ee1:J130dos por fl0f3Ul01;1ées de Boiue renele, eiueneJe 
estes-.feFenT"eenselidaetes e nãe se eneontFBFOFR em situal;lâo ele rises. ---:ctAel1:1íela r:iela Meeti8a Pre•visária nº 844, ele 2018l 
.(\ligência encerrada) 

V-A- eontem13lar al;)êes àe saneaA1ente 13ásieo em néelee9-t:ffBBfl8s infermois eeu13aeles 130r po131:Jla1;1êes eJe Bai~m Fenda, ei1:.1onele 
estes lere'fl eeaselisa0es e eãe se eeeealrareffi effi sileaçãe Be risee. -f!r,elel0e pela MeBi0a Pre,iséria eº 868, 0e 2018) .(\ligência 
encerrada) 

§ 2º Os planos de que tratam os incisos I e li do caput deste artigo devem ser elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos, 
avaliados anualmente e revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de ~igência dos 
planos plurianuais. 

Art. 53. Fica instituído o Sistema Nacional de Informações eM S~neamento Básico - SINISA, com os objetivos de: 

1 - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico; 

li - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informâções relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de 
serviços públicos de saneamento básico; 

• 

. Ili - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência o da eficácia da prestação dos serviços de saneamento 
SICO. 

§ 1>- As informações do Sinisa são públicas e acessíveis a todos. devendo ser publicadas por meio da internet. 

§ 2'· A União apoiará os titulares dos serviços a organizar s,sternas de informaç 

ao dispos:o no inciso VI do caput do art. 9º desta Lei. 

~, Gsffipele as Mieistérie Bas GiBaBes a e,~aaizaçãe, a--ifflt,le
eFitéFies, oo méteeles e a 13eFiedieidode 13ara e 13FeeAel=liffieAte elas iAletrn.e.~ães 13eles titulares, ,::ielas entielaeles mgulodems e 13eles 
j>F8Sle<lef<,s ses se,,.,icss e pare a ae0ileria 00 Siaisa. .(laeíel€1e pa!e_/,!j>jf<!e Prsviséria a9 84 4, se 2018). _(\ligência encerrada) 

§--31' A GaA=113ete se MiAistéFie elas Gietaeles a ergani:ca~ãe, a iffil)lementa9ãe e a gestãe ele Sinisa, além ele esta13eleeer es 
8fitéfi<35;-<YJ lflélsBes e a periesieisase para e preeaeAiffieAle sas iflfe!,'AO<,lães peles lilaleres, pelas eeli0a0es re~ela0eres e;,eles 
j>F8Sle<lef<><l ses sef\•icss e pare a aeBitsria Bs 8iAise. .(laelaiBe ~ela Med;ea P,eviséria a9 868. ae 2018) .(\tigência encerrad,!) 

§-4-L A P.~JA e e MinistéFie elas Giél3Eies-f)reFAeverãe a in~eFab#ifiaele ele Sistema Naeienal ele lnferFAaçêes sabre Rem:JFOBS 
Hi<lfleas-eeF/1 e Siaisa. .(leel"iBe ~ela MeBiBa Previséria Aº 8/44, 0e 201 ~} .(\ligência encerrada). 

§-49 /\ A P.~JA e e Ministérie das Gidaeles 13rnmovcrõo a interapeFBhihdade do Sistema ~Jaeienal de lnferFAa9ães seBrn Reet:tf59S 
Hi<lfleas-eeF/1 a Sieisa .. (leelal0e pela MeBiea Pre,isória nº 868, Be 2Gffi) ílijgência encerrada). 

§-éº O Mieislérie sas GisaBes Baré aFllpla lraesparêeeia e puhlieieaee aes sisteffias Be iaferlfla0ães per ele §efiBes--e 
eoosidem=á as efon::iandas des éF§ães e das entidades envelvieles n&-f3{)tffi0a :fedeFal de sanean::iente Bésiee, pare ferneeer eo--eeeies 
ReeeSsáfi<Js as BeseA',slYiffieAls, à implemeataçãe e é avaliaçãe das pelitioos-j,Sblieas 0e se!er. flaeleíBe pela Medicla Pre,iséfi<Hl" 
814, ~e 2(!±!!) .(\ligência encerrada). 

A ~-é-° A O Ministérie das Giàades daré ampla trano13arêneia -&-1:11:181ieidade aes siston::ias de infermações 13or ele §lerides e 
~-á as elernandes eles ér§ães e elas entielades en'l•el¾•ides Aa 1:m!-Hiea fedeFSI ele saneaFAente Básiee, 13ara ferneeer es dedos 

ReeeSsáfi<:i&'lle seseavslviFfleAle, à implelfleataqãe e à avaliaçãe Ba&-jlE>lílieas pS~lieas 0e seler. .(laelalse pela Me0isa Pre,jséria nº 
~.J;l.e...2!!:'!ffi (\ligência encerrada). 

§-6'' o Miniolérie das Gisaeeo es!abeleeeré lfleeaaisFfle sislemàliee-de ae0ileria Bas ielermaçiies iaseriBas ae Siaisa. .(lt!!!!!!i8e 
Jl0!il::!!~Ja Pre,isória eº 8 4 4, se 2018) .(\ligência encerrada) 

§ Eº-A O Ministério das Cidades estabelecerá mecanismo sistemático de auditoria das informações inseridas no 
Sinisa .. (!nrJ.uído pela Medida Provisória nº 868, de 2018) (\ligência =~~) 

§-72.. Os Ut1:1lares, es 13restadores de seFViçes ele saneamente BáníOe e as entidades re§1:1lacfoFSs foFAeeeFãe os inforFA~ 
seFeR=HR&J,tjàas ne Sinisa. _(lnolulde 13ela Medida PrevisáFia Aº 814,_de ;!Q~ üligência encerrada) 

§---P A Os tit1::1lares, es 13resladeFes de seFVi1;1es ele sanearnente--e€ifflee e as entidades re1;1ulaeloras forneeerãe as inferm~ 
sereffi iesc>Fi<tas ee Sieioa. .(leeluída 13ela Me0i0a P1s•;isória Aº 868, Be i!91fil .(\ligência encerrada) 

M-é3 A. Fiee erieele e GeFAitê lnterrninisterial ele SaneameA-te- Bósiee GisB, eelegiade 1.:1ue, sel3 e pFesielêneia elo Mi-AtStéfte 
ees-Gieae,e.'5, tem a fiAalielaele ele assegurar a implemeAtaçiãe ela t)e!-itiea-'Hleleral ele saAeamente Básiee e ée arlieular a atuaQãe-Etes 
ér~ães e ses ealiBaBes leBerais aa aleeo~ãe de reesFOes fit'laA88ife&-e'FA a~ães de saaeaffienle básies. .(laelsjàe n::Me!!iàe 
Prs,ie.ófia-nº 811, Be 2018) (\ligência encerrada) 

Pafág-ra:fe úniee. A eem13esi9ãe de GisB seFá elefinida em ato do Pade-r E1lee1:1ti11e iederal. .(IAeluíete 1;rnla Mediela Pre'l•iséria Aº 
841,J;ie-2l•:!fil- .(\ligência encerrada). 

M 6'1 B. Gelflpele ae Gisb: (!selsí0e ~~:Pre,•iséria aº 84/4. ee 2918) .(Vigência encerrada) 
HocreleAar, inte§FaF, eFtie1:1lar e avaliara §estãe, em êrnbito fodernh·do PlaAe Naeienal de SaAeameAto Béslee; .(lnel1::1íelo f.!ela 

Meaiea-Pi.,,,,isória eº 84/4, 0e 2018) .(Vigência encerrada) 
-U-eeem13anl=iar e 13Feeesso de 0Ftio1:1la9ãe e as me€1ielas ~ue •1isoqs1--à eleslina~ãa das ree1:1rses para e saneamente 13ásioe, AO 

âlflbile 00 Poser E:!Eeeelive leserel; .(leoleí0e §ela Me<liElo Pre•,isériCL#-8~, se 2018) .(Vigência encerrada) 
-H-1--9c1rantir a raoieAalidade da a13liea9ãe dos Fes1:1FS0s feâeFaia-A&fl{H:or de saneaFRente Básioe oeFA vistas à 1:1niversali2a9ãe das 

~es-,e;, alflpliaçãe sss ia•,esliFfleAles pllblieos e pri,ases ne-seter;- (lnsleíBe §ela MesiBa Pre,isória Aº 811, se 2~ 
.(\ligência •□cerrada) · 

-!lv'--clal3erar est1:1eles téeniees 130F0 s1:1bsidiar o ton,ada ele eleetsêe9-sebre e aloeal;)ãe ele reeurses feeleraio ne êmBite da pelítiea 
feeefetl-ee-uaneaFRente Básiee; e ,(lneluído 'ªº'ª Meàida Previséfi.e-All-84,,~;;~ffi .(~gência encerrada} 

www.planalto.gc,v.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L 11445.htm 27/30 



28/08/2019 , , 1Le n" 11.445· 

\- ,,,,aliar e aprevor eFieataçães peFO a aplieaçãe Eles feelffS€fr lceereis em saaeameate laésiee. .(laelsiee ll!l!!!::~ 
!2Fevieéfia•" 811. se 2918) .{\Ligência encerrada) 

M. •O:l G. Regimeato iaterae àispoFá solam a orgaai2açê<HHHt1Aaitmaiaeato ào Gisla. .(IAelsiàe pele Meàiea Provi!;óri&-fll' 
811, ee 2(tl!!t- .(lágência encerrada). 

Afb-63 El. Fiea eriaee e Gomitê lateFFAiflistefiakle-Sooea-,,te,-Béniee Gisla, eolegiaào qse, sela a p,esiàêaeia àe Miaistéfio-eas 
Gi€la<IOS;-le..,, a fiaalieaee àe assegsro, e implemeata9ã0 Ela pol~iea feeler □ I Ele saaepmeate laásiee e se aF!iosleF a etseoãe ees-ér§ães 
e àas ealiàaà8S feàeFOis as aleeaçãe àe ceesFSes li11aaeeires em a9oos--00 saaeameate laósieo. .(laolsiàe pela MeEliea Provisótia-i1" 
-ªª-ª· Ele 2(LL!lr .(Vigência encerrada). 

Pafiígrafe !laiee. A eomposição se Gisla seFá àefiaiEle º"' alo -<le--Pe<ler-E,eeesti\lo feEieFOI. Jlaelsieo pela MeEliea Provieóri&-fll' 
8ê~le-2O-:HH- .(lágência encerrada) 

Afb-63 E. GeA'lpete ao Gisla: .(laelsieo pela Me.sisa Pro•,•isórie a' w.a,k~l .(lãgência encerrada) 
.J-e3ereleAar, in!e§IFBF, aft:ie1;1lar e a,•aliar a §'estão, em âmbite federal, ele Pl□Ae ~~aeioAel ele SeAearnente Básiee; .~lnelt:tí~ 

Me<ll<le-l'leyiséria a' 868, se 2918) .(\Ligência encer,-ada). 
•1·1-----:teaFApaAt;iar e preeesse àe articulaçãe e as meelielas ~1:10 't'iSOffi-ê Eies1iAa9ãe eles reeurses 13aF0 e saneaffiente bésiee, ne 

êA'llaitll se i'eae, EMeostivo feaerol; .(laelsiee ~ Moaisa PfB'1isérie aº s.fil!, se 2918) .(\Ligência encerrada) 
-1-H--gaFSAtir a FaeioRalielede da eplieeeõe dos r-eeurses federnis no scter ele saneamento Bósiee eoffi Yistes à uni•,•erseli:i:el}ãe--des 

~es-e à amplia9ãe des iA'leStiA'leAlos p!llalieos e pri,•aees se seter; -fLAelsído pela Meeiea Pro,•iséria A' 868, de 2918) .(\Ligência 
encerrada) 

!l.1-- elolaorar eslseos téeaieos pare sslasiEliar a loA'laEle Ele deeisées solars a aleoe9ãe de reesFSos leeeFOis ae âFAlailo ea peliliee 
leeeF,,'ll-<le saaeameato laásiee; e .(leelsldo pela Moeisa Proviséria n-0 868,;!le--2018) _{lágência encerrada) 

V-- ai.•aliar e a13rovar orientaf]ões 13ara a a131iea1;Jãe eles reoursoo----federais efTI saneafT!.ento 13ásiee. .{lnel1;.1íele pela Meeliela 
PreviséFio A-' 868, de 2918). .(\Ligência encerrada) 

AFtc 63 F. Re~imeete ialerae Elisperá solare a orgaai,a9ãe e.e lSfle1el9aA'leAlo ao Gisl,. .(laelslElo pele Meeiea Previséria #-868; 
Ele 2918) .(\Ligência encerrada) • 

• Art. 54. (VETADO). 

CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
1 PROC. Ng 

FOLHAS 

Art. 54-A. Fica instituído o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento do Saneamento Básico - REISB, com o 
objetivo C'H estimular a pessoa jurídica prestadora de serviços púti!icos de saneamento básico a aumentar seu volume de 
investimentos por meio da concessão de créditos tributários. _(l1cluido pela Lei n' 13.329. de2016) .(ProdtJ.ção de 
efeito) 

Parágrafo único. A vigência do Reisb se estenderá até o ano de 2026. _(Incluído pela Lei n' 13.329. de 
2016) .(E'rodução de efeito). 

Art. 54-B. É beneficiária do Reisb a pessoa jurídica que reali:ca investimentos voltados para a sustentabilidade e para a 
eficiência dos sistemas de saneamento básico e em acordo com o P•ano Nacional de Saneamento Básico. .(Incluído 
pela Lei n'~ 13.329. de 2016) .(Produção de efeito) 

§ 1!i Para efeitos do disposto no caput, ficam definidos come investimentos em sustentabilidade e em eficiência dos sistemas 
de sanear1ento básico aqueles que atendam: .(!.Dcluido rulis Lei n' 13.329. de 2016) .(Produção de efeito) 

1 - ao alcance das metas de universalização do abastecimento de água para consumo humano e da coleta e tratamento de 
.oto; .(Incluído pela Lei n' 13.329. de 2016) /Pr;>.Q\tÇão de efeito) 

li - à preservação de áreas de mananciais e ae unidades de cont.13rvação necessárias à proteção das condições naturais e de 
produção de água; (!nç!_uido pela Lei n' 13.329. de 201(i) (Erill!!,rção de efeito) 

Ili - à redução de perdas de água e à ampliação da eficiência dos sistemas de abastecimento de água para consumo humano e 
dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto; .(lncluicc'l,Oela Lei n' 13.329. de 2016) .(Produção de efeito) _ 

IV - à inovação tecnológica. .(Incluído gela Lei n' 1 J.329. de 2016) _ (Produção de efeito) 

§ z!l Somente serão beneficiados pelo Reisb projetos cujo enquadramento às condições definidas no caput seja atestado pela 
Administrnção da pessoa jurídica beneficiária nas demonstrações finanGeiras dos períodos em que se apurarem ou se utilizarem os 
créditos. .(lnclufdo pela Lei nº 13~ de 2016) .(Pr.oc.ucão de efeito) 

§ 3> Não se poderão beneficiar do Reisb as pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos Ei Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a Lei 
Complem,,ntar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as pessoas jurídicas de que tratam o inciso li do art. Bº da Lei nº 10.637, de 30 

de dezem2ro de 2002, e o inciso li do art. 10 da Lei ~º~ • ..lill.2ll..Jlll.J!ezembro de 2003. .(Incluído gela Lei n' 
13.329. d,c2016) .(Prod.u.ção de efeito) 

§ 4 2 A adesão ao Reisb é condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos impostos e às contribuições 
administre dos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. .(Incluído oela Lei n' 13.329. de 2016) (Prod.u.ção de 
efeito) 

Art. 54-C. (VETADO). _(lncluido pela Lei n' 1:U,'.9. de 2016) _(Progução de efeito) 
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1Le n'11.445 

O§ 52 do art. 2º da Lei nº 6.766, <lê 19 de dezembrcu/_L19,79, passa a vigorar com a seguinte redação: Art 55 . 
. (llig~ru;ii 

"Art. 22 ............................................................................ .. 

.: •...•••.... 1.•··· .•••••...•.............................. :., ............•.................. 

1 PROC. N2 
FOLHAS '~%~' 9&" 

§__5,2_ A infra-estrutura básica dos parcelamentos é mostituída pelos equipamentos urbanos de 
escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água 
potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. 

"tNR) 

Art. 56. (VETADO) 

Art. 57. O inciso XXVII do caput do art. 24 da Lei n' 8.666._Q!l 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte 
redação: .(\ligência) 

• 

"Ar!. 24 ............................................................................. . 

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de reslduos sólidos urbanos 
recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de colBta seletiva de lixo, efetuados por associações 
ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas tisicas de baixa renda reconhecidas pelo poder 
público como caladores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as 
normas técnicas, ambientais e de saúde pública . 

............................................................. .............................. . ... "(NR) 

Art. 58. O art. 42 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. passa a vigorar com a seguinte redação: .(lligência) 
ADIN 4058) 

• 

"Art. 42 ....................................................................................... .. 

§..1º Vencido o prazo mencionado no contrato ou alo cia outorga, o serviço poderá ser prestado por 
órgão ou entidade do poder concedente. ou delegado a terceiros. mediante novo contrato . 

.................................................................................. \ ................... . 

§~ As concessões a que se refere o § 22 deste artigo. inc,usive as que não possuam instrumento que 
as formalize ou que possuam cláusula que preveja prorrogação, terão validade máxima até o dia 31 de 
dezembro de 201 O, desde que, até o dia 30 de junho de 2009, tenham sido cumpridas, 
cumulativamente, as seguintes condições: 

1 - levantamento mais amplo e retroativo possível dos elementos físicos constituintes da infra-estrutura 
de bens reversíveis e dos dados financeiros, contábeis e comerciais relativos à prestação dos serviços, 
em dimensão necessária e suficiente para a realização do sálculo de eventual indenização relativa aos 
investimentos ainda não amortizados pelas receilas emergentes da concessão, observadas as 
disposições legais e contratuais que regulavam a prestação do serviço ou a ela aplicáveis nos 20 (vinte) 
anos anteriores ao da publicação desta Lei; 

li - celebração de acordo entre o poder concedente e o concessionário sobre os critérios e a forma de 
indenização de eventuais créditos remanescentes de investimentos ainda não amortizados ou 
depreciados, apurados a partir dos levantamentos referidos no inciso I deste parágrafo e auditados por 
instituição especializada escolhida de comum acordo pelas partes; e 

Ili - publicação na imprensa oficial de ato formal de aL•toridade do poder concedente, autorizando a 
prestação precária dos serviços por prazo de até 6 (seis) meses, renovável até 31 de dezembro de 
2008, mediante comprovação do cumprimento do disposto nos incisos I e li deste parágrafo. 

§ 4º Não ocorrendo o acordo previsto no inciso li dó § 32 deste artigo, o cálculo da indenização de 
investimentos será feito com base nos critérios previstos no instrumento de concessão antes celebrado 
ou, na omissão deste, por avaliação de seu valor econômico ou reavaliação patrimonial, depreciação e 
amortização de ativos imobilizados definidos pelas legislações fiscal e das sociedades por ações, 
efetuada por empresa de auditoria independente escolhida ae comum acordo pelas partes. 

§ 5Q No caso do § 42 deste artigo, o pagamento de eventual indenização será realizado, mediante 
garantia real, por meio de 4 (quatro) parcelas anuais, iguais e sucessivas, da parte ainda não amortizada 
de investimentos e de outras indenizações relacionadas à prestação dos serviços, realizados com 
capital próprio do concessionário ou de seu controlador, ou originários de operações de financiamento, 
ou obtidos mediante emissão de ações, debêntures e outros títulos mobiliários, com a primeira parcela 
paga até o último dia útil do exercício financeiro em que o..::orrer a reversão. 
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§ 6º Ocorrendo acordo, poderá a indenização de que trata o § 5º deste artigo ser paga mediante 

Ar!. 59. (VETADO) . 

receitas de novo contrato que venha a disciplinar a prestação do serviço." (NR) / 

1 :~~~~2 ~ Ç<Jj' =~ 
. Art. 60. ~evoga-se a Lei n2 6.528. de 11 de rraio de 1978. 

Brasília, 5 de janeiro de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Fortes de Almeida 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 
Bernard Appy 
Paulo Sérgio Oliveira Passos 
Luiz Marír,ho 
José Agenor Alvares da Silva 
Fernando Rodrigues Lopes de Oliveira 
Marina Silva 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.1.2007 e retificado em 1), 1.2007 . 

• 

• 

• 
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Regulamento 

1 

L12305 

Presidência da República 
Casa Civil Lr;P;-;;R;;;::;;:-1 /<7c,-íi-h-:-=---

Subchefia para Assuntos Jurídic[~o~i~~
2 :f d :? / 

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. ~ 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos: altera a Lei n2 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TITULO 1 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPITULO 1 

DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO 

Art. 12 Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem 
como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

.ponsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos eéonômicos aplicáveis. 

§ 12 Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta 
ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao 
gerenciamento de resíduos sólidos. 

§ 22 Esta Lei não se aplica aos rejeites radioativos, que são regulados por legislação especifica. 

Art. 22 Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis r,2§ 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 9.974, de 6 
de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e 
do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro}. 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

CAPITULO li 

DEFINIÇÕES 

A 1 - acordo setorial: ato de natureza contratual fim,ado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou 
...,,erciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto; 

li - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou 
resíduos; 

Ili - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis; 

IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e 
insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final; 

V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição; 

VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos 
processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos; 

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de tesfduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, 
a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do 
Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e 
à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

Vlll - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitas em aterros, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segu'rança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por 
meio de suas atividades, nelas incluído o consumo; 
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X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de àções exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitas, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos, exigidos na forma desta Lei; 

XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para o, resíduos sólidos, de 
forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 'cultural e social, com controle social e sob a premissa do 
desenvolvimento sustentável; 

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econom1co e social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada; 

XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo:, produção e consumo de bens e serviços de forma a atender as 
necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento 
das necessidades das gerações futuras; 

XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico
químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões 
estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa; 

XV - rejeitas: resíduos sólidos que, depois de esgotada'$ todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 
adequada; 

• XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja 
destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 
contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; 

XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas 
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitas gerados, bem como para reduzir os 
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei; 

XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico-química, 
observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgã9.s competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa; 

XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades previstas n 
11.44fi, de 2007. 

• 
TITULO li 

DA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 42 A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e 
ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou 
particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adeqt.iado dos resíduos sólidos. 

Art. 5º A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Polltica Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política 
Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, 

regulada pela Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei n211.107, de 6 de abril de 2005. 

CAPÍTULO li 

DOS PRINCIPIOS E OBJETIVOS 

Art. 6º São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

1 - a prevenção e a precaução; 

li - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; 

Ili - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que 'considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 
tecnológica e de saúde pública; 
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IV - o desenvolvimento sustentável; 

V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados 
que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade ae vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos 
naturais a um nivel, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta; 

VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade; 

VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de 
trabalho e renda e promotor de cidadania; 

IX - o respeito às diversidades locais e regionais; 

X - o direito da sociedade à informação e ao controle social; 

XI - a razoabilidade e a proporcionalidade. 

Art. 7º São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

1 - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

A li - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 
'lllll!rnbientalmente adequada dos rejeitas; 

Ili - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; 

IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais; 

V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 

VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais 
recicláveis e reciclados; 

VII - gestão integrada de resíduos sólidos; 

VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à i:;ooperação 
técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos; 

IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
Ainejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos 
Te~iços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 

a) produtos reciclados e recicláveis; 

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatlveis com padrões de consumo social e ambientalmente 
sustentáveis; 

XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos; 

XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; 

XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos 
produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético; 

XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.· 
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Art. 8º São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

1 - os planos de resíduos sólidos; 

li - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos; 

rPROC. N2 
FOLHAS 

Ili - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis; 

V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; 

Vl - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos 
produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos; 

• 

• 

VII - a pesquisa científica e tecnológica; 

VIII - a educação ambiental; 

IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios; 

X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico; 

XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir); 

XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa): 

Xlll - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde; 

XIV - os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos urbanos; 

XV - o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos; 

XVI - os acordos setoriais; 

XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles: a) os padrões de qualidade ambiental; 

b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais; 

c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 

d) a avaliação de impactos ambientais; 

e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima); 

f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; XIX - o incentivo à adoção de consórcios ou de 
outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos 
envolvidos. 

TITULO Ili 

DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS AOS RESIDUOS SÓLIDOS 

CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 9º Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, 
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitas. 

§ 12 Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação.energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido 
comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos 
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aprovado pelo órgão ambiental. 

§ 22 A Política Nacional de Reslduos Sólidos e as 
Municípios serão compatíveis com o disposto no caput e no§ 1Q deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos 
territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do 
Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei. 

Art. 11. Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento, incumbe aos 
Estados: 

1 - promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum 
relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos da lei 
complementar estadual prevista no_§ 3° do art. 25 da Constituição Federal;_ 

li - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do Sisnama. 

Parágrafo único. A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do Município de soluções 
consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais Municípios. 

Art. 12. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão e manterão, de forma conjunta, o Sistema Nacional 
de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), articulado com o Sinisa e o Sinima . 

• Parágrafo único. Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fornecer ao órgão federal responsável pela 
coordenação do Sinir todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de competência, na forma e na 
periodicidade estabelecidas em regulamento. 

Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação: 

1 - quanto à origem: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza 

urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas "a" e "b'.; 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos 
nas alíneas "b", ue", "g", "h" e "j"; 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea "c"; 

• f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, 'reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 
incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos 
utilizados nessas atividades; 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 
passagens de fronteira; 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios; 

li - quanto à periculosidade: 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 
patogenic:dade, carcinogenicidade, teratogenícidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade 
ambiental. de acordo com lei, regulamento ou norma técnica; 

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea "a". 
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Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea "d" do inciso I do caput, se caracterizados 
como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 
público municipal. 

CAPITULO 11 J PROC. N2 

DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS FOLHAS 

Seção 1 

Disposições Gerais 

Art. 14. São planos de resíduos sólidos: 

1 - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos; 

li - os planos estaduais de resíduos sólidos; 

Ili - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações 
urbanas; 

IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos; 

• V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; 

VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Parágrafo único. Ê assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como controle social em 
sua formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003, e no art. 47 da 
Lei nº 11.44!j, de 2007. 

Seção li 

Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

Art. 15. A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com 
vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro) anos, tendo como conteúdo 
minlmo: 

1 - diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos; 

li - proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas; 

• Ili - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitas 
encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; 

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos; 

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis: 

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas; 

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção de seu aval ou para o acesso a 
recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, quando destinados a ações e programas de interesse dos 
resíduos sólidos; 

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos; 

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades 'de gestão de resíduos sólidos das regiões integradas de 
desenvolvimento instituídas por lei complementar, bem como para as áreas de especial interesse turístico; 

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitas e, quando couber, de resíduos; 

XI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua implementação e operacionalização, 
assegurado o controle social. 
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Pal"ágrafo único. O Plano Nacional de Residuos Sólidos será elaborado mediante processo de mobilização e participação 
social, inc,uindo a realização de audiências e consultas públicas. 

Seção Ili I PROC. Ni 
FOLHAS 

Dós Planos Estaduais de Resíduos Sólidoo 

Art. 16. A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para os Estados 
terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de 
resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal 
fina I ida d e .. (\li gfill.!,lli) 

§ 1º Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Estados que instituírem microrreg1oes, 
consoante o §_3º do art. 25 da Constituição Federal, para integrar a organização, o planejamento e a execução das ações a cargo de 
Municlpios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos. 

§ 22 Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União na forma deste 
artigo. 

§ 32 Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, as microrregiões instituídas conforme previsto no§ 1º 
abrangem atividades de coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a 
gestão de resíduos de construção civil, de serviços de transporte, de serviços de saúde, agrossilvopastoris ou outros resíduos, de 
acordo co'll as peculiaridades microrregionais. 

• Art. 17. O píano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o 
território do Estado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo: 

1 - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos socioeconômicos e 
ambientais; 

11 - proposição de cenários; 

Ili - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outra$, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitas 
encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; 

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos; 

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis; 

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas; 

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para a obtenção de seu aval ou para o acesso de 

•

ursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade estadual, quando destinados às ações e programas de interesse dos 
íduos sólidos; 

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos resíduos sólidos; 

IX •· diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões; 

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitas e, quando couber, de resíduos, respeitadas as diSPosições 
estabelecidas em âmbito nacional; 

XI - previsão, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, especialmente o zoneamento 
ecológico-econômico e o zoneamento costeiro, de: 

a) zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitas; 

b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitas a serem objeto de recuperação 
ambiental· 

XII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito estadual, de sua implementação e operacionalização, 
asseguracl□ o controle social. 

§ 1 º Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem 
como piar.os específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às.aglomerações urbanas. 
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§ 2º A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de resíduos sólidos, ou de planos de regiões 

metropolit3nas ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no § 12, dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos 
Município,; envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta Lei. 

§ 32 Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, o plano microrregional de resíduos sólidos deve 
atender ao previsto para o plano estadual e estabelecer so,luções integradas para a coleta seletiva, a recuperação e a reciclagem, o 
tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e, consideradas as peculiaridades microrregionais, outros tipos de 

··'""~ _, • 1 ::~;· ' W'.Y 
Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição 
para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da Ünião, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e 
serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos 
de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade . .(\ligência) 

§ 1 º Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Municípios que: 

1 - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e 
implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos 
referidos no§ 1º do art. 16; 

• li. implantarem a coleta seletiva com a participação de.cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. 

§ 2º Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União na forma deste 
artigo. 

Art 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo: 

1 - diagnóstico da situãção dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o volume, a caracterização 
dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas; 

li • identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitas, observado o plano diretor de 

que trata o §.1º do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver; 

Ili • identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, 
considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos 
ambientais; 

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a 

•
tema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como as normas 
tabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitas e observada a Lei oº 11.445. de 2007; 

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos; 

Vil - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20, observadas as 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual; 

VII' - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo dei poder público; 

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para su,a implementação e operacionalização; 

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de 
resíduos sólidos; 

XI - programas e ações para a participação dos grupos lnte'ressados, em especial das cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver; 

XII • mecanismos para a criação de fontes de negócios, empreg!) e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos; 
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XIII • sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lej n' 11.445, de 2007; 

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitas 
encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; 

XV • descrição das formas e dos limites da participação do. poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, 
respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

XVI • meios a serem utilizados para o controle e a fiscalizaçã9, no âmbito local, da implementação e operacionalização dos 
planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33; 

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento; 

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas 
medidas ~aneadoras; 

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual municipal. 

§ 12 O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no plano de saneamento básico previsto no 

art. 19 da Lei n' 11.445. de 2007, respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos do caput e observado o disposto no§ 22, todos 
deste artigo. 

• 
§ 22 Para Municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 

rá conteúdo simplificado, na forma do regulamento. 1 

§ 3Q o disposto no § 2º não se aplica a Municípios: 1 :~~~2 ~ : ij q /
1 

J §,/ 
l - integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

li - inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou 
nacional; 

Ili - cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação. 

§ 4º A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não exime o Município ou o Distrito Federal do 
licenciamonto ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações operacionais integrantes do serviço público de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão competente do Sisnama. 

§ 5Q Na definição de responsabilidades na forma do inciso VIII do caput deste artigo, é vedado atribuir ao serviço público de 
limpeza u'"bana e de manejo de resíduos sólidos a realização de etapas do gerenciamento dos resíduos a que se refere o art. 20 em 
desacordo com a respectiva licença ambiental ou com normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS. 

• § 62 Além do disposto nos incisos I a XIX do caput deste artigo, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 
contemplará ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração pública, com vistas à utilização racional 
dos recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício e à minimização da geração de resíduos sólidos. 

§ 7º O conteúdo do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos será disponibilizado para o Sinir, na forma do 
regulamento. 

§ Bº A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não pode ser utilizada para impedir a instalação 
ou a operação de empreendimentos ou atividades devidamente licenciados pelos órgãos competentes. 

§ 92 Nos termos do regulamento, o Município que optar por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos 
sólidos, a:;segurado que o plano intermunicipal preencha os requisitos estabelecidos nos incisos I a XIX do caput deste artigo, pode 
ser dispensado da elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. 

Seção V 

Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos: 

1- os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas ·e··, "f', 'g" e "k" do inciso Ido art. 13; 

li - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: 
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a) !Jerem resíduos perigosos; 

1..,12305 
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b) gerem residuos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua 
equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal; 

FOLHAS 

Ili - as empresas de construção civil, nos terh'\os do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; 

IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea "j" do inciso I do art. 13 e, nos tenTios do 
regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte; 

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigidó pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 

Parágrafo único. Observado o disposto no Capitulo IV deste Titulo, serão estabelecidas por regulamento exigências 
específicas relativas ao plano de gerenciamento de resíduos perigosos:. 

Art 21. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o séguinte conteúdo mínimo: 

1 - descrição do empreendimento ou atividade; 

' li - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, 
incluindo os passivos ambientais a eles relacionados: '· 

Ili - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisrtama, do SNVS e do Suasa e, se houver, o plano municipal de 
.stão integrada de resíduos sólidos: 

a) oxplicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos; 

b) de1inição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do 
gerador; 

IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas 'com outros geradores; 

V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes; 

Vl - metas e procedimentos relacionados à minimização dq geração de resíduos sólidos e, observadas as normas estabelecidas 
pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à reutilização e reciclagem; 

VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na forma do art. 31; 

VII! - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos; 

IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença de operação a cargo dos 
órgãos do Sisnama . 

• § 12 O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos do respectivo Município, sem prejuízo das normas estabelecidas ;:>elos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa. 

§ 22 A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não obsta a elaboração, a implementação ou a 
operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

§ 3º Serão estabelecidos em regulamento: 

1 - normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos relativo à atuação de cooperativas 
ou de outras formas de associação de caladores de materiais reutilizáVeis e recicláveis; 

li - critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos para 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e li do art. 32 da Lei Complementar n2 

m.~Llle dezembro de 2006, desde que as atividades por elas desenvolvidas não gerem resíduos perigosos. 

Art 22. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalment!3 adequada dos rejeitas, será designado responsável 
técnico devidamente habilitado. 

Art. 23. Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão atualizadas e disponíveis ao órgão 
municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a 
operacionalização do plano sob sua responsabilidade. 
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§ 1Q Para a consecução do disposto no caput, sem prejulzo·de outras exigências cabíveis por parte das autoridades, será 
implernen-.ado sistema declaratório com periodicidade, no mínimo, anual, na forma do regulamento. 

§ 22 As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos ao Sinir, na forma do regulamento. 

Art 24, O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do 
empreendimento ou atividade pelo órgão competente do Sisnama. 

§ 12 Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, a aprovação do plano de gerenciamento de 
resíduos ~ólidos cabe à autoridade municipal competente. 

§ ,:2 No processo de licenciamento ambiental referido no § 1º a cargo de órgão federal ou estadual do Sisnama, será 
assegurada oitiva do órgão municipal competente, em especial quanto à disposição final ambientalmente adequada de rejeitas. 

CAPITULO Ili 

• 

Art. 25. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para 
segurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e 

em seu regulamento. 

Art 26. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de Manejo de resíduos sólidos é responsável pela organização e 
prestação direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 
11.44:;,JW-2.007, e as disposições desta Lei e seu regulamento. 

Art 27. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela implementação e operacionalização integral 
do plano cie gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente na forma do art, 24, 

§ 1 Q A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos 
sólidos, ou de disposição final de rejeitas, não isenta as pessoas tisicas ou Jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por danos 
que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitas. 

§ 2º Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas pelo poder público 

serão dev damente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsévets, observado o disposto no § 5º do art. 19. 

Art. 28. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização 
adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art. 33, com a devolução . 

• Art. 29. Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento 
de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

Parágrafo único, Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos decorrentes das ações 
empreendidas na forma do caput. 

Seçãc li 

Da Responsabilidad!l Compartilhada 

Art. 30, É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma 
individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resídt10s sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta 
Seção. 

Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo d~ vida dos produtos tem por objetivo: 

1 - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica com 
os de ges·:ão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis; 

li - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras cadelas 
produtiva~; 

Ili - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais; 
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IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade; 

V . estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de materi is reciclados e 
recicláveis; 

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancerr eficiência e sustentabilid~de; 
PROC. Nll,~l,...0.-4,1-,+..l::e-=-l----=:,,,'I" 
FOLHAS 

VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambi8ntal. 

Art. 31. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a 
responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que 
abrange: 

1 - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos: 

a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente 
adequada; 

b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível; 

li - divulgação de informações relativas às formas de ·evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus 
respectivcs produtos; 

A Ili - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação final 
9Tibientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do art. 33; 

IV •· compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o Município, participar das ações previstas no 
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de logística reversa. 

Art. 32. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem. 

§ 1 º Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam: 

1 - restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto; 

li - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao 
produto que contêm; 

Ili - recicladas, se a reutilização não for possível. 

§ 22 O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica ou econômica, não seja viável a aplicação do 
disposto no caput. 

• § 3º É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que: 

1 - manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de embalagens; 

li - coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da 
cadeia de comércio. 

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo 
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes de: .(Regulamento) 

1 - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo 
perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas 
pelos órgf1os do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas; 

li - pilhas e baterias; 

Ili - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI •· produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 
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§ 1 º Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e 
o setor empresarial, os sistemas previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas 
ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e 
ao meio ambiente dos resíduos gerados. 

§ 2º A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1º considerará a viabilidade técnica e econômica da logística 
reversa, bem como o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. 

§ ~.2 Sem prejuízo de exigências especificas fixadas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do 
Sisnama e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, cabe 
aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtcs a que se referem os incisos li, Ili, V e VI ou dos produtos e 

embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput. e o § ·-º tomar todas as medidas necessárias para assegurar a 
implementação e operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, podendo, 

entre outras medidas: I PFOROLHCAS., ~A~ ~/ ~ ;v' 
1 - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados; _ _ ::::: = = ::: :1 
li - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis; 

Ili . atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, 

nos casos de que trata o§ 12. 

§ ~º Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das 
-balageos a que se referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens objeto de logística reversa, na forma do 

•1º. 
§ ~,Q Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e 

embalage1s reunidos ou devolvidos na forma dos§§ 3º e 4º. 

§ 62 Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou 
devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão 
competente do Sisnama e, se houver, pelo plano municipal de çjestão ihtegrada de resíduos sólidos. 

§ 7Q Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de 
compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-sê de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, 
distribuidcres e comerciantes n0s sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as ações do 
poder público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes. 

§ fi!l Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística reversa manterão atualizadas e 
disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua 
responsabilidade. 

• 

Art. 34. Os acordos setoriais ou termos de compromisso referi~os no inciso IV do caput do art. 31 e no§ 1º do art. 33 podem 
abrangência nacional, regional, estadual ou municipal. 

§ 1 º Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm prevalência sobre os firmados em âmbito 
regional ou estadual, e estes sobre os firmados em âmbito municipal. .(Vide Decreto nº 9.177, de 2017) 

§ 22 Na aplicação de regras concorrentes consoante o § 12, os acordos firmados com menor abrangência geográfica podem 
ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção ambiental const8ntes nos acordos setoriais e termos de compromisso firmados 
com maior abrangência geográfica. .(Vide Decreto nº 9.177, de 2017) • 

Art 35. Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e na 
aplicação do art. 33, os consumidores são obrigados a: 

1 - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados; 

li - di8ponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. 

Parágrafo único. O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que participam do sistema 
de coleta seletiva referido no caput, na forma de lei municipal. 

Art 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: 

1 - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 
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li - estabelecer sistema de coleta seletiva; 
PROC.Ni--..L..41~-l::f-=+
FOLHAS 

Ili •· articular com os agentes econômicos e sociais ,medidas para viabilizar o retorno ao c1c o pro 
reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do § 79. do art. 33, mediante a devida 
remunera,;ão pelo setor empresarial; 

V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orQânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas 
de utilização do composto produzido; 

VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduo's e rejeitas oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e 
de manejo de resíduos sólidos. 

§ 1 º Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de ccioperativas ou de outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas tisicas de baixa renda, bem como sua contratação. 

§ 2º A contratação prevista no§ 1º é dispensável de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

CAPITULO IV 

• DOS RESIDUo"S PERIGOSOS 

Art. 37. A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos perigosos somente 
podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e 
econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos. 

Art 38. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, são obrigadas a se 
cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. 

§ 1 º O cadastro previsto no caput será coordenado pelo órgão federal competente do Sisnama e implantado de forma conjunta 
pelas autoridades federais, estaduais e municipais. 

§ ;!º Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas no caput necessitam contar com responsável técnico pelo 
gerenciamento dos resíduos perigosos, de seu próprio quadro de funcionários ou contratado, devidamente habilitado, cujos dados 
serão mantidos atualizados no cadastro. 

§ ::,Q O cadastro a que se refere o caput é parte integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidora!; ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e do Sistema de Informações previsto no art. 12. 

Art 39. As pessoas jurídicas referidas no art. 38 são. obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos e 
Abmetê-lo ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, observado o conteúdo mínimo estabelecido no art. 21 e demais 
.igências previstas em regulamento ou em normas técnicas. 

§ •JQ O plano de gerenciamento de resíduos perigosos a cue se refere o caput poderá estar inserido no plano de 
gerenciamento de resíduos a que se refere o art. 20. 

§ 2º Cabe às pessoas jurídicas referidas no art. 38: 

1 - manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos relacionados à implementação e à 
operacion3lização do plano previsto no caput; 

li - informar anualmente ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, sobre a quantidade, a natureza e a 
destinação temporária ou final dos resíduos sob sua responsabilidade; 

lll .. adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosiclade dos resíduos sob sua responsabilidade, bem como a 
aperfeiçm1r seu gerenciamento; 

IV - informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocor-rência de acidentes ou outros sinistros relacionados aos 
resíduos perigosos. 

§ 32 Sempre que solicitado pelos órgãos competentes do Sisnarna e do SNVS, será assegurado acesso para inspeção das 
instalações e dos procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos 
perigosos 
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§ 42 No caso de controle a cargo de órgão federal ou estadual do Sisnama e do SNVS, as informações sobre o conteúdo, a 

implemen:ação e a operacionalização do plano previsto no caput serão repassadas ao poder público municipal, na forma do 
regulamer1to. 

Art 40. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos perigosos, o órgão 
licenciador do Sisnama pode exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à 
saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação fixados em regulamento. 

Pa1·ágrafo único. O disposto no caput considerará o porte da empresa, conforme regulamento. 

Art. 41. Sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o Governo Federal deve estruturar e manter 
instrumentos e atividades voltados para promover a descontaminação de áreas órfãs. 

Parágrafo único. Se, após descontaminação de sitio órfão realiLada com recursos do Governo Federal ou de outro ente da 
Federação, forem identificados os responsáveis pela contaminação, estes ressarcirão integralmente o valor empregado ao poder 

público. CAPITULO v lPROC. Ni / 2
0
8 l / g;i / 

FOLHAS 5' vf" 
DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 

Art 42. O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, às 
iniciativas de: 

• 1 - prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo; 

li - desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade ambiental em seu ciclo de vida; 

Ili .. implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas fí;icas de baixa renda; 

IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter intermunicipal ou, nos termos do inciso I do caput 
do art. 11, regional; 

V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reveisa; 

VI - descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as ãreas órfãs; 

VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos resíduos sólidos; 

VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 
reaproveitamento dos resíduos. 

• 
Art. 43. No fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a atender diretrizes desta Lei, as instituições oficiais 

crédito podem estabelecer critérios diferenciados de acesso dos beneficiários aos créditos do Sistema Financeiro Nacional para 
investime11tos produtivos. 1 

Art. 44. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas competências, poderão instituir normas com 
o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei ComRlementar n2 ...1Q1, de 4 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a: · 

1 - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos produzidos no território 
nacional; 

li - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parceria com cooperativas ou 
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e rec.icláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; 

Ili - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas. 

Art 45. Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei nº 11.107, de 2005, com o objetivo de viabilizar a 
descentra•ização e a prestação de serviços públicos que envolvam' resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos incentivos 
instituídos pelo Governo Federal. 

Art. 46. O atendimento ao disposto neste Capitulo será efetivado em consonância com a Lei Complementar nº 101, de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como com as diretrizes e objetivos do respectivo plano plurianual, as metas e as prioridades 
fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e no limite das disponibilidades propiciadas pelas leis orçamentárias anuais. 

CAPÍTULO VI 
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DAS PROl6IÇÔES 
1 PROC. N2 

FOLHAS 

Art 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos: 

1 - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; 

li - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; 

Ili - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade; 

IV - outras formas vedadas pelo poder público. 

§ 1º Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada, desde que autorizada e 
acompanhada pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e, quando couber, do Suasa. 

§ 22 Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitas industriais ou de mineração, 
devidamente licenciadas pelo órgão competente do Sisnama, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso 
1 do caput. 

Art. 48. São proibidas, nas áreas de disposição final ,de resíduos nu rejeitos, as seguintes atividades: 

1 - utilização dos rejeitas dispostos como alimentação; 

• li - catação, observado o disposto no inciso V do art. 17; 

Ili• criação de animais domésticos; 

IV .. fixação de habitações temporárias ou permanentes; 

V• outras atividades vedadas pelo poder público. 

Art 49. É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitas, bem como de resíduos sólidos cujas características 
causem dano ao r11eio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reúso, 
reutilização ou recuperação. 

TITULO IV 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art 50. A inexistência do regulamento previsto no § 32 do art. ·21 não obsta a atuação, nos termos desta Lei, das cooperativas 
ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

A Art 51. Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os danos causados, a ação ou 
Wiissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu regulamento sujeita os 

infratores às sanções previstas em lei, em especial às fixadas na .L.s!Lnº -ª..&Q.§, de 12 de fevereiro de 1998. que "dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesiva's ao meio ambiente, e dá outras providências", e em seu 
regulamento. 

Art 52. A observância do disposto no caput do art. 23 e no § 2º do ar!. 39 desta Lei é considerada obrigação de relevante 
interesse .3mbiental para efeitos do art. 68 da Lei n' 9.605, de 1998, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis nas esferas 
penal e administrativa. 

Art. 53. O § 12 do art. 56 da Lei n' 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 56 ................................................. , .............................. . 

§~ Nas mesmas penas incorre quem: 

1 - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as 
normas ambientais ou de segurança; 

li ~ manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a 
resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento . 

............................................................................................. " (NR) 
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' Ar! 54. A disposição final ambientalmente adeguada dos rejeitos, observado o disposto no § 12 do ar!. 9º, deverá~ser 
implantad,3 em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei. 

Ar! 55. O disposto nos arts. 16 e 1ª entra em vigor 2 (dois) anos após a data de publicação desta Lei. 

Ar!. 56. A logística reversa relativa aos produtos de que tratam os incisos V e VI do caput do ar!. 33 será implementada 

progressivamente segundo cronograma estabelecido em r_egulamehto. 

1 

PFOROLHCAS, N
2 

'.8:!: :. ::. y 
Ar! 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. _ • ~ ==:i 
Brasília, 2 de agosto de 2010; 189º da Independência e 1222 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Rafael Thomaz Favetti 
Guida Mantega 
José Gomes Temporão 
Miguel Jorge 
lzabella Mónica Vieira Teixeira 
João Reis Santana Filho 
Mareio Fortes de Almeida 
Alexandre Rocha Santos Padi/ha 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.8.201 O 

• 

• 
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a Presidência da Repúblicar;;;;;~:;;-nr;:;-+.'r"?.r'"---. 
Casa Civil / PROC. NR [ E. [ [L ~ j 

Subchefia para Assuntos Jurídicos ._F_O_L_HAS-===:i::i§:::j=::::::i::::a,_::::::• ~b:,:.rc:::J 
LEI Nº 13.529, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017. 

Conversão da Medida Provisória nº 786, de 2017 

Dispõe sobre a participação da União em fundo de apoio à 
estruturação e ao desenvolvimento de projetos de~concessões e 
parcerias público-privadas; altera a Lei nº 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação e 
contratação de parceria público-privada na administração pública, 
a Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, que dispõe sobre a 
transferência obrigatória de recursos financeiros para a execução 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de ações do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e a Lei nº 
12.712, de 30 de agosto de 2012, que autoriza o Poder Executivo 
a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e 
Garantias S.A. (ABGF). 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica a União autorizada a participar de fundo que tenha por finalidade exclusiva financiar serviços técnicos profissionais 
Aoecializados, com vistas a apoiar a estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão e parcerias público-privadas da 
•ião, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em regime isolado ou consorciado, até o limite de R$ 180.000.000,00 (cento 

e oitenta milhões de reais). 

Parágrafo único. Até 40% (quarenta por cento) dos recursos de que trata o caput deste artigo serão preferencialmente utilizados 
em projetos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Art. 2° O fundo a que se refere o art. 1 ° desta Lei será criado, administrado e representado judicial e extrajudicialmente por 
instituição financeira controlada direta ou indiretamente pela União e funcionará sob o regime de cotas. 

§ 1º As cotas poderão ser adquiridas e integralizadas por pessoas jurídicas de direito público e pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado, estatais ou não estatais. 

§ 2° O fundo não terá personalidade jurídica própria, assumirá natureza jurídica privada e patrimônio segregado do patrimônio 
dos catistas e da instituição administradora. 

§ 3° O patrimônio do fundo será constituído: 

1 - pela integralização de cotas; 

• li - pelas doações de estados estrangeiros, organismos internacionais e multilaterais; 

Ili - pelos reembolsos dos valores despendidos pelo agente administrador na contratação dos serviços de que trata o art. 1° 
desta Lei; 

IV - pelo resultado das aplicações financeiras dos seus recursos; e 

V - pelos recursos derivados de alienação de bens e direitos, ou de publicações, material técnico, dados e informações. 

§ 4° O estatuto do fundo disporá sobre: 

1 - as atividades e os serviços técnicos necessários à estruturação e ao desenvolvimento das concessões e das parcerias 
público-privadas passíveis de contratação na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, em regime isolado ou 
consorciado: 

li - a forma de remuneração da instituição administradora do fundo; 

Ili - os limites máximos de participação do fundo no financiamento das atividades e dos serviços técnicos por projeto; 

IV - o chamamento público para verificar o interesse dos entés federativos, em regime isolado ou consorciado, em realizar 
concessões e parcerias público-privadas; e 

V - o procedimento para o reembolso de que trata o inciso Ili do § 3° deste artigo. 
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' § 5° O agente administrador poderá celebrar contratos, acordos ou ajustes que estabeleçam deveres e obrigações necessários 
à realização de suas finalidades, desde que as obrigações assumidas não ultrapassem a disponibilidade financeira do fundo. 

§ 6° O agente administrador e os cotistas do fundo não responderão por obrigações do fundo, exceto pela integralização das 
cotas que subscreverem. 

§ 7º O fundo não pagará rendimentos aos seus catistas, aos quais será assegurado o direito de requerer o resgate total ou 
parcial de suas cotas por meio da liquidação com base na situação patrimonial do fundo, hipótese em que será vedado o resgate de 
cotas em valor superior ao montante de recursos financeiros disponíveis ainda não vinculados às estruturações integradas já 
contratadas, nos termos do estatuto do fundo. 

§ 8° As contratações de estudos, planos e projetos obedecerão aos critérios estabelecidos pela instituição administradora e 
serão realizadas na forma estabelecida na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 , em conformidade com os princípios da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. 

§ 9º O fundo não contará com qualquer tipo de garantia por parte da Administração Pública direta e indireta e responderá por 
suas obrigações até o limite dos bens e direitos integrantes do seu patrimônio. 

Art. 3º A participação da União ocorrerá por meio da integralização de cotas em moeda corrente, observada a disponibilidade 
orçamentária e financeira. 

§ 1° A integralização de cotas pela União fica condicionada à submissão prévia do estatuto do fundo pela instituição 
administradora, observado o disposto no § 4° do art. 2° desta Lei. 

§ 2º A representação da União na assembleia de catistas ocorrerá na forma estabelecida no inciso V do ca11ut do art. 1 O do 
cr to-Lel nº 147, de 3 de fevereiro de 1967. 

Art. 4º Fica criado o Conselho de Participação no fundo de apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessão 
e parcerias público-privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em regime isolado ou consorciado, órgão 
colegiado que terá sua composição, sua forma de funcionamento e sua competência estabelecidas em ato do Poder Executivo federal. 

§ 1º A representação dos Municípios, isolados ou consorciados, deverá ser realizada por entidades de abrangência nacional, de 
representação municipal. 

§ 2º Quando houver integralização de cotas pela União no fundo, o Conselho de Participação será responsável por orientar a 
participação da União na assembleia de catistas quanto à definição: 

1 - da política de aplicação dos recursos do fundo; e 

II - dos setores prioritários para alocação dos recursos do fundo. 

1 PROC. NII 
FOLHAS 

§ 3° Os empreendimentos localizados nas unidades da Federação habilitadas para o Regime de Recuperação Fiscal, conforme 
o art. 3º da Lei Com11lementar nº 159, de 19 de maio de 2017 , terão preferência no apoio financeiro do fundo de apoio à estruturação 
e ao desenvolvimento de projetos de concessões e parcerias público-privadas . • Art. 5º O agente administrador poderá ser contratado diretamente, mediante dispensa de licitação, por entidades da 
Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, direta e indireta, para desenvolver, com recursos do fundo, as atividades 
e os serviços técnicos necessários para viabilizar a licitação de projetos de concessão e de parceria público-privada, hipótese em que 
poderão ser incluídos a revisão, o aperfeiçoamento ou a complementação de trabalhos anteriormente realizados. 

Parágrafo único. As atividades e os serviços técnicos previstos no caput deste artigo poderão ser objeto de contratação única. 

Art. 6° O art. 2° da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 , passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 2° ...................................................................... . 

§4º ············································································ 

!..:_cujo valor do contrato seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 

................................................................................. " (NR) 

Art. 7º A Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 2º -A e 2° -B: 

" Art. 2° -A. As atribuições de propor e discriminar as ações do PAC a serem executadas por melo de 
transferência obrigatória de que trata o art. 2° desta Lei serão exercidas pelo Ministro de Estado 
responsável pela ação orçamentária quando se tratar de programações incluídas ou acrescidas na Lei oº 
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13.414, de 10 de janeiro de 2017 , e alterações posteriores, com identificador de resultado primário 3, 
desde que atendidos os seguintes requisitos: 

1 - os empreendimentos sejam destinadós' a investimento, relativos ao Grupo de Natureza de 
Despesa 4 (GND 4 ), e cujos valores previstos sejam suficientes para a conclusão do empreendimento ou 
de etapa útil com funcionalidade que permita o usufruto imediato dos benefícios pela sociedade; e 

li - o valor total dos empreendimentos selecionados esteja adstrito à dotação atual, observada a 
programação orçamentária e financeira." 

"Art. 2° -8. As ações não discriminadas nas formas estabelecidas nos arts. 2° ou 2° -A desta Lei 
serão executadas diretamente ou mediante transferência voluntária." 

Art. 8° O art. 33 da Lei nº 12,712. de 30 de agosto de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 33 ....................... , .. ,, .... ,.,, ... , .. ,,, .. ,, ... , ................ . 

§ 7º , .... , .... , ................................................. , ............ , .. 

IV - projetos resultantes de parcerias público-privadas, na forma estabelecida na Lei nº 11.079, de 30 
de dezembro de 2004 ; 

§~Os projetos resultantes de parcerias público-privadas a que se refere o inciso IV do § 7° deste 
artigo, organizados pelos Estados, pelos Municípios ou pelo Distrito Federal, em regime isolado ou 
consorciado, poderão beneficiar-se das coberturas do fundo, desde que: 

!L:__os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, isolados ou consorciados, interessados na 
contratação da garantia prestada pelo fundo, relativamente à contraprestação pecuniária ou a outras 
obrigações do parceiro público ao parceiro privado, Ofereçam ao fundo contragarantia em valor igual ou 
superior ao da garantia a ser concedida. 

,, ..... , .. ,, .... , .. , .... ,, .... , .............. , .................................... " (NR) 

Art. 9º Ato do Poder Executivo federal regulamentará o disposto :nesta Lei. 

Art, 1 O, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação . 

Brasília, 4 de dezembro de 2017; 196' da Independência e 129º da República. 

MICHEL TEMER 
Esteves Pedro Colnago Júnior 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.12.2017 

• 
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004. 

I PROC. N2 
FOLHAS 

Mensagem de veto 

Texto comll.i!filjQ 

Institui normas gerais para licitação e contratação de 
parceria público-privada no âmbito da administração pública. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Capítulo 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Pmágr-afe idAiee. Esta Lei se a131iea aes éFgães Ela ABministFa9ã0 P~Bliea àiFOta, aes fl:ln8es es13eeiais, às autaFetuias, às 
fuadagães pilalieas, às eaap,esas pilalieas, às seeiedades de eeeaeaaia aaista e às Eleaaais eatidaEles eeA!Feladas Elire!a eH 
iaEliFe!aaaea!e pela UAiãe, Estadas, 9is!File Fede,al e MHaisípies. 

A Parágrafo único. Esta Lei aplica-se aos órgãos da administração pública direta dos Poderes Executivo e Legislativo, aos 
~ndos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios . .(Redação dada gela Lei nº 
13.137, de 2015) 

Art. 2° Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 

§ 1° Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995,_quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público 
ao parceiro privado. 

§ 2° Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou 
indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

§ 3° Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou de 
obras públicas de que trãta a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do 
parceiro público ao parceiro privado. 

§ 4° É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: 

sHje valer de sentra!e seja iAle,ier a R$ :!Q.QQQ.QQQ,QQ ~viA!e milaães de reais); 

1 - cujo valor do contrato seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); .(Redação dada gela Lei nº 13.529, de 2017) • li - cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) 'anos; ou 

Ili - que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a 
execução de obra pública. 

Art. 3° As concessões administrativas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o disposto nos arts. 21.~.-2§ 
e 27 a 39 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,_e no art. 31 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. (Regulamento) 

§ 1° As concessões patrocinadas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto na Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995,_e nas leis que lhe são correlatas. ( Regulamento ) 

§ 2° As concessões comuns continuam regidas pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e pelas leis que lhe são 
correlatas, não se lhes aplicando o disposto nesta Lei. 

§ 3° Continuam regidos exclusivamente pela Lei nº 8,666. de 21 de junho de 1993. e pelas leis que lhe são correlatas os 
contratos administrativos que não caracterizem concessão comum, patrocinada ou administrativa. 

Art. 4° Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes: 

1 - eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade; 

li - respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução; 

Ili - indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de policia e de outras atividades exclusivas 
do Estado; 

IV - responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; 
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V - transparência dos procedimentos e das decisões; 

VI - repartição objetiva de riscos entre as partes; 

Lei nº 11.079 

IPROC.N2 
FOLHAS 

Vil - sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. 

Capitulo li 

DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

Art. 5° As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995,_no que couber, devendo também prever: 

1 - o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 (cinco), nem 
superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação; 

li - as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas 
sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida, e às obrigações assumidas; 

Ili - a repartição de riscos entre as partes. inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea 
econômica extraordinária; 

IV - as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais; 

V - os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços; 

VI - os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de regularização e, quando 
~ouver, a forma de acionamento da garantia; 

• Vil - os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado; 

VIII - a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, 
obse,vados os limites dos §§.]'.'._e 5° do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se refere às concessões 
patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei nº 8,987, de 13 de fevereiro de 1995; 

IX - o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da 
redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado; 

X - a realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro privado, no 
valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas. 

XI - o cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos, na fase de 
investimentos do projeto e/ou após a disponibilização dos serviços, sempre que verificada a hipótese do§ 2º do art. 6º desta Lei. 
_(Incluído Rela Lei nº 12.766, de 2012). 

§ 1° As cláusulas contratuais de atualização automática de valores baseadas em índices e fórmulas matemáticas, quando 
houver, serão aplicadas sem necessidade de homologação pela Administração Pública, exceto se esta publicar, na imprensa 
oficial, onde houver, até o prazo de 15 (quinze) dias após apresentação da fatura, razões fundamentadas nesta Lei ou no contrato 
para a rejeição da atualização. 

§ 2° Os contratos poderão prever adicionalmente: 

• 1 es Fequisites e eeAeliç1ães effi eiue a pareeiFO J3tll31iee auteriz:aFé a traAsfeFêAeia ele eeAtFOle ela sooiedaele ele 13ropésite 
es13eeífise paFa os seus finaAeiaeleres, som e ebjeti\•e de J3FSA10\'CF a sua reestFUtura1;1ãe fiAanoeira e asse§urar a eentinuiela8e ela 
~-Aaoão ses seF\•ioes, aãe se a~lieaaae ~aFO esle ereile e ~rn•,iste ae iaeise I se ~aFá§FOle i1Riee ao aFI. 27 ~a Lei aº 8.987, se 13 
Ele fe•,e,eiro se 199§; 

1 - os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle ou a administração temporária 
da sociedade de propósito específico aos seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vinculo societário direto, 
com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviçoS',.--não se 
aplicando para este efeito o previsto no inciso I do garágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 ; 
.(Redação dada gela Lei nº 13.097. de 2015) 

li - a possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação às obrigações pecuniárias da 
Administração Pública; 

Ili - a legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção antecipada do contrato, bem como 
pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores de parcerias público-privadas. 

Ar!. 5°-A. Para fins do inciso Ido§ 2° do art. 5°, considera-se: .(Incluído gela Lei nº 13.097, de 2015). 

1 - o controle da sociedade de propósito específico a propriedade resolúvel de ações ou quotas por seus financiadores e 
garantidores que atendam os requisitos do art. 116 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ;_(Incluído gela Lei nº 13.097, de 
2015) 

li - A administração temporária da sociedade de propósito específico, pelos financiadores e garantidores quando, sem a 
transferência da propriedade de ações ou quotas, forem outorgados os seguintes poderes: .(Incluído gela Lei nº 13.097, de 2015) 
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a) indicar os membros do Conselho de Administração, a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas, nas 
sociedades regidas pela Lei 6.404. de 15 de dezembro de 1976;_ou administradores, a serem eleitos pelos quotistas, na~ demais 
sociedades; .(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

b) indicar os membros do Conselho Fiscal, a serem eleitos pelos acionistas ou quotistas controladores em Assembleia Geral; 
.(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

c) exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou quotistas da concessionária, que 
representem, ou possam representar, prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo; .{Incluído pela Lei nº 13.097. de 2015) 

d) outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo; (Incluído pela Lej nº 13.097. de 2015) 

§ 1° A administração temporária autorizada pelo poder concedente não acarretará responsabilidade aos financiadores e 
garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder 
concedente ou empregados .. (Incluído pela Lei nº 13.097. de 2015) 

• 

§ 2° O Poder Concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária .. (lnclufdo pela Lei nº 13.097, de 2015) 

Art. 6° A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por: 

1 - ordem bancária; 

li - cessão de créditos não tributários; 

Ili - outorga de direitos em face da Administração Pública; 

IV - outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; 

V - outros meios admitidos em lei. 

\PROC.N2 

FOLHAS 

P-afágrafa i;iAise. O seAtFate podeFá f3Fever e pa§ameRte ae 13aroeire 13rivaele ée reFR1::1Aera1;1ãe variável vino1::1lada ae sel:I 
desempeA~e. oeAlerme melas e padrães de ~ualidade e dispeAieilidade defiAides Ae seAlrale. 

§-'1° O eealrale pederá pFeveF e pagaFAeale ae pa,eeire p,ivade de remuaera9ãe ... ariável viaeulada ae seu deseFRpea~e. 
oeAlerme ,.,elas e padrães de ~ualidada e dispeAi~ilidade defiAides Ae eeAlrale. ,(IAeluíde pela Medida Pre'lisória Aº !i7!i, de 2Q12) 

§--,19 O oontrate 13eEJerá prever a a13eFl:e àe resl:IFSes em favor Ele paroeire priv-aele, auteri2ade 13er lei es13eeff.isa, 13ara a 
OO!lS!R!Q€1e eu a~uisi9ãe de eeAs re•,eFSi·,eis, Aes le,mes des iAeises X e XI de eaput de aFI. 18 da bei Aº 8.987, de 1 a de fe•,·e,eire 
de 199!i .. (Lasluíde pela Medida Pre,•isóFia Aº !i7!i, de 2Q12). 

§ 3° O valer de apeFle de ,eeuFSes rnalicade nas le..,es de § 2° pederá se, e"sluíde da delermiaa9ãe: (IAeluíde §ela Me~ída 
Pre,·isória aº !i7!i, de 2012) 

~ao lldere lí~ciiEJe para fins ele aptimçãe Ele ltiere real 0
1
.da base àe cáleule 8a Contribuir;ãe Seeial sel3re e LueFS Lít:1uieie 

G8bl-;-e-,H11cluíde f;!ela Medida P,evisória aº e7!i, de 2Q12). 
li- ~a ease de eáleule da GeAIFibuiyãe para e Pl8/R0,SEP e da Gea!,ieui0ãe para e FiaaAeiameA!e da Se~uridade Saciai 

GOFl~IS .. (IFJeluíde pela Medida Previséria aº 07!i, de 2012) 
§-4° /1. pareeis e,cslulda Aes le..,es de § 3° deve,á ser sempulada aa dele,miaa0ãe de lucre lí~uide para fiAs de apura9'ié-aa 

lucre real, da base de eálsule da GSL,b e da ease de sálcule da GeAlrieui0ãe para e PISIRº.SEP e da GOFl~IS, aa pFSpe,yãa eFR 
que e custe para a seAslruyãe eu a~uisiyãe de eens a ~ue se releFS e § 2° ler reali;,ade, iAclusive FRediaale depreeia9ãe eu 
e"!ia9ãe da eeaeessãe, ses !ermes de aFI. ae da bei aº 8,987, de 199!i .. (laeluíde J3ela Medida Pre'lisória aº !i7§, de 2Q12) 

§ 1° O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável vinculada ao seu desempenho, 
.nforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato . .{Incluído pela Lei nº 12.766. de 2012) 

§ 2° O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro _privado para a realização de obras e aquisição de 
bens reversíveis, nos termos dos incisos X e XI do caput do art. 18 da Lei nº 8,987, de 13 de fevereiro de 1995. desde que 
autorizado no edital de licitação, se contratos novos, ou em lei especifica, se contratos celebrados até 8 de agosto de 2012 . 
. (Incluído pela Lej nº 12.766, de 2012). 

§ 3' O valor do aporte de recursos realizado nos termos do § 2º poderá ser excluído da determinação: (Incluído pela Lei nº 
12.766, de 2012) 

1 - do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da bàse de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL; e .(Lncluido pela Lei nº 12.766, de 2012) 

, li - da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS . .(Incluído pela Lei nº 12.766, de 2012). 

Ili - da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB devida pelas empresas referidas nos 
arts. 7° e 8º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011,_a partir de 1° de janeiro de 2015. (Incluído pela Lei nº 13.043. de 2014) 
.Y]gência 

§-4"-A parcela e,mluída ses lermes de § 3° deverá ser sempu!ada na àelerFRiaa0ãe de lucre lí~uide para fias de apura9ãe 'de 
lusre real, da ease de sálsule da GSbb e da ease de eálsule da Geatrieuiyãe para e PIS,<Pasep e da GefiAs, Aa p,e~eryãe em ~ue 
e eus~e pa-r:a a Fealir09ãe de el3Fas e 8E1Uisi9ãe de 13eAs a EtUe se refeFe e § 2° deste aft:i§e :feF realizada, iAelusive A=tediaAte 
depresiaç,ãe eu e"lia0ãe da seaeessãe, ses te..,es de aFI. 3B da bei Aº 8.987. de 13 de leve,ei,e de 1991i. (laeluléle pela lei Aº 
~ • ..!!ª---Í'Q12) 

§ 4° Até 31 de dezembro de 2013, para os optantes conforme o art. 75 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014,_e até 31 de 
dezembro de 2014, para os não optantes, a parcela excluída nos termos do§ 3° deverá ser computada na determinação do lucro 
liquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e 
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da Cofias, na proporção em que o custo para a realização de· obras e aquisição de ·bens a que se refere o § 2º deste artigo for 
realizado, inclusive mediante depreciação ou extinção da concessão, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995._(RoJlltção dada pela Lei nº 13.043. de 2014) Vigência · 

§ 5° Por ocasião da extinção do contrato, o parceir.o privado não receberá indenização pelas parcelas de investimentos 
vinculados a bens reversíveis ainda não amortizadas ou depreciadas, quando tais investimentos houverem sido realizados com 
valores P'OVenientes do aporte de recursos de que trata o§ 2° .. (Incluído pela Lei nº 12.766, de 2012) 

§ 6'' A partir de 1° de janeiro de 2014, para os optantes conforme o art. 75 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014,_e de 1° 
de janeiro de 2015, para os não optantes, a parcela excluída nos termos do § 3° deverá ser computada na determinação do lucro 
líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, considerado a partir do início da prestação dos 
serviços públicos. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) Vigência 

§ 7° No caso do § 6° , o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída dividida 
pela quantidade de períodos de apuração contidos no prazo restante do contrato. (Incluído pela Lei nº 13.043. de 2014) Vigência 

§ 8° Para os contratos de concessão em que a concessionária já tenha iniciado a prestação dos serviços públicos nas datas 
referidas no § 6° , as adições subsequentes serão realizadas em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, 
considerando o saldo remanescente ainda não adicionado. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) Vigência 

§ 9° A parcela excluída nos termos do inciso Ili do § 3° deverá ser computada na determinação da base de cálculo da 
contribuição previdenciária de que trata o inciso Ili do § 3° em cada período de apuração durante o prazo restante previsto no 
contrato para construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação de 
serviços públicos . .(lncluldo pela Lei nº 13.043, de 2014) Vigfilllli! 

§ 1 O. No caso do § 9° , o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída dividida 
.a,la quantidade de períodos de apuração contidos no prazo restante previsto no contraio para construção, recuperação, reforma, 
~pliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação de serviços públicos . .(lncluido pela Lei nº 13.043. d_e 

2014) Vigência 

§ 11. Ocorrendo a extinção da concessão antes do advento do termo contratual, o saldo da parcela excluída nos termos do 
§ 3° , ainda não adicionado, deverá ser computado na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base 
de cé,lculo da CSLL e da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da contribuição previdenciária de que 
trata o inciso Ili do§ 3° no período de apuração da extinção . .(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) Vigência 

§ 12. Aplicam-se às receitas auferidas pelo parceiro privado nos termos do § 6° o regime de apuração e as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis às suas receitas decorrentes da prestação dos serviços públicos . .(Incluído 
pela I ei nº 13.043, de 2014) Vigência 

Art. 7° A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do 
contrato de parceria público-privada. 

Pafá!J'llle llaiee. É faeeltade à AElmiaislraGãe Pllaliea, aes lermes de eealrale, efetuar e pa§ameale da eaalrapreslflvãe 
,elali>1a a pareela IFuível Ele se"'i~e elajele Ele eealrale de paraeria pllaliee privada. 

§4''-É faeultade à AdmiaislraGãe Pllaliea, aee lermes de eeatrale, elelear e pa§ameale da sealrep,esla~ãe relativa a pareela 
freível de c;o"'iõe elajele de eealral8'de pa,eeria pllaliee p,ivada . .(laeflííde pela Medida Pre11isé,ia aº 878, se 2912) 

~º O apeFle de ,eeurses de qee !rela e § 2° de aFI. 6° , qeease reeli~ade Eleraale a lese das iaveslimeales a eaf§e Ele 
pareei,e I3Fi'la8e, deveFá §SaFElaF prepe,eieaalidaee eem as elepas efeli>•ameale eieeeula8as . .(laelufde f!ela Mesida Previséfia-,p! 
ill,Ele2~ • § 1° É facultado à administração pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa a parcela 
fruível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada .. (Incluído pela Lei n' 12.766, de 2012) 

§ 2° O aporte de recursos de que trata o § 2° do art. 6° , quando realizado durante a fase dos investimentos a cargo do 
parceiro privado, deverá guardar proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas . .(Incluído gel Lei nº 1 .766, de 2012), 

Capítulo Ili 

DAS GARANTIAS 

Art. 8° As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-privada poderão ser 
garantidas mediante: 

1 - vinclJlação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art 167 da Constituição federal : 

li - instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 

Ili - contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público: 

IV - garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder 
Público: 

V - garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade: 

VI - outros mecanismos admitidos em lei. 

Parágrafo único. (VETADO) .. (lncluldo gela Lei nº 13.043, de 2014) Vigência 

Capítulo IV 
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DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECIFICO 

Art. 9° Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e 
gerir o objeto da parceria. 

§ 1 ° A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da 
Administração Pública, nos termos do edital e do contrato, qbservado o disposto no Rarágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987. de 
13 de fevereiro de 1995. 

§ 2° A sociedade de propósito especifico poderá assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos a 
negociação no mercado. 

§ 3° A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e 
demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento. 

§ 4° Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital votante das sociedades de que trata este Capítulo. 

§ 5° A vedação prevista no § 4° deste artigo não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade de 
propósito especifico por instituição financeira controlada · pelo Poder Público em caso de inadimpleme to de contratos de 
financiamento. 

Capítulo V 

DA LICITAÇÃO 
FOLHAS 

Art. • O. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de concorrência. estando a 
abertura do processo licitatório condicionada a: 

• 1 - autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre: 

a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de 
parceria público-privada; 

b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais previstas no Anexo referido no§ 1º do 
art. 4° da Lei ComRlementar nº 101. de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos financeiros. nos períodos seguintes. ser 
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução pemnanente de despesa; e 

c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta Lei. a observância dos limites e condições 
decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da Lei ComRlementar nº 101. de 4 de maio de 2000,_pelas obrigações contraídas 
pela Administração Pública relativas ao objeto do contrato; 

li - elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria 
público-privada; 

Ili - declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela Administração Pública no decorrer do contrato 
são compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual; 

IV - estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento. durante a vigência do contrato e por exercício 
financeiro. das obrigações contraídas pela Administração Pública; 

V - seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado; 

• VI - submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de 
grande circulação e por meio eletrônico, que deverá infomnar a justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o prazo 
de duração do contrato, seu valor estimado. fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, cujo 
termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da data prevista para a publicação do edital; e 

VII - licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do 
regulamento. sempre que o objeto do contrato exigir. 

§ 1 ° A comprovação referida nas alíneas b e c do inciso I do caput deste artigo conterá as premissas e metodologia de cálculo 
utilizadas, observadas as nomnas gerais para consolidação das contas públicas. sem prejuízo do exame de compatibilidade das 
despesas com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. 

'§ 2° Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso daquele em que for publicado o edital, deverá ser 
precedidc:1 da atualização dos estudos e demonstrações a que se referem os incisos I a IV do caput deste artigo. 

§ 3° As concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro privado for paga pela 
Administração Pública dependerão de autorização legislativa especifica. 

§ 4º )s estudos de engenharia para a definição do valor do investimento da PPP deverão ter nível de detalhamento de ® 
antepr to e o valor dos investimentos para definição do preço de referência para a licitação será calculado com base em valores 

e mercado considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil ou no exterior ou com base em sistemas de custos que 
utilizem como insumo valores de merci=ido da setor esJ}eeíflee tte t3rojefa aferidos, em qualquer caso, mediante orçamentg,... 
sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétriç:'· (Incluído pela Lei nº 12. 766. de 2012) - .-

Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará expressamente a submissão da licitação às normas 
desta Lei e observará, no que couber, os §§Le 4° do art. 15._os arts. 18,_jJLe 21 da Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
podendo ainda prever: 
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1 - exigência de garantia de proposta do licitante, observado o limite do iru;;iso Ili do art. 31 da Lei nº 8.666. de 21 de junho de 
1993; 

11- .(\IETADO) 

111 - o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em 
língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996,_para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao 
contrato. 

Parágrafo único. O edital deverá especificar, quando houver, as garantias da contraprestação do parceiro público a serem 
concedidas ao parceiro privado. 

Art. 12. O certame para a contratação de parcerias público-privadas obedecerá ao procedimento previsto na legislação vigente 
sobre licitações e contratos administrativos e também ao seguinte: 

1 - o julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando-se os licitantes que 
não alcançarem a pontuação mínima, os quais não participarão das etapas seguintes; 

li - o julgamento poderá adotar como critérios, além dos previstos nos incisos t e V do art. 15 da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995,_os seguintes: 

a) menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública; 

b) melhor proposta em razão da combinação do critério da alínea a com o de melhor técnica, de acordo com os pesos 
estabelecidos no edital; 

• 
Ili - o edital definirá a forma de apresentação das propostas econômicas, admitindo-se: ~ 

a) propostas escritas em envelopes lacrados; oul .. pF-OR_O_LH_C_AS, -N-2--,,..~=:"""-/"'"""""9..,..,0:---y-, 
b) propostas escritas, seguidas de lances em viva _voz; • , .,, ~ =;;::... J 
IV - o edital poderá prever a possibilidade de saneamento de falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de 

correçõe,; de caráter formal no curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigências dentro do prazo fixado 
no instrumento convocatório. 

§ 1° Na hipótese da alínea b do inciso Ili do caput deste artigo: 

1 - os lances em viva voz serão sempre oferecidos na ordem inversa da classificação das propostas escritas, sendo vedado ao 
edital limitar a quantidade de lances; 

li - o edital poderá -restringir a apresentação de lances em viva voz aos licitantes cuja proposta escrita for no máximo 20% 
(vinte por cento) maior que o valor da melhor proposta. 

§ 2° O exame de propostas técnicas, para fins de qualificação ou julgamento, será feito por ato motivado, com base em 
exigências, parâmetros e indicadores de resultado pertinentes ao objeto, definidos com clareza e objetividade no edital. 

Art. 13. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que: 

1 - encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os documentos 
de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 

• li - verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor; 

Ili - inabilitado o licitante melhor classificado, serão .analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta 
classificada em 2º (segundo) lugar, e assim, sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no 
edital; 

IV - proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por 
ele ofertadas. 

Capítu.lo VI 

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS À UNIÃO 

Art. 14. Será instituído, por decreto, órgão gestor de parcerias público-privadas federais, com competência para: .(Vide Decreto 
nº 5.385,_de 2005) 

1 - definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-privada; 

li - disciplinar os procedimentos para celebração desses contratos; 

Ili - autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital; 

IV - apreciar os relatórios de execução dos contratos. 

§ 1 ° O órgão mencionado no caput deste artigo será composto por indicação nominal de um representante titular e respectivo 
suplente de cada um dos seguintes órgãos: 

1 - M;nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação das respectivas atividades; 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004~2006/2004/lei/111079.htm 6/10 



28/08/2019 

li - lv'.inistério da Fazenda; 

Ili - Casa Civil da Presidência da República. 

• 
Lei nº 11.079 1 PROC. N2 

FOLHAS 

§ 2º Das reuniões do órgão a que se refere o caput deste artigo para examinar projetos de parceria público-privada participará 
um representante do órgão da Administração Pública direta cuja área de competência seja pertinente ao objeto do contrato em 
análise. 

§ 3º ?ara deliberação do órgão gestor sobre a contratação de parceria público-privada, o expediente deverá estar instruído 
com pronunciamento prévio e fundamentado: 

1 - do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre o mérito do projeto; 

11 - do Ministério da Fazenda, quanto à viabilidade da concessão da garantia e à sua forma, relativamente aos riscos para o 
Tesouro Nacional e ao cumprimento do limite de que trata o art. 22 desta Lei. 

§ 4° Para o desempenho de suas funções, o órgão citado no caput deste artigo poderá criar estrutura de apoio técnico com a 
presença de representantes de instituições públicas. 

§ 5° O órgão de que trata o caput deste artigo remeterá ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, com 
periodicioade anual, relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-privada. 

§ 6° Para fins do atendimento do disposto no inciso V do art. :4° desta Lei, ressalvadas as informações classificadas como 
sigilosas, os relatórios de que trata o § 5° deste artigo serão disponibilizados ao público, por meio de rede pública de transmissão 
de dados. 

Art. 14-A. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, por meio de atos das respectivas Mesas, poderão dispor sobre a 
..1lliill.atéria de que trata o art. 14 no caso de parcerias público-privadas por eles realizadas, mantida a competência do Ministério da 
w,zenda descrita no inciso li do§ 3° do referido artigo . .(Incluído gela Lei nº 13,137, de 2015) 

Art. 15. Compete aos Ministérios e às Agências Reguladoras, nas suas respectivas áreas de competência, submeter o edital 
de licitaçüo ao órgão gestor, proceder à licitação, acompanhar e fiscalizar os contratos de parceria público-privada. 

Pará!Jrafo único. Os Ministérios e Agências Reguladoras encaminharão ao órgão a que se refere o caput do art. 14 desta Lei, 
com periodicidade semestral, relatórios circunstanciados acerca da execução dos contratos de parceria público-privada, na forma 
definida e,m regulamento. 

AF!. 16. Fieam a UAiãe, suas euleF<Juias e fuAElaçéies pâslieas aule,ia,aeas a paF!ieipar, AS limile §lesai Ele R$ ê.000.000.000,00 
(seis Bilhões Ele reais), em FuA<le CaraA!i<ler Se f'areerias f'âaliee Priva<las FCf', ~ue lerá per fiAali<laEle preslar §BFaAlia Se 
pa§ameA~O Se oari~açees pesuAiárias assumi<las peles paraeiros pâaliees le<lerais em ,•iF!u<le <las parserias Se ~ue !rala esla Leí. 
.(Vi<le Deorele Aº 7.079. Se 2010) 

Afb- 1 ê. FieaFA a 61Aiãe, se1;1s f1:1Ados es13eeiais, s1:10s a1;1tarEJ1::1ias, s1:10s ft:mda9ães 13úl31ieas e s1:1as empresas estatais 
<lepeA<lenles auleria,a<las a paF!iaipar. AS limile §lesai Se R$ 6.000.000.000,00 (seis Bilhães Se reais). em FuA<le CaroAli<ler Ele 
f'afeElfias Pâalise f'ri•,a<las FCf', ~ue lerá per fiAali<laEle pres!ar §araA!ia Ele pa§ameA!o Se oari§açães peeuAiá,ias assumiElas 
t,eles-par·eeirns pâaliees fe<lernis em ·,iF!u<le <las pa,ee,ias Ele ~ue !mia esla Lei. .(Re<la~ãe <la<le [;leia Me<li<la we·,isé,ia Aº 613, Se 
~.01G) 

AFt:- 16. Fieam a URiãe, selds fblRdos es13eeiais,' s1:1as a1:1tarql:fias, s1:10s ft:mda~ães 13úBlieas e s1:10s empresas estatais 
eepeAdenles aule,ia,a<las a paF!ieipar, AO limite glesal Se R$ ê.000.000.000,00 (seis ailh§es Se eeais), em FuA<lo GamAli<ler Ele 
Paf:eefia.s-flúBlies Privadas J;CP, q1:1e terá 130r finalidade 13restar garantia Ele pagaFAeAte de eBrigaç,ães 13ee1:1niárias assuFAielas 
f:}6les J3arseiros púBlieos feàeFais em virh.i8e Bas paFOerias ele que trata esta Lei . .(Re8a~õe dada pela bei nº 12.100. Se 2(:)11) 

• Art. 16. Ficam a União, seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas estatais 
dependentes autorizadas a participar, no limite global de R$ 6.0oo'.000.000,00 (seis bilhões de reais), em Fundo Garantidor de 
Parcerias Público-Privadas - FGP que terá por finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas 
pelos parceiros públicos federais. distritais, estaduais ou municipais em virtude das parcerias de que trata esta Lei. ,(Redação dada 
gela Lei nº 12.766, de 2012). 

§ 1º o FGP terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos catistas, e será sujeito a direitos e 
obrigaçfüis próprios. 

§ 2º O patrimônio do Fundo será formado pelo aporte de bens e direitos realizado pelos catistas, por meio da integralização de 
cotas e pelos rendimentos obtidos com sua administração. 

§ 3° Os bens e direitos transferidos ao Fundo serão avaliados por empresa especializada, que deverá apresentar laudo 
fundamentado, com indicação dos critérios de avaliação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados. 

§ 4° A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis dominicais, bens 
móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista federal excedentes ao necessário para manutenção de seu controle pela 
União, OL outros direitos com valor patrimonial. 

§ 5° O FGP responderá por suas obrigações com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio, não respondendo os 
catistas por qualquer obrigação do Fundo, salvo pela integralização das cotas que subscreverem. 

§ 6º A integralização com bens a que se refere o§ 4° deste artigo será feita independentemente de licitação, mediante prévia 
avaliação e autorização específica do Presidente da República, por proposta do Ministro da Fazenda. 

§ 7º O aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será condicionado a sua desafetação de forma 
individualizada. 
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~\ eapilalicaçãe Se FCP, ~uaASe ,ealizaSa per meia Ele reeurses e~ameAláries, Sar se á per açãe e,çameAlijria es@eeífiea 
pars esla llAaliSaSe, Ae âmBite Se EAearges FiAaAeeires Sa UAiãe .. ~luíSe f'Cla MeSida 13reviséria aº §1a. Se 2.010) 

§ 8° A capitalização do FGP, quando realizada por meio de recursos orçamentários, dar-se-á por ação orçamentária específica 
para esta finalidade, no âmbito de Encargos Financeiros da União . .(Redação dada pela Lei nº 12.409, de 2011) 

§ 9° (VETADO). (Incluído e vetado pela Lei nº 12.766. de 2012) 

Art. 17. O FGP será criado, administrado, gerido e represertado judicial e extrajudicialmente por 
controlada, direta ou indiretamente, pela União, com observância das normas a que se refe 
4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

§ 1 ° O estatuto a o regulamento do FGP serão aprovados em assembléia dos catistas. 

§ 2° A representação da União na assembléia dos catistas dar-se-á na forma do jnciso V do art. 1 O do Decreto-Lei nº 14 7 . ..tft.1 
de fevereiro de 1967. 

§ 3° Caberá à instituição financeira deliberar sobre a gestãô e alienação dos bens e direitos do FGP, zelando pela manutenção 
de sua rentabilidade e liquidez. 

Aft.:---48. As gaFantias de FCP serãe í=JFestadas J3re13ereionelmente se valer ela fJBA:iei13a9ãe ele emJa eotista, senee vedada a 
seneessãe Ge garantia oLlje valer prnsente H1;11::1i80, somaele ae elas §0Fantias anterierFRente 13restadas e elemais el3rigaç,ões, supere 
e-etive letal Se F'CP. 

AF!c--18. O estaMe e e regulaFfleA!e àe FCP Sevem àelibe,ar sabre a pelítiea àe eeaeessãe àe garaatias, iaelusive as ~ue se 
rnfere à rela9ãe eAIFe atives e passives se FuAae .. (Reaa9ãe Saaa 13ela Meaiaa flFSYiséria Aº 613, se 2.010) 

Art. 18. O estatuto e o regulamento do FGP devem deliberar sobre a política de concessão de garantias, inclusive no que se 
.fere à relação entre ativos e passivos do Fundo. (Redação dada pela Lei nº 12.409. de 2011 ). 

§ 1° A garantia será prestada na forma aprovada pela assembléia dos catistas, nas seguintes modalidades: 

1 - fiança, sem benefício de ordem para o fiador; 

li - penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do FGP, sem transferência da posse da coisa empenhada 
antes da =!xecução da garantia; 

Ili - hipoteca de bens imóveis do patrimônio do FGP; 

IV - alienação fiduciária, permanecendo a posse direta dos bens com o FGP ou com agente fiduciário por ele contratado antes 
da execu ~ão da garantia; 

V - outros contratos que produzam efeito de garantia, desde que não transfiram a titularidade ou posse direta dos bens ao 
parceiro privado antes da execução da garantia; 

VI - garantia, real ou pessoal, vinculada a um patrimônio de afetação constituído em decorrência da separação de bens e 
direitos partencentes ao FGP. 

§ 2º O FGP poderá prestar contra-garantias a seguradoras, instituições financeiras e organismos internacionais que 
garantirem o cumprimento das obrigações pecuniárias dos catistas em contratos de parceria público-privadas. 

• 

§ 3° A quitação pelo parceiro público de cada parcela de débito garantido pelo FGP importará exoneração proporcional da 
rantia. 

§-42--Ne ease Ele eré8ile lí~uiSe e eerte, eeaslaale Se titule eaeigível aeeite e Aãe page pele pareeirn pãbliee, a garaatia peSerá 
sef-eL.~da J3ele J38Feeire J3Fivade a 13aFtiF do~§º (quaelfagésime quiAto) dia do seu veAeiFAeAte. 

§-4"-- O FCP peaerá pres!ar geraatie meàieate eea!F0te9ãe se iastremeates Sispeaíveis em mereade, iaelusive para 
~ffiffi:mta9ãe das FAedalidades 13Fevistas AS§ 1° .. (Reda9ão E'lada 13ela Medida PFO'.'isóFia Aº €i7§, de 2Q12~ 

§ •º O FGP poderá prestar garantia mediante contratação de instrumentos disponíveis em mercado, inclusive para 
complem9ntação das modalidades previstas no § 1 º .. (Bfil!i;ção dada pela Lei nº 12. 766, de 2012) 

§-&' O pa,eeire pri,•ede pederá aeieAaF a §araAlia ,eletiva e débites eeAs!aates Ele faluras emitidas e aiAda Aãe aeeites pele 
13aFeeire pHBliee, desete que, traAseeFFides R=tais de 9Q (Aeventa) dias Ele seu veneiFAeAte, Aãe tent:ia ha•.iiEle sua Fejei~ãe en13ressa 
per ate Ffletiva<le, 

§-€-° O ~areeire pri>,ade peae,á aeieAar e FCP ses esses de: .(~ãe daaa pela Meaida Prevjséria Aº 676. ele 2912) 
1--oréaite llquiae e eeFle, eeaslaate se tílele e,<iglvel aeeite e Aâe ~age pele pa,eeire pã~liee apés ~eiAze dias eeAtaaes aa 

sala Ele vaReiFfleale; e .(laeluiae f!ela MeElida Previsária aº 675, se 2912) 
-H-~613itos eenstantes de ffituFas eAliUdas e não aeeitas pelo 13aFeeiFe pbll31ioe após quaFenta e einee etias eontaeles Ela data 

de veaeirieiale, àesSe ~ue aãe teaha havias rejeiçiie elE~ressa pe, ate Ffleti•,aae. (laelsíae pela Meaiaa Previsé,ja aº 6l6. de 2912) 

§ 5'' O parceiro privado poderá acionar o FGP nos casos de: .(RedaÇiÍo dada pela Lei nº 12.766, de 2012) 

1. crédito líquido e certo, constante de titulo exigível aceito e não pago pelo parceiro público após 15 (quinze) dias contados 
da data de vencimento; e.(lncluído pela Lei nº 12.766, de 2012) 

li • débitos constantes de faturas emitidas e não aceitas pelo parceiro público após 45 (quarenta e cinco) dias contados da 
data de vencimento, desde que não tenha havido rejeição expressa por ato motivado . .(lncluldo pela Lei nº 12. 766, de 2012). 

§ 6º /\ quitação de débito pelo FGP importará sua subrogação nos direitos do parceiro privado. 
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§ 7° Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do Fundo poderão ser objeto de 
satisfazer as obrigações garantidas. 

§ 8º J FCP podem asar parsela da eola da URiãe para prestar garaRlia aos soas laRdos espeeiais, às ssas aalar~eias, às 
6tlaS-IHA<i<lçêes púelisas e às saas empresas estalais depeRdeRles .. (IRslaíde pela Medida previséria Rº é13, de 2.G1G). 

§ 8' 0 FGP poderá usar parcela da cota da União para prestar garantia aos seus fundos especiais, às suas autarquias, às 
suas fundações públicas e às suas empresas estatais dependentes .. (Incluído pela Lei nº 12.409, de 2011) 

§-fº O FCP é eerigede a AeRrar falares aeeilas e Rãe pagas pele pareeire púelieo .. (IRelaído pela Medida Previséria Rº é+é, 
de 2812) 

§ 9º O FGP é obrigado a honrar faturas aceitas e não pagas pelo parceiro público .. (Incluído pela Lei nº 12.766, de 2012) 

§--'18. O FCP é proieiElo de pagar falaras rejeitadas e"pressameRle por ale molivade .. (IReluíae f'ela Medida Proviséria Rº 
§76,:s!ft:2812) 

§ 10. O FGP é proibido de pagar faturas rejeitadas expressamente por ato motivado . .(Incluído pela Lei nº 12.766, de 2012) 

§-4-1. O 13aFeeire 13él31ieo deveFá infern:iar e FCP sol3rn EJctalfttiOr latuFa rejeitada e sel3re os motivos da r-ejei§ãe, ne 13ra2:e Se 
'l'f8f0Rl&dias eoAlados Ela dela de ,•eReimeRle .. (IAelaido pela MeEliEla Pro•,iséria Rº é+é, de 2812). 

§ 11. O parceiro público deverá informar o FGP sobre qualquer fatura rejeitada e sobre os motivos da rejeição no prazo de 
40 (quarenta) dias contado da data de vencimento . .(Incluído pela Leí nº 12.766, de 2012). 

§--12. A aasêAeia de aeeite oa rejeiôão m,pressa de falam psi parle do pareeire púelieo AO pm~o Ele ~eareRla Elias eoalaEle 
Ela Elala Ele veaeimeAlo implieará aeeilaôãe léeita. (IAeleíe!e f'Ola MeEliEI□ Pre,•isé,ia aº é+é, ele 2012) 

A § 12. A ausência de aceite ou rejeição expressa de fatura por parte do parceiro público no prazo de 40 (quarenta) dias 
~ntado ela data de vencimento implicará aceitação tácita . .(Incluído pela Lei nº 12.766. de 2012). 

§-H. O ageale púelieo ~ae seRlrieai, po, a\3ãe ea emissão para a aeeilaôão láeila de ~se !rata o §12 oa ~se rejeitar falara 
sem--meti-vaçiãe será res13ensabili:2:a80 13elos danes EJble eat1sar, Offl oonffirmidade som a le§islal;ião ei•,il, administrativa e 13enal em 
viger .. (IAdeíElo r,ela Medida Proviséria Rº §+é, de 2912). 

§ 13. O agente público que contribuir por ação ou omissão para a aceitação tácita de que trata o § 12 ou que rejeitar fatura 
sem motivação será responsabilizado pelos danos que causar, em conformidade com a legislação civil, administrativa e penal em 
vigor .. (Incluído gela Lei nº 12.766, de 2012) 

Art. 19 O FGP não pagará rendimentos a seus catistas, assegurando-se a qualquer deles o direito de requerer o resgate total 
ou parcial de suas cotas, correspondente ao patrimônio ainda não utilizado para a concessão de garantias, fazendo-se a 
liquidação com base na situação patrimonial do Fundo. 

Art. 20. A dissolução do FGP, deliberada pela assembléia dos catistas, ficará condicionada à prévia quitação da totalidade dos 
débitos garantidos ou liberação das garantias pelos credores. 

Paránrafo único. Dissolvido o FGP, o seu patrimônio será rateailo entre os catistas, com base na situação patrimonial à data 
da dissolução. 

Art. , 1. É facultada a constituição de patrimônio de afetação que não se comunicará com o restante do patrimônio do FGP, 
<IIIIIÍi:ando vinculado exclusivamente à garantia em virtude da qual tiver sido constituído, não podendo ser objeto de penhora, arresto, 
.üestro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição judicial decorrente de outras obrigações do FGP. 

Paráwafo único. A constituição do patrimônio de afetação será feita por registro em Cartório de Registro de Títulos e 
Documer.tos ou, no caso de bem imóvel, no Cartório de Registro Imobiliário correspondente. 

Art. ::2. A União somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma das despesas de caráter continuado 
derivadas do conjunto das parcerias já contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da receita corrente 
líquida do exercício, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 (dez) anos subseqüentes, não excedam a 1% (um por 
cento) da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. 

Capítulo VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23. Fica a União autorizada a conceder incentivo, nos termos do Programa de Incentivo à Implementação de Projetos de 
Interesse Social - PIPS, instituído pela Lei nº 1 O. 735, de 11 de setembro de 2003,_às aplicações em fundos de investimento, 
críados por instituições financeiras, em direitos creditórios provenientes dos contratos de parcerias público-privadas. 

Art. 24. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá, na forma da legislação pertinente, as diretrizes para a concessão de 
crédito dHstinado ao financiamento de contratos de parcerias público-privadas, bem como para participação de entidades fechadas 
de previdência complementar. 

Art. 2:5. A Secretaria do Tesouro Nacional editará, na forma da legislação pertinente, normas gerais relativas à consolidação 
das contas públicas aplicáveis aos contratos de parceria público-privada. 

Art. 26. O inciso Ido§ 1° do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,_passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 56 ................................................................................... . 
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§ 1º ........................................................................................ . 

1 - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública.-devendo estes ter sido emIt1 os so a orma 

escriturai. mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda; 

......................................................................................... " (NR) 

Art. 27. As operações de crédito efetuadas por empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pela União 

não poderão exceder a 70% (setenta por cento) do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de propósito especifico, 

sendo que para as áreas das regiões Norte. Nordeste e Centro-Oeste, onde o lndice de Desenvolvimento Humano - IDH seja 

inferior à média nacional, essa participação não poderá exceder a 80% (oitenta por cento). 

§ 1° Não poderão exceder a 80% (oitenta por cento) do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de propósito 

específico ou 90% (noventa por cento) nas áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o lndice de Desenvolvimento 

Humano - IDH seja inferior à média nacional. as operações de crédito ou contribuições de capital realizadas cumulativamente por: 

1 - entidades fechadas de previdência complementar; 

li - empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pela União. 

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, entende-se por fonte de recursos financeiros as operações de crédito e contribuições 

de capita• à sociedade de propósito especifico. 

Ai+.- 28. A Yniãe nãe ~ederá eeneeder §aFantia e ,ealiaar translerêneia velenléria aes Estadas, 8istrite Federal e Menieij3ie&se 

a-seffta-0Js efespesas Ele eaFáter eon!:inuaâo Berivaefas Se eeA-jtmto Elas parearias já eoAtrataelas 13ar esses entes tiver eJmeelide, AO 

~ier, a 1% (ea, ~er eente) da reeeita eerrente li~eisa de e"ereíoie ee se as ses~esas aneais ses eentrates vi§entes nes 19 

~-0R€s st1Bseqüentes eueeSereFR a 1 % ~tJm per sento~ Eia reeeito eoFFente liquida prejetaeia ,aaFa os respeetives e1wreíeios. 

At+.-28. A Yniãe nãe ~eserá eeneeser §aFantia e realiaar trans!erêneia velentéria aes Estases, 8istrite Feeeral e Meniei~ies se 

a soma Elas Elespesas ele eaFáter eontin1:1aáe áerivaáas és e0Aj1:1nto das 13arserias já eontFat-aElas 13or esses eAtes ti•.-er e1mef1ide, RB 

ana anterior, a 3% (três per sente) da reseita eerrente líei1:1iEla Ele eHeroísie 01:.1 se as des13esas anuais Eles eentmtes vigentes nas 1 O 

(Elez) anos s1:.1Bse~1:1entes e>meElerom a 3% (três por eento) ela reeeita eerrente líei1:1i8a pra-jetada 13ara as res13eelives e>eereíoios . 

.(Resa(,ãe sasa pela bei nº 12.024, se 2000) 
At+.-28. A Yniãe nãe ~eserá eeAeeder §arantia ee ,ealiaar IFansferêAeia veleAtéria aes Estadas. 8islrite Feseral e Meaiei~ies 

se a soma Elas eiespesas ete saFáter eenUn1:.1a60 6eriva8as âe eeAj1:1nto éas 13areerios já eentralaáas 13er esses entes tiver e1eoedido, 

no ane aAteÃor, a einee 130r sento da reeeita sorrente líeiuieia Be meereieie 01:.1 se as Bespesas anuais Bes eontratos 1;:iÉlentes nas 

~nos s1:113seei1:1entes enee8ereA1 a sinas 13or een~e aa Feseit-a ser-rente líf.ft.:Jiàa preje!aela 13ar-a as ..-espco!ives e:1cereíoios . 

. (Red!l\)ãe desa pela p1esida Pre•,isé,ia aº !i76, se 2912). 

Art. 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito Federal e Municípios 

se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, 

no ano anterior. a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida do exercicio ou se as despesas anuais dos contratos vigentes 

nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% (cinco por cento) da receita corrente liquida projetada para os respectivos 

exercícios. (Redação dada ROia Lei nº 12.766, de 2012) 

§ 1° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem empreendimentos por intermédio de parcerias público

privadas deverão encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, previamente à contratação. as informações 

necessár as para cumprimento do previsto no caput deste artigo. 

A. §-i!º-!~a a~liea~ãe de limite ~re,•isle ne ea~et seste arti§e, serãq eem~etasas as ees~esas derivasas se eentrates de ~a,eeria 

~Bmâoo pela Aelministra9ãe PúBliea Bireta, a1:.1tarquios, funde'iães 13úBlieas, emJ3Fesas J;!éBlioas, soeiedades Be eoeAemia misto 

e semais eatisases eentrelasas, sireta ee insiretaA1ente, ~ele res~eqtive ente. 

§ 2° Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as despesas derivadas de contratos de parceria 

celebrados pela administração pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e 

demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo respectivo ente. excluídas as empresas estatais não dependentes . 

. (Redaçãc,_g_ada pela Lei nº 12.024, de 2009) 

§ 3° .(VETADO) 

Art. 29. Serão aplicáveis, no que couber, as penalidades previstas no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -

Código Panal,_na Lei nº 8.429, de 2 de j~nho de 1992 Lei de Improbidade Administrativa,_na Lei nº 10.028. de 19 de outu.llrn..!:!Jà 

2000 - Le,i dos Crimes Fiscajs .. no Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 ._e na Lei nº 1.079. de 1 O de abril de 1950,_sem 

prejuízo elas penalidades financeiras previstas contratualmente. 

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 30 de dezembro de 2004; 183° da lndependêncí~ e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
BemardJ\ppy 
Nelson Machado 

Este cexto não substitui o publicado no DOU de 31.12.2004 
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Artigo 13 - Não perderá o mandato o Vereador licenciado nos termos do artigo 15 ou 
investido no cargo de secretário municipal, presidente de autarquia, 
fundação, empresa pública e sociedade de economia mista nas quais o 
Município seja acionista majoritário, e em outros cargos de relevância na 
esfera municipal, estadual ou federal (NR). 
(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA nº 062, de 07.08.2006, pbl. em 09.08.06). 

Parágrafo Único - O suplente será convocado nos casos de vaga ou investidura do titular 
em funções previstas neste artigo. 

Artigo 14 - O mandato de Vereador será 
contidas na Constituição Federal 
mediante lei. (N R) 

remunerado, observando-se as regras 
para a fixação de seus subsídios, feita 

(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA nº 38, de 16/09/98). 
Parágrafo Único - Quando não houver reajuste de subsídios, ficará mantido o valor 

vigente. (NR) 
(REDAÇÃO DESTE PARÁGRAFO ÚNICO DADA PELA EMENDA Nº 38, de 16/09/98, 

QUE ALTEROU A REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS nºs. 26 e 17, de 30.11.1992). 
Artigo 15 - São os seguintes os casos de licença que o Vereador poderá utilizar: 

1 - por moléstia devidamente comprovada; 
11 - licença-gestante; 
Ili - para desempenhar missões temporárias de interesse do Município; 
IV - para tratar de interesses particulares, por prazo determinado, nunca 

inferior a trinta dias, podendo reassumir o exercício do mandato 
antes do término da licença; 

V - para o exercício dos cargos descritos no artigo 13. 
Para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício o Vereador 
licenciado nos termos dos incisos 1, li e Ili. 
No caso do inciso V, a licença será automática. 
A licença-gestante será concedida segundo os mesmos critérios e 
condições estabelecidos para a funcionária pública. 

Artigo 16 - No caso de vaga ou licença de Vereador, o Presidente convocará 
imediatamente o suplente, que tomará posse no prazo de quinze dias, salvo 
justo motivo aceito pela Câmara Municipal. 

Parágrafo Único - Em caso de vaga, não havendo suplente, o Presidente comunicará o 
fato, dentro de quarenta e oito horas, diretamente ao Tribunal Regional 
Eleitoral. 

SEÇÃO Ili 
Da Competência da Câmara Municipal 

Artigo 17 - Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas 
as matérias da alçada do Município, ressalvadas as especificadas no artigo 
seguinte, e especialmente: (NR). 
(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA Nº 18, de 10/02/93, QUE ALTEROU A REDAÇÃO 

DADA PELA EMENDA 12, de 25.05.1992). 
1 - elaborar as leis, respeitada, no que couber, a iniciativa do Prefeito; 
li - propor medidas que complementem as leis federais e estaduais; 

9 
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1 PROC. N2 
FOLHAS 

Ili - legislar sobre tributos municipais, isenções e anistias fiscais e 
remissão de dívidas; 

IV - votar o orçamento anual, o plurianual de investimentos, a lei de 
diretrizes orçamentárias e a abertura de créditos suplementares e 

V-

VI -

especiais; 
deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações 
de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento; 
autorizar: 
(a) a concessão de auxílios e subvenções; 
b) a concessão de serviços públicos; 
c) a concessão do direito real de uso de bens municipais; 
d) a concessão administrativa de uso de bens municipais; 
e) a alienação de bens imóveis; 
f) a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação 

sem encargo; 
g) SUPRIMIDO PELA EMENDA nº 08, de 06/03/92. 

VII - criar, alterar e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos 
vencimentos; (NR). 
(REDAÇÃO DEl,TE INCISO DADA PELA EMENDA nº 28, de 30/11/96. 
ALTERANDO A REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS nºs. 18, de 08.02.1993 e 

12 de 25.05.1992). 
VIII - aprovar: 

a) o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; 
b) convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios 

com outros Municípios; 
IX- delimitar o perímetro urbano. 

SEÇÃO IV 
Da Competência Privativa 

• Artigo 18 - À Câmara compete, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições: 
1 - elaborar seu Regimento Interno; 
li - eleger e destituir sua Mesa, na forma regimental; 
Ili - criar, alterar e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos 

vencimentos, bem como organizar os seus serviços administrativos 
e nomear os funcionários aprovados em concurso; (NR). 
(REDAÇÃO DESTE INCISO DADA PELA EMENDA nº 28, de 30/11/96). 

IV - zelar pelo fiel cumprimento das normas internas; 
V - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer de sua renúncia 

e declarar a perda do mandato; 
VI - conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores 

para afastamento do cargo; 
VII - autorizar o Prefeito, por necessidade do serviço, a ausentar se do 

Município por mais de quinze dias; 
VIII - fixar o subsídio do Prefeito; (NR). 

(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA Nº 38, de 16/09/98). 
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1. Equipe Responsável pelas atividades 

' . 

1 PROC. N2 
FOUiAS 

As atividades de coleta e consolidação das informações junto ao Município.de Bauru/SP 

foram realizadas pela equipe local da CAIXA lotada em Bauru/SP na Gerência Executiva de 

Governo e pelo Representante CAIXA no município. 

As atividades de _Coordenação e Supervisão foram realizadas pela equipe do GT de 

Parcerias e Concessões da Vice-presidência de Governo - VIGOV- da CAIXA em Brasilia/DF. 

2. Pressupostos e considerações iniciais 

O presente trabalho foi desenvolvido com o pressuposto de que todas as informações 

fornecidas pelos responsáveis das equipes da Prefeitura Municipal de Bauru/SP, que embasam 

este relatório, refletem a realidade. 

Este documento foi produzido pela CAIXA, unicamente para uso do Ministério de 

Planejamento Desenvolvimento e Gestão - MPDG. 

3. Objetivo 

Este relatório técnico tem como objetivo apresentar um diagnóstico preliminar do setor de 

resíduos sólidos do Município de Bauru/SP, retratando a atual situação e eventuais pretensões do 

município para subsidiar o desenvolvimento do projeto que integra o grupo de Projetos-Piloto do 

Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) para realização de Conces.sões 

Municipais, no âmbito do fundo federal de apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos 

de concessões e parcerias público-privadas, definidos na Medida Provisória da Presidência da 

República nº 786/2017 (PLV nº 32/2017). 

4. Introdução 

O município de Bauru possui 343.937 habitantes, conforme censo de 201 O, com população atual 

estimada em 371.690 habitantes. O PIB per capita é de R$ 33.292,37 e o IDH é 0,801. O 

município de Bauru localiza-se na região central do estado de São Paulo, sendo um polo regional, 

tendo no setor de serviços a maior formadora do PIB local. 

No Projeto-Piloto do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) para 

realização de Concessões Municipais, no âmbito do fundo federal de apoio à estruturação e ao 

desenvolvimento de concessões e parcerias público-privadas o PROJETO indicado foi na área de 

Resíduos Sólidos, prioritariamente voltado a destinação final. 
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5. Contextualização do Município - Concessões e Parcerias 

A Prefeitura Municipal de Bauru manifestou interesse em Concessões e Parcerias Público
Privadas (PPP) na área de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Em relação aos aspectos legais o Município possui dispositivo para contratação de parcerias e 
Conselho Gestor de PPP estabelecidos na Lei Municipal 6.787 de 12 de maio de 2.016. A 
Prefeitura Municipal de Bauru dispõe de ainda de equipe multidisciplinar para realização de 
projetos em Concessões/PPP. 

A Lei Orgânica Municipal prevê de delegação de serviços públicos, entretanto não possui decreto 
municipal específico que regulamente o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) nem 
existe a previsão de fundo garantidor de PPP (FGPPP) ou outra forma de garantia. 

Atualmente o município não integra nenhum consórcio intermunicipal e não há prev1sao de 
recursos para projetos de Concessão e Parcerias no Plano Plurianual de Investimento (PPA) não 
tendo sido identificado qualquer outro projeto de concessões em desenvolvimento. 

Destacando os aspectos de planejamento e gestão do Município, se observa que a Prefeitura 
Municipal possui Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), entretanto, o município não 
possui Plano Microrregional, Intermunicipal ou Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS). 

Quanto aos requisitos fiscais, Prefeitura de Bauru informou que possui disponibilidade dentro do 
limite percentual de 5% de comprometimento da receita liquida corrente em contrato de PPP, 
conforme previsto no Ar!. 28 Lei 11.079/2004, e que as despesas públicas do município estão em 
conformidade com os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Ar!. 1 O Lei 
11.079/04 ) . 

Não há recursos do Orçamento Geral da União em projetos de resíduos sólidos em andamento no 
município de Bauru. 

6. Situação da Área de Interesse 

O serviço de coleta de resíduos é realizado pela EMDURB, empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural, pertencente ao município de Bauru. Os funcionários 
responsáveis pela coleta pertencem ao quadro efetivo da empresa. 

Sobre à situação atual do sistema de coleta de resíduos orgânicos, destacamos que: 

a. A coleta de resíduos orgânicos abrange todo a área urbana do município, dividida em 
28 setores; 
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b. A coleta de resíduos orgânicos, em cada setor, é efetuada três vezes por semana; 

c. O volume total de resíduos orgânicos recolhido diariamente é de 300 toneladas; 

d. O volume total de resíduos orgânicos coletados é destinado ao aterro sanitário; 

e. Não há transbordo, o caminhão de coleta faz a descarga direta no aterro sanitário; 

(!) Do total de 21 caminhões que realizam a coleta de resíduos orgânicos, 15 

caminhões pertencem ao setor público e 5 são alugados; 

g. Cada caminhão percorre em média 30 Km no setor de coleta, serviço executado 

duas vezes' ao dia; 

h. Não há compostagem dos resíduos coletados; 

Sobre a situação atual do sistema de coleta seletiva, destacamos que: 

a. A coleta seletiva da cidade abrange 70% da área urbana do município, sendo 

realizada uma vez por semana; 

b. São coletados 6 toneladas diárias de resíduos recicláveis por dia; 

c. Os 5 caminhões que realizam a coleta seletiva pertencem ao setor público; 

d. Os resíduos recolhidos são entregues as cooperativas de caladores do município. 

Sobre a situação atual da destinação final dos resíduos orgânicos, destacamos que: 

a. A partir de junho de 2.016, com o esgotamento da capacidade do aterro municipal, 

os resíduos orgânicos passaram a ser destinados a um aterro sanitário privado 

localizado no município de Piratininga/SP, junto a Rodovia João Batista Cabral 

Rennó, Km 225; 

b. O aterro privado apresenta boas condições operacionais e ambientais; 

c. A distância média de transporte é de 70 Km entre o setor de coleta e a destinação 

final, inclusive com a presença de praça de pedágio; 

d. O grande tempo dispendido, entre a coleta e a destinação final, diminui o rendimento 

da equipe de cada caminhão de coleta, formada por 4 coletores e 1 motorista; 

e. O desgaste resultante da grande distância percorrida aumenta os custos com 

combustíveis e manutenção da frota; 
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f. A EMDURB paga a empresa privada o valor de R$ 83,50/ton de resíduos entregue 

no aterro sanitário privado; 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

A Prefeitura Municipal possui oito Pontos de entrega voluntaria, com boa distribuição 

geográfica na cidade, conforme abaixo: 

Ecoponto Antonio Eufrasio de Toledo - Rua Sorocabana, quadra 2; 

Ecoponto Mary Dota - Rua Americo Finazzi, quadra 4; 

Ecoponto Jardim Redentor/Geisel - Rua Noé Onofre Teixeira, quadra 3; 

Ecoponto Pousada 1 - Rua 41, quadra 1 (Entre as Ruas Joaquim Gonçalves Sariano, 

quadra 5 e Maurício Pereira de Lima); 

Ecoponto Edson Francisco da Silva - Rua Dulce Duarte Carrijo, quadra 4; 

Ecoponto Parque Viaduto, Rua Bernardino de Campos, quadra 28; 

Ecoponto Engenheiro Octávio Rasi - Rua Manoel Lopes Neves, quadra 01; 

6.1. Dificuldades e Desafios 

Diante dos comentários, entendem-se como desafios para a concessão dos serviços de 

RSU: 

a. Segregar os resíduos, através de implantação de tratamento de resíduos; 

b. Taxar de forma específica os grandes geradores de resíduos, como industrias e 

grandes comércios; 

c. Mitigar a insegurança jurídica relativa à necessária cobrança da taxa de lixo gera 

incertezas na elaboração do plano de negócios e no desenvolvimento do EVTEA do 

empreendimento, uma vez que esta importante fonte de receita do projeto não está 

plenamente assegurada; 

d. Garantir a inserção social de caladores e carroceiros através de cooperativas de 

triagem, reciclagem, capacitação continuada, estruturação para coleta e 

comercialização dos resíduos potencialmente recicláveis; 

e. Sistematizar e implantar programa de educação ambiental continuada, garantindo 

controle social nas ações propostas. Estas ações devem estar associadas a uma 

mudança no aspecto visual do município, com a arborização e criação de áreas 

verdes que tragam um novo conceito paisagístico e ambiental para população; 
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f. Gerar receitas através da produção e comercialização de energias renováveis 

proveniente de biogás ( aterro sanitário e biodigestores ); 

g. Gerar receitas através da comercialização de materiais reciclados (metais, papelão, 

PET, plásticos, etc.); 

h. Gerar plano de logística reversa; 

i. Gerar receitas através da produção e comercialização de adubo orgânico, 

provenientes de compostagem de resíduos orgânicos). 

j. 

k. 

Gerar receitas com a comercialização de créditos de carbono. 

O estado de São Paulo não possui agência reguladores de serviços no setor de 

resíduos sólidos, sendo este um ponto de atenção na estruturação do projeto de 

concessão. 

6.2. Custos Atuais do Sistema 

A Prefeitura paga o valor de R$ 154,85/ton coletada a EMDURB e o valor de R$ 83,50/ton 

entregue ao operador do aterro privado. 

7. Interesse do Município 

O poder público foi o ator demandante da solução que deu origem ao projeto demonstrando 

interesse em realizar concessão contemplando as etapas de destinação final de Resíduos Sólidos 

orgânicos e recicláveis. A Prefeitura Municipal foi contatada por diversos interessados privados na 

concessão do serviço. 

Alternativamente, a Prefeitura Municipal de Bauru pretende realizar estudos que contemplem a 

remuneração dos serviços de transbordo e destinação final dos resíduos sólidos a partir de 

cobrança específica para resíduos sólidos. A iniciativa foi demandada pela Prefeitura Municipal de 

Bauru, com intuito de atender 100% da população. 

8. Considerações da Caixa sobre o Município 

O Município demostra por sua gestão atual um grande interesse em realizar Concessões, 

inclusive com manifestação pública na mídia local, além disso, observa-se que a 

institucionalização da cobrança de tarifa pode se revelar interessante para a administração. Por 

outro lado,· convém atentar para o risco de insucesso uma vez que poderá ser instituída uma 

cobrança específica para um serviço que já opera de forma universal. 
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Cabe salientar que o município já possui área destinada a implantação do empreendimento 

não necessitando de outros municípios para viabilizar a proposta. A área é contígua ao aterro 

municipal encerrado, porém não foi emitida licença ambiental prévia nem diretrizes para o seu 

licenciamento ambiental. Foi informado ainda que não existe necessidade de ação de remoção 

involuntária de famílias das áreas de realização dos investimentos. 

Como ponto de atenção da proposta destacamos a previsão da municipalidade de repassar a 

empresa que vier a operar a concessão a gestão do atual passivo ambiental do aterro sanitário do 

município, que não comporta mais o recebimento de resíduos, porém demanda manutenção 

permanente, a empresa que vier a operar a concessão. A conservação do aterro sanitário 

encerrado é executada atualmente pela EMDURB, aparentando bom estado de manutenção. Não 

existem áreas de proteção ambiental atingidas pelo projeto. 

Foi informada pela Prefeitura Municipal de Bauru a inexistência de passivos jurídicos 

relacionados com a implantação do projeto de concessão. 

Consideramos adequada a inclusão Projeto-Piloto, pois o Município de Bauru/SP reflete a 

realidade populacional dos Municípios Brasileiros de médio porte. O PIB per capiia do município é 

superior à média nacional que é de cerca de R$20.000,00 por habitante por ano, o que pode ser 

um elemento facilitador para sucesso do projeto de Concessão. 

O município realizou preenchimento dos formulários de coleta de dados específicos referentes 

à área de interesse de resíduos sólidos, porém entendemos que faz-se necessária a elaboração 

de um diagnóstico local detalhado para identificar informações relevantes ainda não reportadas 

pelo Município, bem como validar os dados obtidos . 

8.1. Sob os aspectos Sociais 

Durante visita ao município de Bauru-SP, verificou-se que nenhum dos serviços básicos do 

Município é concedido, todos são realizados diretamente pela administração pública. Existiram 

experiências ruins no passado com concessões e a população apresenta grande rejeição ao 

tema. 

Em relação aos aspectos de comunicação, não existe canal entre a Prefeitura e a 

comunidade para explicar sobre o tema PPP. Porém, em todos os momentos em que se busca 

por soluções em relação aos serviços públicos existe uma mldia contrária que espalha boatos de 

que existirá beneficiamento/direcionamento e privatização. 

Outra constatação observada na visita ao município é a percepção de que a população é 

resistente à concessão de qualquer serviço público. Essa resistência advém de outras concessões 

realizadas anteriormente que não obtiveram êxito. 
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Não existe aterro utilizado em Bauru, o que havia foi fechado e a área onde se pretende 

realizar o novo fica ao lado, e ainda é limítrofe à penitenciaria. Por diversas vezes foi levantada a 

possibilidade de utilização da mão de obra carcerária na implantação ou serviços, com baixos 

custos de mão de obra, necessitando rever o arcabouço da legislação _trabalhista ao se considerar 

tal possibilidade, ou também empregar trabalhadores que deixaram o sistema prisional, o que 

socialmente impactaria positivamente na reinserção destes no mercado de trabalho, podendo 

gerar ganhos de imagem. 

Os resíduos recicláveis são encaminhados para duas cooperativas, que segundo a 

secretária de meio ambiente, "sobrevivem", mas que vê a possibilidade de passar a coleta para as 

cooperativas e a PPP gerenciar os resíduos, formando um sistema integrado. 

8.2. Levantamento de notícias relacionadas ao tema 

Em pesquisa relacionada ao tema, observou-se que o tema foi alvo de vários debates 

no legislativo municipal de Bauru-SP e apresenta alguma resistência entre alguns 

vereadores, onde um ponto levantado é a possibilidade da criação de taxa. Outro ponto de 

resistência que foi verificada é de assembléia realizada pelo sindicato que representa os 

servidores públicos de Bauru, pois entendem que o modelo de PPP representa a 

terceirização do serviço público. 

A Câmara Municipal, através do líder de bancada do governo, solicitou em março de 

2017 ao prefeito que não enviasse o projeto de PPP para a Câmara, pois o legislador 

apontou a necessidade de ampla discussão com a população sobre o projeto. Tal 

posicionamento aponta para a necessidade de transparência que o processo precisa ter, 

como também é oportunidade para mitigar os medos _da população pelo desconhecimento do 

modelo administrativo. 

Em entrevista à Rádio Auriverde, a Secretaria do Meio Ambiente cita o modelo de 

Piracicaba como modelo visitado. No entanto, aponta para um modelo que pode ser 

conturbado, a incineração de resíduos reciclados. Esse ponto bate de frente com a demanda 

das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que receiam pela 

redução do volume de rejeito destinado, ou mesmo ser excluída do processo. 

Sessão discutirã oroieto das PPPs Data: 1 24/08/2015 

httg://www .96fm bauru .com.br/noticias/bauru/2015/08/sesso-discutir-grojeto-das-
ooos.html 

1 Audiência Pública sobre Parcerias Público-Privada 1 Data: l 23/09/2015 I 
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https://www.bauru.sp.leq.br/imprensa/noticias/audiencia-publica-parcerias-publico
rivado 

Servidores estão preocupados com possível aprovação de projeto sobre 
PPP's 
httn://www.vivendobauru.com .br/nnns-aos-servidores-da-nrefeitura/ 

Gazzetta desiste de PPP do lixo em 2016 
http://www.jcnet.eom.br/Politica/2016/11/gazzetta-desiste-de-ppp-do-lixo-em-
2016.html 

Markinho Dede amola discussão nara PPP do Lixo 
https://www.bauru.sp.leq.br/imprensa/noticias/ma(kinho-pede-ampla-discussao-
nara-M~-do-lixo 

Bauru auer imolantar PPP do lixo 
http://radioauriverde.com. br/site/conteudo/21414-bauru-guer-im plantar-ppp-do-
lixo.html 

Coonerativas de recicláveis temem PPP 
https://www .jcnet.com.br/Politica/2017 /04/cooperativas-de-reciclaveis-temem-
~nn.html 

Técnicos aoontam exoortarJio ou PPP como alternativas oara lixo 
http://www.folhadaregiao.eom.br/ara'/gC3%A7atuba/t%C3°&,A9cnicos-apontam-
exoorta%C3%A7%C3%A3o-ou-nnn-como-alternativas-nara-lixo-1.274285 

Proieto de PPP será custeado nela União 
httgs://Y:!Y:J.w .jcnet .com .br/Politica/2017 /10/projeto-de-ppg-sera-custeado-gela-
uniao.html 

Câmara esnera oautas pesadas em breve 
https://www.jcnet.com .br/Politica/2017 /10/camara-espera-pautas-pesadas-em-
breve.html 

Lixo: Prefeitura e Emdurb renovarão contrato da coleta 
http§ ://Y:!Y:J.w.jcnet.com .br/Politica/2017 /11 /lixo-prefeitura-e-emdurb-renovarao-
contrato-da-coleta.html 

, ' Quadro 1: Levantamento de not1c1as relacionadas ao tema 

8.3. Principais Stakeholders e interesses mapeados 

Data: j 26/01/2016 

Data: 1 30/11/2016 

Data: 1 26/03/2017 

Data: l 17/04/2017 

Data: l 20/04/2017 

Data: l 27/04/2016 

Data: l 27/10/2017 

Data: l 31/10/2017 

Data: 106/11/2017 

• Coopeco, Cootramat e Cooperbal: Cooperativas de trabalhadores de materiais 
recicláveis, que segundo notícia, conta em média com 15 cooperados cada uma; 

• Sinserm: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região Metropolitana. 
Assume uma postura contrária à parceria público-privada, pois entende o modelo como 
terceirização do serviço público. 
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9. Avaliação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos do município de Bauru em relação à 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

• Conforme a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 201 O, artigo 18, a elaboração de plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos é condição para que o Distrito Federal e 

os Municípios tenham acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos 

sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades 

federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Conforme o Decreto nº 8.629, de 2015, o 

prazo limite vigente para cumprimento dessa exigência é de 31 de dezembro de 

2017.http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2007-2010/2010/lei/ll2305.htm - art55 

• Em seu artigo 19, § ?o; a mesma lei prescreve que o conteúdo do plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos (PMGIRS ou PGIRS) seja disponibilizado para o 

Sinir. Conforme levantamento do SINIR de 2016, o Município de Bauru informou que 

possui PMGRIS e declara que a maior parcela dos resíduos sólidos urbanos é depositada 

em Aterro Sanitário no próprio município. 

· • No sítio da Prefeitura de Bauru {http://www.bauru.sp.qov.br/semma/plano saneamento.aspx), 

está disponibilizado o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), que contempla, em 

seu conteúdo, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), 

consoante o art. 19, § 1 o, da Lei nº 12.305 de 2010, que permite esse arranjo. 

• O município de Bauru está localizado na região limítrofe à bacia geográfica do Tietê

Jacaré, possui sede administrativa na 13ª Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos UGRHl-13. O mapa abaixo pretende demonstrar a situação dos municípios que 

compõem essa Unidade de Gerenciamento, em relação à elaboração do PMGIRS, no qual 

se observa um cenário positivo para a região quanto a tal aspecto: 
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Clanlflca~ã111 dói M1rnh;fplo1 

Lagendl 

ã ,.".._J Emelabarl!Çllõ 

~ - N~11 pcasUI ó" PMG!RS 

• Ponlri o P!i1GIRS 

B llmli.UGRHIIJ 

• Não obstante a existência e disponibilização do PMSB no sítio oficial da Prefeitura de 

Bauru, inclusive com Ata de Audiência Pública ocorrida em 30/10/2014 sobre sua 

concepção, o próprio documento, de abril de 2017, diz que: 

• "Sendo assim, o Plano desenvolvido pela Administração Municipal atende em parte a Lei 

nº 11.445/2007, ao contemplar os requisitos mínimos de um Plano Municipal de 

Saneamento Básico setorial, esfera do manejo dos resíduos sólidos e limpeza pública, 

porém este Plano não foi aprovado por lei ou decreto pelo município de Bauru, exigência 

da Política Nacional de Saneamento Básico, estando inviabilizado o acesso aos recursos 

federais para serem aplicados em saneamento, no ãmbito do manejo de resíduos sólidos e 

limpeza urbana." 

• Uma vez que os itens identificados no documento não contemplam a totalidade das 

exigências mínimas estabelecidas Lei nº 12305/201 O, em relação aos pontos exigidos no 

seu art. 19, o mesmo documento informa: 

• "Sendo assim, o presente plano irá ser balizado pelos estudos já realizados no município 

de Bauru, no ãmbito dos resíduos sólidos. Ainda, a fim de garantir o completo atendimento 

às legislações vigentes, com destaque à Lei nº 11.445/2007 e à Lei 12.305/2010, que 

instituíram a Política Nacional de Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, respectivamente, adequações e complementações serão feitas." 
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• O Plano Municipal de Saneamento Básico disponibilizado pelo município de Bauru 
revisado, que apresenta os seguintes pontos em relação ás exigências da Lei nº 
12305/2010, conforme quadro comparativo abaixo: 

LEI 12305/2010 Plano Municipal de Saneamento Básico 

(Contempla o Plano Municipal de Resíduos 

Sólidos) 

1 diagnóstico da situação dos resíduos Apresenta o conteúdo na página 604 e 609 

sólidos gerados no respectivo território 

li identificação de áreas favoráveis para Não apresenta o conteúdo 
disposição final ambientalmente 
adequada de rejeites 

Ili identificação das possibilidades de Apresenta o conteúdo na página 731 

implantação de soluções consorciadas 
ou compartilhadas com outros 
Municípios 

IV identificação dos reslduos sólidos e Apresenta o conteúdo na página 729 

dos geradores sujeitos a plano de 

gerenciamento ou a sistema de 

logística reversa 

V procedimentos operacionais e Apresenta o conteúdo na página 671 e na 
especificações mínimas a serem página 1306 

adotados nos serviços. públicos de 

limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos 

VI indicadores de desempenho Apresenta o conteúdo na página 723 
operacional e ambiental dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos 

VII regras para o transporte e outras Apresenta o conteúdo na página 671 
etapas do gerenciamento de resíduos 
sólidos 

VIII definição das responsabilidades Apresenta o conteúdo na página 671 e na 
quanto à sua implementação e página 736 

operacionalização 

IX programas e ações de capacitação Apresenta o conteúdo na página 736 
técnica voltados para sua 

implementação e operacionalização 
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X programas e ações de educação 

ambiental que promovam a não 

geração, a redução, a reutilização e a 

reciclagem de resíduos sólidos 

XI programas e ações para a participação 

dos grupos interessados, em especial 

das cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por 

pessoas físicas de baixa renda 

XII mecanismos para a criação de fontes 

de negócios, emprego e renda, 

mediante a valorização dos resíduos 

sólidos 

XIII sistema de cálculo dos custos da 

prestação dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de 

residuos sólidos, bem como a forma 

de cobrança desses serviços 

XIV metas de redução, reutilização, coleta 

seletiva e reciclagem 

XV descrição das formas e dos limites da 

participação do poder público local na 

coleta seletiva e na logistica reversa 

XVI meios a serem utilizados para o 

controle e a fiscalização, no âmbito 

local, da implementação e 

operacionalização dos planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos 

XVII ações preventivas e corretivas a serem 

praticadas, incluindo programa de 

monitoramento; 

XVIII identificação dos passivos ambientais 

relacionados aos resíduos sólidos, 

incluindo áreas contaminadas, e 

respectivas medidas saneadoras 

XIX periodicidade de sua revisão 

1 PROC. NR 
FOLHAS 

Apresenta o conteúdo na página 737_ 

Apresenta o conteúdo na página 685 

Apresenta o conteúdo na página 686 

Apresenta o conteúdo na página 734 

Apresenta o conteúdo na página 7 45 

Apresenta o conteúdo na página 660 

Apresenta o conteúdo na página 723 

Apresenta o conteúdo na página 7 41 

Apresenta o conteúdo na página 7 40 

Apresenta o conteúdo na página 1305 

Fonte: Adaptado de LIMA, Túllo Queijo de, São Paulo, 2017, 

• O PMSB não apresenta o item li - "identificação de áreas favoráveis para disposição final 

ambientalmente adequada de rejeitas" claramente identificado, entretanto, são citados 

locais onde a disposição final é realizada atualmente. Cita-se que um dos locais de 
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tratamento do chorume é a estação de tratamento de esgotos - ETE Tera Ambiental, 

localizada no município de Jundiaí. 

• Desde junho de 2016, o município de Bauru tem a disposição final dos resíduos sólidos 

domiciliares no Centro de Gerenciamento de Resíduos - CGR Guatapará, aterro sanitário 

operado pela empresa Estre Ambiental. O Aterro possui licença de operação emitida pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, registrada sob o número 

7005092 em 26 de junho de 2014, a qual permite que o local seja uma unidade de 

disposição final de resíduos Classe IIA e IIB. 

• Atualmente o Aterro Sanitário Municipal recebe apenas resíduos verdes (galhos e podas), 

além de resíduos volumosos. Segundo visita técnica realizada no local, constatou-se que o 

aterro sanitário encontra-se em boas condições de operação, segundo as normas técnicas 

e ambientais vigentes. 

• Conforme o Plano, a Prefeitura Municipal de Bauru é a responsável de todas as atividades 

relacionadas ao manejo dos re~íduos sólidos e limpeza urbana através, principalmente, da 

Secretaria d.o Meio.Ambiente -·SEMMA, Secretaria Municipal de Obras Públicas - SMOP, 

Secretaria Municipal de Administrações Regionais - SEAR e Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento - SAGRA, além da prestação de serviços pela Empresa 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB (empresa pública, dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia 

administrativa, técnica e financeira). 

• Em relação ao diagnóstico efetuado no PMSB, sobre a situação dos resíduos sólidos 

gerados no território, é informado que os resíduos verdes gerados a partir dos serviços de 

poda e capina executados pela EMDURB e encaminhados ao Aterro Municipal. Com 

relação aos demais resíduos provenientes da limpeza urbana, como os gerados a partir da 

varrição pública, no município de Bauru não é feito um controle do quantitativo, pois estes 

são coletados junto à coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares. 

• Os resíduos gerados nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços são 

gerenciados juntamente aos resíduos domiciliares, não havendo coleta, tratamento ou 

destinação final diferenciada, tão pouco registros de quantitativos desta classe. No 

município de Bauru, segundo informações obtidas junto à Secretaria do Meio Ambiente -

SEMMA, não é feito um controle do quantitativo de resíduos industriais gerados, visto que 
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o manejo ambientalmente adequado dos resíduos gerados nos processos é fiscalizado 

pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB. 

• A coleta dos RSS é feita diariamente pela EMDURB, que possui firmado o contrato nº 

030/2012 com a empresa STERLIX, responsável pela retirada, transporte, 

descontaminação (tratamento) e disposição ambientalmente adequada dos Resíduos de 

Serviço de Saúde (RSS), dos grupos "A", "B" e "E". A fiscalização do gerenciamento do 

RSS dos estabelecimentos privados é feita pela Vigilância Sanitária Municipal quando da 

obtenção/renovação do Alvará Sanitário. Para o alvará é cobrada a existência do Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde - PGRSS dos estabelecimentos 

geradores de RSS. O PMSB informa que, segundo informações da Administração Pública, 

as unidades de saúde municipais não possuem PGRSS elaborados. 

• Em 2013 a Secretaria do Meio Ambiente - SEMMA implantou o Sistema de Controle de 

Transportes de Resíduos (CTR). Sendo assim, para que as empresas possam realizar o 

transporte de resíduos da construção civil todo caminhão, motorista e caçamba em 

circulação na cidade deverão ter uma guia CTR. Está em construção a Usina de 

Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, que já possui licença de instalação, 

registrada sob o número 7002951, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo - CETESB. 

• Sobre a opção de formação de consórcio, segundo o PERS/SP, Plano Estadual de 

Resíduos Sólidos de São Paulo, sugere-se a busca de soluções compartijhadas para RSU 

e RCC entre 29 municípios na Aglomeração Urbana de Bauru, os quais apresentam 

população suficiente para garantir escala a sistemas regionais de tratamento de resíduos 

sólidos e disposição final de rejeites. 

• Desse modo, apesar de não haver aprovação legal do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, há horizonte positivo para atendimento da exigência, uma vez que ·O trabalho 

realizado até o momento, objeto do Contrato No 35/2016 firmado entre o DAE -

Departamento de Agua e Esgoto do Município de Bauru/SP e a Empresa AMPLA 

Consultoria e Planejamento Lida EPP, conforme pontos destacados acima, compreende a 

maior parte do que a Lei nº 12.305/2010 determina que seja conteúdo do PMSB. 
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• A Lei Orgânica Municipal determina no artigo 5°, inciso X, que compete ao Município 

privativamente organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão, permissão 

ou autorização, os serviços públicos locais. E ainda, dispõe que compete à Câmara 

Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre a matéria da alçada do Municípi_o, 

especialmente sobre a autorização de concessão de serviços públicos, com exigência de 

voto favorável de dois terços dos membros da Câmara. 

• A Lei Orgânica faz menção à concessão de bens públicos municipais cujo uso por 

terceiros poderá ser deferido mediante concessão e serviços conforme o ·caso, e o 

interesse público exigir. Assim como menciona que os serviços públicos poderão ser 

executados por terceiros, na qualidade de permissionários ou concessionários, cuja 

concessão depende de autorização legislativa, concorrência pública e contrato específico. 

• O município instituiu o Programa de Parcerias Público-Privadas por meio da Lei nº 

6787/2016 de 12 de maio de 2016. Destacam-se algumas previsões no quadro a seguir, 

em comparação ao que prevê a Lei nº 11.079, de 2004 . 

' ~~ ' ~ 
l.'.ei MunicilJ)tl'<le PPP: l,:ei Q~ 

6787/2016 de 12 clé"maio· de 2016 
~ -'~ ; , 

Art. 4°. §1° Observado o disposto no§ 
4° do art. 2° da Lei Federal nº 11.079. 
de 30 de dezembro de 2.004, é vedada 
a celebração de parcerias público
privadas nos seguintes casos: 
1 - execução de obra sem atribuição ao 
contratado do encargo de mantê-la e 
exp/orâ-la por. no mínimo, 05 (cinco) 
anos, e; 
li - que tenha como único objeto a mera 
terceirização de mão de obra, o 
fornecimento e a instalação de 
equipamentos ou a execução de obra 
pública, bem como as prestações 
singelas ou isoladas, quais sejam, 
aquelas que não envolvam conjunto de 
atividades; 
Ili - cujo valor do contrato seja inferior a 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
( ... ) 
§4° Serão permitidos contratos de PPP, 
para o município de Bauru, com o valor 
mlnimo acima de R$ 1.000.000.00 (um 
milhão de reais\. 

. . 
' 

Lei F'ederãJ: Lei nº•t1.079; de 30 de 
~ezempro de 2004 

' ., 

Lei nº 11.079/2004, prevê: 
- o mesmo prazo mfnimo, ou seja, 
perlodo de prestação do serviço deve 
ser superior a 5 (cinco) anos; 
- valor mínimo do contrato de R$ 
10.000.000,00; e 
- restringe contrato que tenha como 
objeto único o fornecimento de mão
de-obra, o fornecimento e instalação 
de equipamentos ou a execução de 
obra pública 

.. .. 
,_ -• Côméntârios•, 

' .. . ~ ' 

A Lei Municipal nº 6787/2016 é 
mais restritiva em relação ao 
objeto, e mais flexlvel em relação 
ao valor mlnimo. 
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Art. 4°, §2° Todas as concessões 
patrocinadas em que mais de 70% 
(setenta por cento) da remuneração do 
parceiro privado for paga pela 
Administração Pública dependerão de 
autorização legislativa especifica, que 
será submetida ao Legislativo. 

Art. 7° Caberá ao Conselho Gestor: 
1 - Elaborar, anualmente, o Plano 
Munidpal de Parcertas Público-
Privadas e aprovar os editais, os 
contratos, seus aditamentos e suas 
prorrogações, que deverá ser aprovado 
pelo Prefeito; 
( ... ) 
IV - Aprovar projetos de parceria 
público-privada e concessão comum, 
inclusive aqueles oriundos .de 
Procedimento de Manifestação de 
Interesse - PMI realizados nos termos 
das Leis Federais n's 8.987. de 13 de 
fevereiro de 1.995 e 9.074, 07 de julho 
de 1.995, bem como de Manifestação 
de Interesse da Iniciativa Privada• MIP, 
realizados nos termos desta Lei; 
Art. 7', §1' A aprovação da inclusão de 
projeto no Programa Municipal de 
Parcerias Público-Privadas, nos temos 
do inciso I deste artigo, implicará em 
autorização para a realização do 
respectivo procedimento licitatório. 
( ... ) 
§5' Caso o Conselho Gestor do Plano 
Municipal de Parcerias Público-
Privadas entenda preliminarmente pela 
viabilidade de um projeto, este será 
submetido à audiência pública, com 
exposição de dados que permitam seu 
debate por todos os interessados, sem 
detrimento da efetivação do disposto 
no § 4 º deste Artigo. 
( ... ) 
§6° Finda a consulta pública, o 
Conselho Gestor do Plano Municipal de 
Parcerias Públlco-Prtvadas deliberará, 
por voto da maioria absoluta de seus 
membros, sobre a aprovação do 
oroieto. 

Art. 8° Para a elaboração e aprovação 
de projetos que serão objeto de 
contratos de parceria público-privada. 
para a realização da concorrência que 
precederá a contratação e para 
definição do conteúdo do contrato de 
concessão a ser, ao final, celebrado 
entre a Municipalidade e o parceiro 
privado, observar-se-á as normas 
constantes da Lei Federal n' 11.079, de 
30 de dezembro de 2.004, 
especialmente quanto aos Capítulos li, 
Ili e V daquele diploma. 

'PROC. Ne 
FÇJLHAS 

Art. 1 D. § 3o As concessões 
patrocinadas em que mais de 70% 
( setenta por cento) da remuneração 
do parceiro privado for paga pela 
Administração Pública dependerão de 
autorização legislativa especifica. 

Art. 14. Será instituldo, por decreto, 
órgão gestor de parcerias público-
privadas federais, com competência 
para: (Vide Decreto n' 5.385, de 
2005) 

1 - definir os serviços prioritários 
para execução no regime de parceria 
público-privada; 

li - disciplinar os procedimentos 
para celebração desses contratos; 

Ili - autorizar a abertura da 
licitação e aprovar seu edital; 

IV - apreciar os relatórios de 
execução dos contratos. 

Art. 1 O, VI - submissão da minuta de 
edital e de contrato à consulta pública, 
mediante publicação na imprensa 
oficial, em jornais de grande circulação 
e por meio eletrônico, que deverá 
informar a justificativa para a 
contratação, a identificação do objeto, 
o prazo de duração do contrato, seu 
valor estimado, fixando-se prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias para 
recebimento de sugestões, cujo termo 
dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias 
antes da data prevista para a 
publicação do edital; 

-

Reprodução da Lei Federal 

Previsão da Lei Municipal de 
constituição de Conselho Gestor 
de PPP análoga à previsão do art. 
14 da Lei Federal. Destacados 
aqui trechos relevantes, quanto à 
aprovação de PMI e MIP e 
deliberações sobre o pajeio 
desejado. 

Previsão da Lei Municipal de 
autorização automática para a 
realização de licitação quando 
houver aprovação pelo Conselho. 
Previsão de submissão do projeto 
à consulta consoante a Lei 
Federal. 

Remissão direta à Lei Federal. 
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Art. 9° Os contratos municipais de 
parceria público-privada reger-se-ão 
conforme determinado pelo artigo 
anterior, pelas normas gerais do regime 
de concessão e permissão de serviços 
públicos, de licitações e contratos 
administrativos, e deverão estabelecer, 
no mínimo: 
1 - as metas e os resultados a serem 
atingidos, o cronograma de execução e 
prazo~ estimados para seu alcance, 
bem como os critérios objetivos de 
avaliação de desempenho a serem 
utilizados, mediante adoç~o de 
indicadores capazes de aferir o 
resultado, inclusive consulta popular 
e/ou consulta aos usuários dos 
serviços; 
li~ a remuneração pelos bens ou 
serviços disponibilizados e, observada 
a natureza do instituto escolhido para 
viabilizar a parceria, o prazo necessário 
à amortização dos investimentos; 
Ili - cláusulas que, dependendo da 
modalidade escolhida, prevejam: 
a) a obrigação do contratado de obter 
recursos financeiros necessários à 
execução do objeto e de sujeitar aos 
riscos do negócio, bem como as 
hipóteses de execução de sua 
responsabilidade, e; 
b) a possibilidade de término do 
contrato não só pelo tempo decorrido 
ou pelo prazo estabelecido, Ilias 
também pelo montante financeiro 
retomado ao contratado em função do 
investimento realizado . 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

Art. 4o Na contratação de parceria 
público-privada serão observadas as 
seguintes diretrizes: 
( ... ) 
VI - repartição objetiva de rtscos entre 
as partes; 

c/c 

Art. 6°, § 1o O contrato poderá prever 
o pagamento ao parceiro privado de 
remuneração variável vinculada ao 
seu desempenho, conforme metas e 
padrões de qualidade e 
disponibilidade definidos no contrato. 
(Incluído pela.Lei nº 12.766, de 2012) 

Tais normas devem ser aplicadas 
e interpretadas em conjunto, e 
prevalece a Lei Federal em caso 
de contradição no caso COncreto. 
Em relação à repartição de riscos e 
remuneração vinculada a 
desempenho, há consonância com 
a Lei Federal. 
No que tange à previsão de 
término pelo montante financeiro 
retomado, quando for o caso de 
estarem previstas no contrato, a 
aferição desse valor deve ser feita 
mediante fiscalização adequada e 
rigorosa para o reconhecimento do 
término do contrato. Sugere-se que 
esse instrumento seja adotado em 
conjunto com o prazo máximo da 
concessão. 
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Art. 1 O A remuneração do contratado, 
observada a natureza jurídica do 
instituto escolhido para viabilizar a 
parcerta poderá ser feita mediante a 
utilização isolada ou combinada das 
seguintes alternativas: 
í - tarifas cobradas dos usuários, 
ficando condicionado o Poder 
Concedente a aprovação prévia quanto 
a sua composição, fonna de reajuste e 
demais. infonnações relativas ao 
assunto; 
11 - pagamento com recursos 
orçamentários; 
Ili - cessão de créditos do Município, 
excetuados os relativos a tributos. e 
das entidades da Administração 
Municipal; 
IV - cessão de direitos relativos, ou 
não, à exploração comercial de bens 
públicos materiais ou imateriais; 
V - cessão de uso de bens móveis e 
imóveis, observada a legislação 
pertinente; 
VI - titulos da divida pública. emitidos 
com observância da legislação 
aplicável; ou 
VII - outras receitas alternativas, 
complementares, acessórias. ou de 
projetos associados. 
( ... ) 
§4° O contrato de parcerta público-
privada poderá prever o aporte de 
recursos em favor do parceiro privado 
para a realização de obras e aquisição 
de bens reversfveis, 
conforme autorizado pelos arts. 6º e 7" 
da Lei Federal nº 11.079, de 30 de 
dezembro de 2.004. 

Art. 14 Observadas as condições 
estabelecidas pelo artigo anterior, 
poderão ser incluídos no Programa de 
Parcertas Público-Privadas - PPP os 
projetos de interesse de órgãos e 
entidades da administração direta e 
indireta, que envolvam mecanismos de 
colaboração entre o Município e 
agentes do setor privado, remunerados 
segundo critérios de desempenho, em 
prazo compatlvel com a amortização 
dos investimentos realizados. 

l PROC. N2 
FOLHAS 

Art. 6° A contraprestação da 
Administração Pública nos contratos 
de parceria público-privada poderá ser 
feita por: 
1 - ordem bancária; 
li - cessão de créditos não tributários; 
Ili - outorga de direitos em face da 
Administração Pública; 
IV - outorga de direitos sobre bens 
públicos dominicais; 
V - outros meios admitidos em lei. 
( ... ) 
§ 2o O contrato poderá prever o 
aporte de recursos em favor do 
parceiro privado para a realização de 
obras e aquisição de bens reversfveis, 
nos termos dos incisos X e XI do caput 
do art. 18 da Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, desde que 
autorizado no edital de licitação, se 
contratos novos, ou em lei especifica, 
se contratos celebrados até 8 de 
agosto de 2012. (Incluído pela Lei nº 
12.766, de 2012) 

Art. 6°, §, 1o O contrato poderá prever 
o pagamento ao parceiro privado de 
remuneração variável vinculada ao 
seu desempenho, conforme metas e 
padrões de qualidade e 
disponibilidade definidos no contrato. 

Deve haver interpretação conjunta 
das duas leis. Reprodução da Lei 
Federal em relação ao aporte. 

Redação em consonância com a 
Lei Federal. 
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Art. 12. As obrigaçõe_s pecuniárias 
contraídas pela Administração Pública 
em contrato de parceria público-privada 
poderão ser garantidas mediante: 
1 - vinculação de receitas. observado o 
disposto no inciso IV do art. 167 da 
Constituição Federal: 
li - instituição ou utilização de fundos 
especiais previstos em Lei. 
Ili - contratação de seguro-garantia 
com as companhias seguradoras que 
não sejam controladas pelo Poder 
Público; 
IV - garantia prestada por organismos 
internacionais ou instituições 
financeiras que não sejam controladas 
pelo Poder Público; 
V - outros mecanismos admitidos em 
Lei; 
VI - garantias prestadas por fundo 
garantidor ou empresa estatal criada 
para essa finalidade. 

\PROC. N2 

FOLHAS 

Art. 8° As obrigações pecuniárias 
contraidas pela Administração Pública 
em contrato de parceria público-
privada poderão ser garantidas 
mediante: 
1 - vinculação de receitas, observado 
o disposto no inciso IV do art. 167 da 
Constituição Federal; 
li - instituição ou utilização de fundos 
especiais previstos em lei; 
Ili - contratação de seguro-garantia 
com as companhias seguradoras que 
não sejam controladas pelo Poder 
Público; 
IV - garantia prestada por organismos 
internacionais ou instituições 
financeiras que não sejam controladas 
pelo Poder Público; 
V - garantias prestadas por fundo 
garantidor ou empresa estatal criada 
para essa finalidade; 
VI - outros mecanismos admitidos em 
lei. 

Reprodução da Lei Federal 

• A legislação municipal prevê o estabelecimento do Conselho Gestor do Plano Municipal de 

Parcerias Público-Privadas por decreto do Prefeito Municipal, cujas atribuições, dentre 

outras, ressalta-se a elaboração anual do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas, a 

aprovação dos editais, dos contratos, seus aditamentos e suas prorrogações, que deverão 

ser aprovados pelo Prefeito, e a aprovação de projetos de parceria público-privada e 

concessão comum, inclusive aqueles oriundos de Procedimento de Manifestação de 

Interesse - PMI e Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP. 

• A composição do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas (PPP) foi designada 

através do decrete;> do Prefeito de nº 13.344 de 24 de fevereiro de 2017, nos termos do 

artigo 6° da lei municipal 6.787, de 12 de maio de 2016. Em 05 de abril de 2017 ocorreu a 

primeira reunião do Conselho, que teve por objetivo a elaboração do regulamento interno 

que, após análise da Secretaria dos Negócios Jurídicos e publicação no Diário Oficial, para 

possibilitar o início efetivo das ações necessárias. 

• O instrumento normativo define o que é considerado Manifestação de Interesse da 

Iniciativa Privada - MIP, como sendo a apresentação de propostas, estudos ou 

levantamentos, por pessoas físicas ou jurídicas da iniciativa privada, com vistas à inclusão 

de projetos no Programa de PPP. Não faz menções adicionais nem restritivas nem 

regulamentadoras acerca dos Procedimentos de Manifestação de Interesse - PMI, exceto 

no art. 7º, inciso IV, em que estipula que o Conselho Gestor deve aprovar projetos de 

parceria público-privada e concessão comum, inclusive aqueles oriundos de PMI. 
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• Não foi identificada a instituição de Fundo Garantidor no município para garantir as 

obrigações dos contratos de PPP eventualmente firmados com a Administração Pública, 

não obstante sua previsão no inciso VI. Entretanto, cabe ressaltar que a previsão 

normativa não possui características manifestamente restritivas para o que se propõe. 

• A legislação municipal, em breve análise, permite identificar que o município de Bauru está 

promovendo ações para amadurecer seu quadro regulatório, institucional e normativo em 

relação à atuação em Concessões e Parcerias Público-Privadas, e que a Lei Orgânica 

Municipal e a Lei nº 6787/2016 de 12 de maio de 2016 necessitam de interpretação 

combinada à Lei nº 11.079/2004 . 

10. Atuação da CAIXA no Município 

A CAIXA mantem estreito relacionamento institucional com o ente público, possuindo, além de 

grupo técnico de especialistas dedicado ao tema de concessões e parcerias, um sistema local de 

atendimento dotado de agências, Gerência Executiva Negocial de Governo (GIGOV/BU) e 

Superintendência Regional que realizam atendimentos regulares ao município e região. 

A GIGOV/BU possui ·estrutura para recepção de entes públicos e corpo técnico designado para 

atendimento regionalizado, incluindo profissionais especializados nas áreas de engenharia civil, 

arquitetura, urbanismo, técnico social bem como equipe operacional e gerencial, focados no 

atendimento e assistência técnica aos entes públicos . 

Em especial, destaca-se a atuação da GIGOV/BU na gestão dos contratos referentes ás obras de 

infraestrutura urbana no Município de Bauru/SP, participando, por exemplo da recente 

inauguração da usina de tratamento de resíduos da construção civil realizada com uso de 

recursos do Fundo Socioambiental da CAIXA. Salienta-se ainda a gestão de contratos PAC para 

tratamento de esgoto, financiamentos PAC para pavimentação de vias urbanas, repasses para 

obras de infraestrutura com a contratação de recursos do Orçamento Geral da União (OGU), que 

incluem o acompanhamento técnico e social da execução da aplicação dos respectivos 

investimentos. 

Segue relação dos principais itens de relacionamento da CAIXA com a Prefeitura Municipal 

de Bauru: 

a. Arrecadação de 37.000 documentos mensais; 

b. Folha de pagamento dos funcionários: 6.590 servidores; 
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e. Aplicação em poupança e fundos de investimento; 

d. Aplicação do Fundo a Fundo da Saúde; 

e. Regime de Previdência Privada dos Funcionários Municipais; 

f. Financiamento PAC Provias; 

g. 21 contratos do ÓGU, incluindo a construção em andamento da ETE Vargem Limpa 

que tratará 100,00% do esgoto do Bauru; 

h. 6.000 unidades habitacionais construídas no Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. 

11. Considerações finais 

O presente relatório reflete o esforço empreendido no levantamento de informações 

importantes, necessárias para o desenvolvimento do Projeto Piloto de Bauru/SP, conforme o 

escopo definido pelo do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), através 

do e-mail enviado pelo MPDG, na data de 22 de novembro de 2017, e seu anexos (Anexo IV). 

A proposta inicial prevê a concessão de transbordo, tratamento e destinação final dos 

resíduos coletados no município. Não existe área selecionada para a construção e operação da 

estação de transbordo, e a sua implantação depende de estudos de viabilidade resultantes da 

estruturação da concessão. O tratamento dos resíduos e a sua destinação final se dará em área 

remanescente contígua ao atual aterro sanitário municipal esgotado, de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Bauru. Não existe a previsão de custo com desapropriação no projeto inicial. O 

projeto prevê a construção e operação de nova usina de tratamento e de novo aterro sanitário. A 

definição da tecnologia aplicada e a possível inclusão projetos geradores de receitas acessórias, 

como a inclusão de reaproveitamento energético, serão estabelecidos durante o processo de 

estruturação da concessão. 

Existem estudos iniciais desenvolvidos para uma concessão de 25 anos e estimativas de 

valor de projeto da ordem de R$ 375.450.000,00 (investimento + contraprestações) sendo previsto 

os valores de R$ 114.000.000,00 e R$ 261.450.000,00 para o CAPEX e o OPEX respectivamente. 

A Prefeitura Municipal informou ainda que já dispõe de edital chamamento de PMI elaborado, 

porém passivei de revisão caso a modalidade do projeto seja alterada. 

Brasília/DF, 19 de dezembro de 2017 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
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-CAIXA 
Grau de sigilo 

#PUBLICO 

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI 
ASSINAM O MUNICÍPIO DE l'IM\lJíM!§ E A 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA A 
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS PARA A ESTRUTURAÇÃO 
DE PROJETO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO 
PÚBLICO. 

Por este instrumento particular de contrato, de um lado o município de [BAURU]; Estado de SP. 
entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.137.410/0001-80, com sede à 

· Praça das Cerejeiras, 1-59 - Vila Noemy, neste ato representado ·por CLODOALDO ·ARMANDO 
GAZZETTA, brasileiro ,casado, Prefeito Municipal, portador do documento de identificação nº 

• 

1 7.116.995-5/SSP/SP e do CPF nº 135.199.108-61, doravante denominado CONTRATANTE, e do 
__,~utro lado Cafxa Econômica Federal (CAIXA), neste ato denominada.CONTRATADA ou CAIXA, 

instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, criada pelo Decreto-lei nº 759, de 12.08.69, inscrita no CNPJ/MF sob o -nº 
00.360.305/0001-04, com sede em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3 e 4; neste 
ato representada pelo Superintendente Nacional Fabrício de Andrade Lebeis, matrícula c052929-0, 

. brasileiro, portador do documento de identificação nº 1.470.596/SSP· · 
-DF e·do CPF/MF nº. 791.621.771-68, firmam o presente instrumento, sob o regime instituído pela 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações, Lei nº Lei nº 13.529, de 04/12/2017, e suas 
alterações, e no Estatuto do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de 
Concessão e Parcerias Público-Privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios - FEP CAIXA, e suas alterações, ficando as Partes sujeitas às cláusulas e condiçõ'9s 
seguintes: 

· CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem como objeto a contratação da CAIXA para · a estruturação de 
• Projeto de Concessão do SISTEMA DE GESTÃO DE RESfDUOS SÓLIDOS URBANOS do 

_____.vlunicípio de Bauru, com recursos do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de 
Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas - FEP CAIXA, nos termos da Lei Federal ·n° 
13.529/2017. . . 

. 1.2 O serviço técnico especializado contratado é composto pelas 'Seguintes atividades: 

a. assessoramento técnico sob os aspectos de engenharia, jurídico, . socioambiental e 
econômico-financeiro para estruturação de Projeto de Concessão incluída a etapa de 
licitação da concessão, do verificador independente e do relacionamento com órgãos de 
controle, conforme Anexo I deste contrato; 

b. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de· viabilidade e 
desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão e 

. ç!o verificador independente. · 

1.3 A execução do objeto, no que tange à utilização dos recursos qo FEP CAIXA, respeitará as 
especificações constantes no Anexo I deste contrato. 
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2.1 O prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta) me!;es contados a partir da 
publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial, prorrogável por igual período, uma única vez, 
em comum acordo entre as Partes. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

3.1 São obrigações do CONTRATANTE: 

1. Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA e da Consultoria Técnica 
Especializada, acesso às áreas físicas do CONTRATANTE envolvidas na execução do contrato, 
sempre que necessário, precedida de comunicação formal por parte da CONTRATADA, 

. observadas as suas normas de segurança internas; 

li. Fornecer à CONTRATADA e à Consultoria Técnica Especializada, dados, informações e 
41,~cl~recimenfos que eventualmente venham a ser solicitados. e que digam respeito à natureza dos 

_, serviços que tenham a executar; 

Ili. Informar tempestivamenté à CONTRATADA o desligamento de qualquer dos contatos 
cadastrados, com vistas ao imediato cancelamento dos seus acessos às informações; 

IV. Tratar todos os dados relativos ao projeto com o sigilo e o zelo necessários, mantendo-os 
atualizados e comprometendo-se a dar adequada utilização às informações disponibil.izadas pela 

· CONTRATADA, desobrigando-a de qualquer responsabilidade pela utilização indevida por 
terceiros; 

V. Designar e informar à CONTRATADA o representante responsável pela interlocução; 

VI. Efetuar o reembolso ao FEP CAIXA, nas formas e situações previstas nas cláusulas Décima 
e Décima Segunda; 

VII. Garantir que o Termo de Referência do Edital de Licitação da Concessão contenha a 
previsão de obrigação do reembolso dos recursos ao FEP CAIXA por parte do ente privado, como 

· condição para a assinatura do Contrato de Concessão; 

.__tlll. Designar representante para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato . . . 

_,--
3.2 São obrigações da CONTRATADA: 

1. Desenvolver e gerenciar as atividades relativas à estruturação do Projeto de Concessão do 
SISTEMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS do M.unicípio de Bauru, inclusive no 

· tocante ao verificador independente, conforme as especificações da Cláusula Primeira; 

li. Manter., durante todo o Contrato, uma equipe técnica regular, dedicada, . qualificada e 
suficiente para_ a prestação dos serviços descritos no item 1.2;· 

Ili. Realizar todas as contratações necessárias para a realização dos serviços objeto deste 
contrato; · 

IV. Manter disponibilidade de recursos para o cumprimento integral do objeto do· contrato; 

V. Informar tempestivamente ao CONTRATANTE, sempre •que houver necessidade de 
documentação adicional, esclarecimentos ou quaisquer outros insumos cuja falta possa ser 
impeditiva para prosseguimento dos trabalhos; 

VI. Elaborar e mànter atualizado o Plano de Trabalho e Cronograma do Projeto, a partir do 
início da vigência deste Contrato, com a anuência do CONTRATANTE; 
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VII. Dar ciência imediata e por-escrito ao CONTRATANTE sobr~e:--qcruwaãil~q~ue~r;::·ãJan~o~r~ffiaifüieRjtR!,c:J 
verificar na execução dos serviços; · 

VIII. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou 
a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto contratuaJ, diretamente p.or seu 
empregados, prepostos ou contratados; 

IX. Disponibilizar ao CONTRATANTE os produtos parciais e finais gerados no cump_riménto das 
etapas. do objeto deste contrato. 

Parágrafo único - Fica autorizada a subcontratação de consultorias técnicas especializadas 
necessárias para a execução do CONTRATO, conforme cláusula 1.2.b, exceto o serviço de 
assessoramento técnico prestado pela CAIXA previsto na Cláusula 1.2.a. 

CLÁUSULA QUARTA - DA AÇÃO PROMOCIONAL 

• 
4.1 · Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente Contrato, será ·dada 

·- -...,.,ublicidade à participação da CAIXA, do Governo Federal e do Município. · · 

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 

5.1 As despesas para execução dos serviços descritos no item 1.2 do presente contrato serão 
_ integralmente custeadas com recursos do FEP CAIXA, até o limite das obrigações estabelecidas 

neste contrato, sem vinculação das cotas utilizadas com o cotista beneficiário de sua subscrição. 

CLÁUSULA SEXTA- DA TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 As obrigações da CONTRATADA estabelecidas neste contrato não serão transmitidas aos 
cotistas do FEP CAIXA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

.__...., 7.1 A prestação de serviços consubstanciada no presente instrumento beneficia-se de dispensa 
de licitação nos termos do Ar!. 5° da Lei nº 13.529, de 04/12/2017, conforme Processo de Dispensa 
nº 15.551/2018 publicada no Diário Oficial do Município em [24/03/2018). a que se vincula este 
contrato. · 

CLÁUSULA OITAVA- DA MANIFESTAÇÃO DO CONTRATANTE NAS ETAPAS 

8.1 Fica garantido ao CONTRATANTE o direito ao acesso e à avaliação sobre os trabalhos 
desenvolvidos e entregues no decorrer das atividades inerentes ao objeto deste Contrato, de 
acordo com o Plano de Trabalho e Cronograma do Projeto. 

8.2 Ao final de cada uma das etapas relativas aos Estudos Preliminares, Estudeis de Viabilidade 
Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA, Validação Externa e Licitação e Contrc!tação, definidas 

· no Anei<o I deste contrato, será enviado ao CONTRATANTE o respectivo relatório, acompanhado 
da documentação pertinente, para análise e manifestação no prazo de 15 (quinze) dias corridos. 

1. O prazo estabelecido no caput poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação t 
formal do CONTRATANTE antes do vencimento do prazo inicial; 
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li. Terminado o prazo inicial previsto no caput, sem so 1c1 açao e prorrogaçao, a 
CONTRATADA formalizará Comunicado de Suspensão dos Serviços, com retomada no dia útil 
seguinte ao recebimento de manifestação do CONTRATANTE, se ocorrer; 

Ili. Na ausência de manifestação do CONTRATANTE pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da finalização do prazo inicial de até 30 (trinta) dias, este contrato r,erá rescindido 
de forma unilateral pela CONTRATADA, que acionará o CONTRATANTE para efetuar o reembolso 
ao FEP CAIXA, no_s termos da cláusula Décima Segunda. · 

8.3 Caso ó CONTRATANTE formalize manifestação contrária às conclusões do relatório, total 
ou parcial, fundamentada com argumentação técnica, a CONTRATADA formalizará seu 
posicionamento em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de recebimento da 
manifestação. 

8.4 O CONTRATANTE terá prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de 
. recebimento do posicionamento da CONTRATADA, para consideração final e, persistindo a 

'11anifestação contrária por parte do CONTRATANTE, a CONTRATADA formalizará Comunicado 
de Suspensão dos Serviços até a realização de reunião entre as partes, com registre, de ata, para 
acordo de con!inuidade e retomada dos serviços no dia útil seguinte à data da reunião. 

CLÁUSULA NONA-DO VALOR DO SERVIÇO CONTRATADO 

9.1 O serviço contratado, discriminado no item 1.2, para o cumprimento de todas as etapas do 
· processo de estruturação dá Concessão, será prestado no valor global de R$ 3.757.066,67 (três 

milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, sessenta e seis reais e sessenta e sete centàvos), 
constituído por 2 (dua_s) parcelas, quais sejam: · 

a. Parcela referente às atividades de assessoramento técnico, com valor de R$ 1.490.400,00 
(um milhão, quatrocentos e noventa mil e quatrocentos reais); 

b. Parcela referente ao serviço de consultoria técnica especializada, com valor de R$ 
2.266.666,67 (dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis 
reais e sessenta e sete centavos) . 

• 
§ 1° O valor ·do serviço contratado poderá sofrer deságio em função dos valores. efetivamente 

,c..,---despendidos na contratação de consultoria técnica especializada, parcela b do item 9.1. 

§ 2° Cada etapa cumprida implica em sua inclusão no montante de serviços considerados para fins 
de reembolso ao FEP CAIXA, em acréscimo às etapas anteriormente concluídas, sem prejuízo à 
inclusão de etapas parcialmente cumpridas, com serviços efetivamente realizados e contabilizados 
até a data de término ou suspensão dos trabalhos. 

9.2 O valor de reembolso ao FEP CAIXA é composto pelas seguintes c9mponentes: 

1. O valor discriminado no item 9.1, apurado até a data do término ou suspensão dos 
trabalhos, mesmo em caso de estudos não aproveitados, devidamente atualizado pela Taxa Média 
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), desde a data do desembolso, 
inclusive, até a data do efetivo reembolso, exclusive; · · 

11. O Percentual Adicional de 1 O ( dez) % incidente sobre o . valor do Inciso 1, a tftulo de 
· remuneração do FEP CAIXA; · 

Ili. O valor adicional de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) a título de manutenção do FEP 
CAIXA. 
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CLÁUS.ULA DÉCIMA - DO REEMBOLSO DOS RECURSOS AOEfP>t!~A 

10.1 Responsabilidade de reembolso ao FEP CAIXA pelo CONTRATANTE, 
valores definidos nos incisos I e Ili do item 9.2, nos casos de: 

1. Desistência do CONTRATANTE, mediante: 

'B]1t-h-1 
relativamente aos 

a. vencimento dos prazos contratuais para manifestação do CONTRATANTE quanto aos 
. produtos parciais e finais recebidos, na forma da cláusula Oitava; 

b. venciniento do prazo para abertura do procedimento licitatório, conforme cláusula Décima 
Primeira; 

c. determinação expressa da autoridade competente para interrupção do processo, inclusive 
nos casos previstos no item 12.1. 

li. Alteração do escopo originalmente contratado para o projeto, demal']dada pelo 
• ~ONTRATANTE, que resulte em retrabalho ou desperdício de trabalho da CONTRATADA; 

-ÍII. Dados errados fornecidos pelo CONTRATANTE que resultarem na inviabilidade do projeto, 
retrabalho ou desperdício de trabalho da CONTRATADA; . 

IV. Ausência de lei, na esfera de atuação do CONTRATANTE, que autorize a concessão, 
estudada no cumprimento do objeto deste contrato; · 

V. Ausência de Plano Municipal de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos na esfera de 
atuação do CONTRATANTE; . 

VI. Insucesso na transferência do empreendimento à iniciativa privada mediante certame 
licitatório, exceto em casos de: 

a. encerramento do processo licitatório sem êxito na transferência do empreendimento à 
iniciativa privada, observado o disposto na cláusula Décima Primeira; 

b. inabilitação dos concorrentes, caracterizada por descumprimento dos critérios definidos no 
Termo de Referência do Edital de Licitação para Concessão do serviço; 

• c. determinação de órgãos de controle. 

VII. Outras situações não previstas que resultarem na inviabilidade do projeto, retrabalho ou 
desperdício de trabalho, quando o CONTRATANTE der causa~ 

10.2 Responsabilidade de reembolso ao FEP CAIXA pelo CONTRATANTE, relativamente aos 
valores definidos nos incisos 1, li e Ili do item 9.2, nos casos de publicação de edital de licitação da 

· Concessão, sem cláusula de previsão de pagamento do reembolso ao FEP CAIXA, relativamente 
aos incisos 1, li e Ili do item 9.2, pelo ente privado vencedor. 

10.3 Resporisabilidade de reembolso ao FEP CAIXA pelo CONTRATANTE, relativamente à 
metade dos valores definidos nos incisos I e Ili do item 9.2, nos casos de indeferimento de licença 
prévia, quando ocorrido no decurso da prestação dos serviços previstos neste contrato. · 

10.4 O CONTRATANTE deverá reembolsar os recursos ao FEP- CAIXA em até 1~0 (cento e 
oitenta dias) contados a partir da data de recebimento da notificação da CONTRATADA. 

10.5 A ausência de reembolso no prazo estabelecido implicará na inscrição do CONTRATANTE ~ 
no cadastro dei CADIN, do qual será retirado somente após o efetivo pagamento. 
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10.6 Responsabilidade de reembolso ao FEP CAIXA pelo ente privado, no caso d.e sucesso na 
conclusão do processo licitatório, relativamente aos valores definidos nos incisos 1, li e Ili do item 
9.2, pago em parcela única, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a oficialização do 
resultado, como condição prévia para assinatura do Contrato de Concessão. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA LICITAÇÃO DA CONCESSÃO 

11.1 b CONTRATANTE terá prazo para abertura do procedimento licitatório de até 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data de recebimento definitivo do EVTEA, incluindo ci tempo necessário 
para realização de consulta pública e aprovação no Conselho Gestor de Parcerias do 
CONTRATANTE, com possibilidade de prorrogação por até 60 (sessenta) dias, uma única vez. 

11.2 O descumprimento do prazo caracterizará desistência e obrigação de pagamento do valor 
de reembolso ao FEP CAIXA pelo CONTRATANTE, na forma da cláusula Décima . 

• . ,~ 1.3 · O edital de licitação deverá conter, obrigatoriamente, cláusula contendo prev1sao de 
_,- pagamento do valor de reembolso ao FEP CAIXA pelo ente privado vencedor, composto pelos 

valores estabelecidos nos incisos 1, li e Ili do item 9.2. 

11.4 Em caso de insucesso na licitação será concedido à CONTRATADA o prazo de 90 
(noventa) dias, prorrogável em comum acordo entre as partes, para alterações no projeto de 
concessão original e reapresentação dos documentos que compõem o EVTEA, com nova abertura 
de prazo para o CONTRATANTE iniciar o processo licitatório, nos termos do item 11.1. 

11.5 Em caso de novo insucesso na licitação, a decisão por nova alteração ou cancelamento do 
projeto de concessão será tomada mediante acordo entre as. partes, sjtuação na qual o acréscimo 
nos valores dos serviços previstos neste contrato não poderá resultar em valor total superior ao 
máximo estabelecido no item 9.1. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES 

• 12.1 A rescisão deste contrato poderá ocorrer: 
/ 

1. Por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XII, XVII e XVIII do Art. 78 
da Lei nº 8.666, de 21/06/1993; 

li. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja .conveniência para· o 
CONTRATANTE; 

Ili. Judicialmente, nos termos da legislação; 

IV. ·Por decisão unilateral da CONTRATADA, no caso de ausência de manifestação do 
CONTRATANTE, nos termos do inciso Ili do item 8.2; 

V. Por decisão unilateral da CONTRATADA, em defesa dos interesses do FEP CAIXA. 

12.2 As etapas concluídas deverão ser integralmente reembolsadas e as etap_as parcialmente 
executadas farão jus ao recebimento proporcional ao cumprimento da etapa, independentemente 
do motivo da rescisão contratual, exceto quando a rescisão ocorrer pelo motivo de que trata o 

· inciso V do item 12.1. · 
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· 12.3 Os valores ·do presente contrato não pagos na data aprazada deverão ser acrescicjos desde_ 

então até a data do efetivo pagamento, por juros de 1% (um por cento) ao mês, pro rata terilpore 
die. . 

12.4 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente do CONTRATANTE. 

12.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
. assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

12.6 O descumprimento de qualquer cláusula do presente contrato por qualquer das partes, 
caracteriza motivo de -rescisão de contrato e passível de aplicação das penalidades cabíveis. 

12. 7 A parte que descumprir qualquer das cláusulas contratuais, dará causa á rescisão do 
contrato, ficando ressalvada a possibilidade de indenização por perdas• e danos, desde que 
categoricamente comprovados. · 

• -º 
__,,, CLÁUSÜLA _DÉCIMA TERCEIRA - DO DIREITO PATRIMONIAL, 

INTELECTUAL E DA DOCUMENTAÇÃO DOS PRODUTOS GERADO~ 
DA PROPRIEDADE 

13.1 - Todos os produtos finais entregues na conclusão definitiva dos serviços objeto deste 
contrato pertencerão á CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO. O CONTRATANTE ratifica ciência e concordância quanto à utilização, pela 
. CONTRATADA, de todas as informações obtidas ou geradas durante a prestação dos serviços, no 

âmbito das atividades do FEP CAIXA e em benefício deste. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1 Os serviços contratados serão prestados pela CONTRATADA preponderantemente no 
município da sede da CONTRATADA, no entanto, de acordo com as especificidades, bem como 
necessidades, poderão ser prestados em localidades em que o CONTRATANTE disponha de 

• · recursos para tal. · · 
~__, . 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

15.1 Os documentos comprobatórios da execução deste contrato deverão ser apresentados em 
original, física ou digitalmente, sendo que as comunicações formais entre as partes serão 
consideradas como regularmente feitas se entregues fisicamente, mediante protocolo de 

· recebimento, ou eletronicamente para os seguintes endereçamentos: 

a. se para a CAIXA: 

SUFUS - Superintendência Nacional de Fundos de Governo 
SAUS - Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 10° andar - Bras.ília/DF 
CEP: 70.092-900 
Endereço Eletrônico: sufus@caixa.gov.br 

b. se para o Município: 

PREFEITURA DE BAURU: ~ 
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.. 
Praça oas Cerejeiras, 1-59, ·Vila Noemy, 
Bauru/SP, CEP: 17014-900 
Endere·ço eletrônico: convenios@bauru.sp.gov.br 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

. 16.1 OCONTRATANTE declara não possuir qualquer tipo de im·pedimento legal, ambiental ou 
regulatório que se imponha à realização dos serviços objeto deste contrato, no âmbito doescopo 
originalmente ·contratado,assim como em relação à transferência do empreendimento à iniciativa 
privada, e que a existência de qualquer impedimento· ao projeto resulta na obrigação 
doCONTRATANTE em reembolsar o FEP CAIXA, nos termos da cláusula Décima Segunda. 

16.2 Conforme Art. 21 da Lei nº 8.987, de 1995, o edital do procedimente> licitatório para 
contratação do parceiro privado deverá necessariamente conter cláusula que condicione a 
assinatura do contrato pelo vencedor da licitação ao reembolso -desvalores estabelecidos nos 

• _·_incisos l, li e Ili do ·item 9.2. 
-~ 

16.3 Incumbirá aoCONTRATANTE a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial, 
conforme dispõe o Parágrafo Único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.4 Os casos omissos neste contrato serão resolvidos em comum acordo .entre as partes .. 

· CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-DO FORO 

17.1 Para dirimir quaisquer questões deste instrumento remanescentes ·de insucesso de 
arbitragem, as partes elegem, com privilégio sobre qualquer outro, o foro da Seção Judiciária da 
Justiça Federal do local da sede doCONTRATANTE. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustados e contratados,. foi lavrado o 
presente contrato que depois de lido e achado conforme é assinado em 04 (quatro)vias de igual 
teor e forma, pelas partes e testemunhas abaixo nomeadas. 

Bauru, 
Local e Data 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Assinatura do . Representante Legal da 
CONTRATADA 
Nome: Fabrício de Andrade Lebeis 
CPF: 791.621. 771-68 

d9 de A8(l.; l, de r!l,Olí?. 
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CAIXA 
. CONTRATANTE 

Assinatura do 
CONTRATANTE 
Nome: CLODOALDO A 
CPF: 135.199.108-61 
Cargo: PREFEITO DE BAUR 

Testemunhas 

•• - .- > ---:') • .. ~J 
-._/. Assinafuâ date emuhha 

da 

a Testemunha 
Nome: SILVIA REGINA DA SILVA BATISTA 
DE DEUS 

IA JOSÉ MAJO.JANDREICE 

CPF: 465.653 .. 969-49 CPF: 604.088.208-53 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 · 
caixa.gov.br 
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ANExo· 1 - TERMO DE REFERÊNCIA 

1 OBJETO 

1 PROC. N» 
FOLHAS 

1.1 O presente instrumento tem por objeto estabelecer os termos e diretrizes pelos quais a 
CAIXA (CONTRATADA) efetuará o desenvolvimento e gerenciamento das atividades relativas à 
Estruturação do Projeto de Concessão do SISTEMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS (RSU) no município de BAURU/SP (CONTRATANTE), compreendendo as etapas que 

. precedem a contratação do parceiro privado. · 

1.2 .DETALHAMENTO DO OBJETO 

1.2.1 A atividade de assessoramento a que se refere o item 1.2.a do Contrato visa a promover 
a qualificação dos estudos técnicos elaborados e a adoção das medidas necessárias para a 
realização da licitação e formalização do contrato de concess~o em condições adequadas aos 
interesses da administração pública, observada a legislação pertinente. 

1.2.2 A atividade de assessoramento prestada pela Caixa Econômica Federal ao Contratante 
compreende: 

1.2.2.1 Elaborar Termo de Referência para contratação dos estudos técnicos, jurídicos, 
. econômicos e ambientais necessários à estruturação da concessão dos serviços objeto deste 
contrato; 

1.2.2.2 Realizar-processo de licitação e contratação das empresas de consultoria para realização 
dos estudos técnicos, jurídicos, econômicos e ambientais necessários à estruturação da 
concessão; 

1.2.2.3 Gerenciar o contrato de consultoria firmado para realização dos as.tudos técnicos, 
jurídicos, econômicos e ambientais necessários à estruturação da concessão - inclusive sua 
prestação de contas; 

1.2.2.4 Promover da interlocução técnica, administrativa e gerenclal entre os consultores 
externos responsáveis pelos estudos e os setores responsáveis pela gestão e operacionalização 
dos serviços no âmbito do CONTRATANTE; 

1.2.2.5 .Orientar· tecnicamente o desenvolvimento dos estudos a cargo das empresas de 
consultoria e promover o atendimento das diretrizes e orientações emanadas pelo Contratante; 

1.2.2.6 Recepcionar. avaliar e manifestar-se conclusivamente sobre os produtos parciais e finais 
elaborados pelas Empresas de Consultoria para estruturação da concessão, em _apoio à tomada 
de decisão da CONTRATANTE; 

1.2.2.7 Submeter os produtos elaborados ao CONTRATANTE para manifestação, na forma 
estabelecida-na cláusula 8° deste Contrato; · 

· 1.2.2.s Fornecer minutas de edital, contratos e instrumentos normativos e legais indispensáveis 
à realização do processo de concessão dos serviços objeto deste contrato; 

1.2.2.9 Assessorar tecnicamente a CONTRATANTE na interlocução com os órgãos ambientais 
competentes para obtenção das licenças ambientais indispensáveis à estruturação da concessão, 
até a formalização do contrato de concessão; 

1.2.2.1 O Assessorar tecnicamente a CONTRATANTE na interlocução cotn a Câmara de 
Vereadores e com os órgãos de controle internos e externos competentes para obtenção das 
autorizações necessárias à estruturação da concessão, até a formalização do contrato de 
concessão; · 

1.2.2.11 Assessorar tecnicamente a CONTRATANTE no planejamento e realização da 
consultá pública e das audiências públicas, indispensáveis à estruturação da concessão e 
observância da legislação, incluindo a colaboração na análise das contribuições apresentadas e 
sua incorporação no processo; 

1.2.2.12 Apoiar tecnicamente, nas questões técnico, jurídico, administrativo e gerencial, a 
Comissão Permanente de Licitação do município, responsável pela processo de concessão 

1.2.2.13 Realizar "Road Show" e demais atividades necessárias à divulgação e promoção 
do certame licitatório com vistas a ampliar as possibilidades de ampla competição e concorrência; 

,.2.2.14 
contratada; e 

Dar suporte à contratação do Verificador Independente da Concessão a ser 

1.2.2.15 Assessorar a CONTRATANTE nas demais atividades consideradas 
imprescindíveis à formalização do contrato de concessão. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 A estruturação de projeto nos moldes de Concessão Comum, ·pr<;>ferencialmente, ou na 
forma de Concessão Administrativa ou Patrocinada, para realização de investimentos e prestação 
dos SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS no município. 

2.2 Identificar e validar a modalidade de Concessão mais adequada à implementação do 
PROJETO, a partir dos estudos de demanda e de natureza econômico-financeiros. 

2.3 Identificar e validar o melhor arranjo jurídico-institucional a partir da modalidade de 
Concessão d_efinida. 

2.4 Identificar a melhor concepção técnica para suprir as necessidades da região de cobertura 
do PROJETO. 

2.5 Estruturar com práticas acreditadas pelo mercado financeiro ·de forma a tornar o 
PROJETO financiável. 

2.6 Aplicar critérios, premissas e indicadores adotados ou desenvolvidos para a gestão dos 
resíduos sólidos urbanos, conforme o Plano de Regionalização da Gestão de Resíduos Sólidos 
para o município. 

2.7 Conciliar o PROJETO com outras ações relacionadas a eventuais funções públicas de 
interesse comum da região. 

2.8 _Realizar a previsão de aproveitamento energético dos resíduos, a fim de otimizar os 
aspectos financeiros da concessão, naqueles casos em que a produção diária indique' viabilidade 
técnica e econômica. · · 

2.9 Viabilizar tecnicamente, quando possível, a licitação de lote(s) de concessão(ões) dos 
serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos, envolvendo as localidades que compõem o 
PROJETO, de acordo com aspectos socioeconómicos e ambientais relevantes. . 

2.1 O Além dos objetivos já referidos, o PROJETO tem como finalidade avaliar e indicar, caso 
viáveis, a implantação de mecanismos para: 

.- Instituição de programas de reaproveitamento (compostagem, reslduos orgânicos, vidros, 
geraç~o de energia etc.); 

• Serviço de educação ambiental e ações de conscientização da população e agentes envolvidos 
no processo voltados ao manejo sustentável do résíduo sólido urbano; 

• Instituição de alternativas para a implantação e gestão de sistemas de tratamento de resíduos. 

2.10.1 Especificamente no que se refere aos Passivos Ambientais existentes, o PROJETO 
deverá considerar que o Licitante Vencedor da Concessão será o responsável pelo gerenciamento 
adequado das áreas apontadas no Projeto, em especial do Aterro Sanitário já encerrado no 
Município de. Bauru. 

·•Além disso, o PROJETO deverá avaliar as possibilidades de reaproveitamento econômico dos 
resíduos sólidos urbanos aterrados. 

3 DIRETRIZES 

3.1 PRINCIPAIS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

3.1.1 Os siarviços técnicos especializados objeto do Contrato são compostos pelas seguintes 
atividades: 

3.1.1.1 ·Assessoramento técnico sob os aspectos de engenharia, jurídico, socioambiental e 
econõmico-fina.nceiro para estruturação de Projeto de Concessão incluída a etapa de licitação da 
concessão e do verificador independente, e relacionamento com órgãos de controle. 

3.1.1.2 Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e 
desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão e do 
verificador independente, a ser contratada pela CAIXA. · 

3.1.2 As principais diretrizes a serem observadas na prestação dos serviços técnicos 
especializados objeto do Contrato são: 

· 3.1.2.1 Os serviços de assessoramento técnico a serem prestados pela CAIXA consistirão na 
supervisão, acompanhamento e validação dos estudos e documentos técnicos, produzidos pela 
consultoria técnica especializada, necessários a estruturação completa de.concessão. 

1) 
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. a.1.2.2 A atuação da CAIXA visa a conferir isenção e imparcialid_ade ao processo de Concessão, 
com vistas a garantir: 

3.1.2.2.1 

3.1.2.2.2 

. Qualidade ao PROJETO desenvolvido; 

Eficiência e sustentabilidade dos serviços a serem concedidos; 

3.1.2.2.3 Alinhamento dos interesses e necessidades do ente público ás condições de 
viabilidade do mercado; 

3.1.2.2.4 

3.1.2.2.5 

Atendimento ao escopo do PROJETO aprovado pelo Conselho do FEP CAIXA; 

Adequada alocação de riscos do PROJETO entre o ente público e o privado. · 

3.1.3 As fontes das informações dos estudos, levantamentos e planos descritos neste ANEXO 
deverãO estar claramente evidenciadas, bem como as premissas que fundamentam as·conclusões 
em cada caso. · · · 

3.1.4 Deverão ser obtidas informações relevantes para o estudo, tais como planos estratégicos 
e projetos em andamento e programados, dados socioeconómicos da região, mapeamento dos 
terrenos disponíveis no município/região, custos médios de mercado de terrenos, condições 
topográficas básicas dos terrenos e titularidade. 

3.1.5 As informações, bem como toda a correspondência e documentos relativos a este ANEXO, 
deverão ser· redigidos em língua portuguesa, sendo toda a documentação compreendida e 

· Interpretada de acordo com o referido idioma. 

3.2 PREMISSAS PARA O PROJETO 

3.2.1 Recomenda-se que o PROJETO adote soluções técnicas associadas a critérios de 
regionalização, com opção preferencial de solução unificada. 

3.2.2 Deverão ser observados os modelos de provisão de serviços já estabelecidos na área de 
abrangência do PROJETO. · 

3.2.3 Deverá ser observada a necessidade de entrega de documentação completa para fins 
licitatórios (estruturação integrada), isto é de todos os elementos de informação indicados neste 
ANEXO,. considerados em seu conjunto. 

3.3 LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

3.3.1 Para aplicação do disposto neste ANEXO, as atividades serão desenvolvidas observando 
legislação específica que trata sobre a gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e serviço de limpeza 
urbana, tais como: 

• Plano-Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município; 

• Lei Federal n• 8.666, de 21 de junho de 1993 (Licitação) 

• Lei Federal n• 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Regime de Concessão e Permissão da 
Prestação de Serviços Públicos); · 

• Lei Federal n• 9.074, de 07 de julho de 1995 (Estabelece normas para Outorga·e Prorrogações 
das Concessões e Permissões de Serviços Públicos) 

• Lei Federal. nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Sanções penais e ·administrativas derivadas 
. de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente); 

• Lei Federal Nº 9.795, de 27 de abril de 1999 (Polltica Nacional de Educação Ambiental); 

• Lei Complementar Federal nº 101, 4 de maio de 2000 (Finanças Públicas voltadas para a 
Responsabilidade na Gestão Fiscal); 

• Lei Federal n' 10.650, de 16 de abril de 2003 (Acesso público aos dados e informações 
existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama); 

• Lei Federal n• 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (Licitação e Contratação de PPP); 

• Lei Federal-nº 11.107, de 6 de abril de 2005 (Consórcios Públicos); 

· ~ Lei Federal nº 11.445 de 5 janeiro de 2007 (Saneamento Básico); 

• Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Polltica Nacional de Resíduos Sólidos); 
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• Lei Federàl n' 13.089. de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole - Regiões 
· · Metropolitanas); · 

• Decreto Federal n' 8.428, de 2 de abril de 2015 (Procedimento de Manifestação de· Interesse -
PMI); · . . . 

• Lei Federal n' 13.303 de 30 junho de 2016 (Estatuto Jurídico de Empresa Pública); 

• Lei Federal n' 13.334. de 13 de setembro de 2016 (Programa de Parcerias de.Investimentos -
PPI); 

• Lei Federal n' 13.529 de 04 dezembro de 2017 (Fundo de Apoio à Estruturação a Projetos de 
Concessão-e PPP - FEP); · 

• Decreto Federal n' 9.217 de 04 dezembro de 2017 (Composição, Funcionamento e Competência 
do Fundo de Apoio a Concessões e PPP); 

• Demais legislações federais, estaduais ou municipais pertinentes. 

4 DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 

4.1 Os serviços descritos neste ANEXO referem-se aos serviços para Estruturação Completa 
de Concessão abrangendo os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurldic'o e 
socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas 
seguintes etapas: 

• Estudos Prelimlnares; 

• Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVT!=A); 

• Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); 

• Licitação e Contratação. 

5 ESTUDOS PRELIMINARES 

Esta etapa corresponde ao desenvolvimento dos estudos a partir de inform·ações disponibilizadas 
pelo CONTRATANTE, com o levantamento das principais condicionantes, de acordo com os 
subitens seguintes. 

5.1 SITUAÇÃO DO ENTE PÚBLICO 

5.1.1 Consiste no levantamento de informações referentes à situação atual da operação de RSU 
. ~o municipio·com as seguintes informações, dentre outras que se mostrem necessárias: · 

• Existência de consórcio intermunicipal de desenvolvimento sustentável e tratamento de resíduos 
já formalizados_, em formalização ou em negociação; · · 

■ Recebimento de resíduos de outros municípios em aterro próprio ou terceirizado (informar o 
número de municlpios e a quantidade de resíduos recebidos ppr dia); 

■ Existência de possíveis receitas acessórias, inclusive do recebimento de resíduos de outros 
municlpios; 

• Descrição do método de disposição final de resíduos no município, incluindo natureza jurldica 
do órgão municipal responsável pela prestação de serviço, volume diário de resíduos 

· produzidos, distância até o local de disposição, localização (coordenada geográfica) da 
disposição, valor despendido com a disposição e com o transporte; · 

• Existência de unidades de transbordo ou outro tipo de serviço intermediário que seja necessário 
para a destinação final dos resíduos. 

■ Existência de tarifa para coleta e tratamento de resíduos, forma de cobrança, valor cobrado e 
periodicidade; 

• Existência de passivo ambiental no município e de plano de gestão ambiental. 

• Existência de termo de ajustamento de conduta (TAC) assinado com· o Ministério Público e/ou 
.. órgãos estaduais de controle; 



1 PROC.Ni 
FOLHAS 

• Existência de trabalhos de coleta seletiva, com as seguintes inform·ações: percentual do lixo 
.. coletado, quantidades de materiais recuperados - papéis, papelões, plástico, metais, vidros e 

outro~; 

• Existê~cia de.catadores nos lixões ou aterros, informar o quantitativo existente, se for o caso; 

■ Existência de associações de caladores atuando dentro da operação estabelecida; 

• Existência de trabalho de assistência social aos caladores realizado pela prefeitura, informando 
o número de atendidos, serviços realizados e custos destes serviços; 

• Existência de associação de caladores, informando o número de associações e o quantitativo 
de seus membros; 

. • Existência de investimentos federais ou estaduais nos ativos objeto dos estudos de concessão; 

• Existência de projetos e estudos para implantação de aterros sanitários, assim como de áreas 
definidas/adquiridas, em processo ou não de licenciamento. 

• Demais informações pertinentes. 

5.2 SITUAÇÃO OPERACIONAL 

5.2.1 .Consiste no levantamento de informações referentes ao custo de operação da disposição 
de resíduos com as seguintes informações: · 

• Existência de concessão privada para operação de aterro, já formalizada, em formalização ou 
em negociação. Informar a duração do contrato (inicio e término previsto) e custo por tonelada 
da concessão; 

• Vida útil restante do aterro, as despesas com pessoal e manutenção e os equipamentos 
disponíveis para a operação; 

• Plano de contingenciamento operacional para situações de emergência (ex.: impossibilidade de 
. • operação temporária do aterro) para evitar paralisação do serviço de coleta. 

• Existê·ncia de passivos de qualquer ordem. 

5.3 SITUAÇÃO FISCAL 

5.3.1 Consiste na análise das condições fiscais do Ente Público (resultado nominal, divida 
líquida, etc.), com base nas demonstrações financeiras e contábeis ou demais documentos 
necessários para a referida análise. 

5.3.2 Envo.(ve a avaliação do percentual de comprometimento da receita corrente liquida. do 
. rnuniclpio. 

5.4 SITUAÇÃO LEGAL 

5.4.1 Consiste na análise a respeito do panorama legal aplicável ao objeto da Concessão, 
inclusive quanto aos aspectos da sua licitação e contratação, e identificação das limitações legais 
e fiscais que condicionem o seu desenvolvimento: 

• Avaliação do quadro jurídico, institucional e regulatório aplicado às Concessões (como por 
exemplo a Legislação, o Programa de Parcerias, o Conselho Gestor de Parcerias); 

• Verificação.da existência de marco legal de criação do Programa de Concessões, bem corno· de 
· · Unidade Gestora de Concessões; 

• Verificação de marcos legais que possam impactar no empreendimento ~m questão: 

5.5 MECANISMOS DE GARANTIA 

5.5.1 Consiste na avaliação dos mecanismos de garantias que podem ser utilizados para o 
PROJETO. 

5.6 OUTROS PONTOS RELEVANTES 

4J! 
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5.6.1 Verificação do apoio polftico e social ao projeto proposto, identificando as partes 
envolvidas, seus interesses e como podem influenciar no PROJETO; 

5.6.2 .Identificação de canais de comunicação estabelecidos; 

5.6.3 Identificação da equipe do Ente Público envolvida e suas respectivas responsabilidades 
no PROjETO; 

5.6.4 Serão relacionados e analisados, quando houver, os estudos, investigações, 
levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, que estejam vinculados 
à prestação de serviço ou ao objeto a ser executado, com a discriminação dos custos 
correspondentes; 

5.6.5 O desenvolvimento dos estudos preliminares busca· garantir que sejam 
. avaliados/abordados os seguintes itens: 

• Identificação detalhada do objeto da Concessão (Escopo); 

• Análise preliminar da estrutura de garantias; 

• Análise preliminar da matriz de riscos; 

• Estimativa de custos de investimento e operação (CAPEX e OPEX); 

• Análise preliminar do enquadramento da modalidade de Concessão (Comum, Patrocinada ou 
Administrativa); 

~ Análise preiiminar dos indicadores de desempenho (QID); 

■ Interesse do mercado; 

• Beneficias para a administração; 

• Análise preliminar de impacto ambiental; 

• Disponibilidade de recurso. 

• Demais informações pertinentes. 

6.7 Ao final do estudo preliminar a CONTRATADA apoiará a CONTRATANTE na tomada de 
decisão. quanto à continuidade ou não do projeto. 

5.7.1 () produto final a ser entregue nesta etapa consistirá de cm Relatório Técnico 
contemplando sistematicamente os dados coletados e a análise, de maneira preliminar, da 
viabilidade de execução da Concessão. 

5.8 Prazo estimado de 90 (noventa) dias a partir da emissão da ordem de serviço e do 
recebimento da documentação completa, prorrogável por igual perlodo. 

6 EVTEA • ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL 

6.1 Esta et.apa corresponde ao assessoramento e estruturação do projeto, após os estudos 
preliminlares, para determinar a viabilidade técnica e econômica, bem como realizar as análises 
do projeto preliminar sob os aspectos técnicos de engenharia, socioambiental, jurídico e 
econômico-financeiro. Os estudos a serem realizados estão elencados conforme segue: 

• Estudos Socioambientais; 

• Estudos de Engenharia e Afins; 

• Estudos de· Mercado/Demanda; 

• Modelpgem Econômico financeira; 

• Modelagem Jurldica. 

6.2 O produto final a ser entregue nesta etapa consistirá de um Relatório Técnico com 
manifestação conclusiva de que a documentação revisada reúne as condições necessárias e 
suficientes para a elaboração das propostas e posterior publicação da licitação. 

6.3 O prazo previsto para essa etapa é de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogável. 
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6.4.1 Consiste na avaliação dos aspectos sociais e ambientais que podem ter impacto· no 
· PROJETO, bem como planos para mitigação de riscos relacionados: 

• Pesqu.isa de Indicadores Socioeconômicos; .. 
• Verificação e avaliação do impacto ambiental do sistema; 

• Análise de regularidade de licenciamento ambiental; 

• Levantamento de passivos ambientais e sociais: 

a) Avaliação do passivo ambiental e plano de gestão ambiental: mapeamento do atual passivo 
ambiental do município em relação a RSU e apresentação de propostas de solução. 

b) Projeção do passivo ambiental ·fruto da infraestrutura a ser implantada e definição de um 
conjunto de iniciativas e ações para a preservação e restauração dos recursos a.mbientais e 
qualquer resíduo de interesse cientifico, geológico, histórico e arqueológico, mantendo sua 
disponibilidade e uso racional. · 

• Avaliação dos impactos e riscos ambientais e sociais associados à implantação e operação do 
sistema. 

• Verificação dos aspectos ambientais: 

a) Diretrizes de licenciamento ambiental; 

b) Licenças, Outorgas e Autorizações; 

c) EIA/RIMA 

d) Supressão de vegetação; 

e) Intervenção em áreas de preservação permanente ou áreas protegidas; 

f) Uso e/ou interferência de recurso hídrico; 

g) Compensação ambiental. 

• Orçamento (CAPEX) socioambiental; 

. • Indicadores de desempenho da gestão ambiental e social do concessionário. 

6.4.2 "Não faz parte do escopo da CONTRATADA a obtenção de licenças, outorgas. e/ou 
au_foriza9ões, e demais documentos junto aos órgãos competentes. 

6.5 ESTUDOS DE ENGENHARIA E AFINS 

6.5.1 Consiste na avaliação técnica de engenharia quanto aos itens que podem ter impacto no 
PROJETO, bem como elaboração dos estudos necessários para estruturação do PROJETO: 

· • Análise de Due Diligence: 

a) Inventário da infraestrutura existente; 

b) Situação patrimonial; 

c) Avaliação da capacidade instalada. 

• Descritivo conceituai do projeto, com infraestrutura necessária e especificidades da capacidade 
total; · 

• Definição das especificações mínimas para todas as instalações e serviços a serem prestados; 

. • Diretrizes construtivas; 

• Identificação e mapeamento de áreas de implantação do projeto, além dos custos e análise de 
regularidade . da implantação deste tipo de empreendir'nento perante as autoridades 
competentes; 

• Especificação e dimensionamento das instalações, mobilfário e equipamentos a serem 
empregados; 

■ Estimativas de custo individual das obras de arquitetura, complementares de engenharia, 
paisagismo e comunicação visual, mobiliário e equipamentos previstos incluindo a referência 
utilizada; · 
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■ Descrição das tecnologias disponíveis para a prestação dos serviços a serem concessionados; 

• Análise d~s tecnologias disponíveis considerando sustentabilidade ambiental, social e 
. financeira; 

• Indicação da tecnologia para cada etapa do sistema, instruída com justificativas e análises a 
partir das situ_ações ambientais e geográficas do município; 

• Projeção de demanda para utilização das estruturas de operação dos serviços a serem 
concessionados: 

a) A projeção será realizada considerando todo o período definido para concessão e deverá ser 
acompanhada da memória de cálculo que evidencie as variáveis independentes e as 
premissas utilizadas no cálculo. 

• Identificação e análise dos riscos do projeto, inclusive de demanda, inovação tecnológlca, 
· ambientais; 

• Descrição da matriz de responsabilidades no contexto de uma concessão relacionada a Gestão 
de RSU para:· · · 

a) Autoridade fiscalizadora do contrato; 

b) Agência Reguladora, caso aplicável; 

c) Operador privado; 

d) Agente Financeiro; 

e) Ente Público. 

• Descritivo de possíveis receitas acessóriàs geradas P'?r meio de atividades complementares 
àquela_s do objeto da Concessão; 

• Quadro de Indicadores de Desempenho: 

a) Os Indicas deverão ser graduados em níveis de qualidade, e mensurados separadamente, 
de modo a caracterizar da maneira mais fiel posslvel a qualidade da prestação dos _serviços 
concessionados; 

b) Deverá estar expllcito para cada indicador seu objetivo, sua forma de medição, unidade de 
medida,· periodicidade de cálculo/aferição, fonte de coleta de dados, forma de apresentação 
da nota e ainda observações necessárias para dirimir dúvidas ou dupla interpretação; 

c) Os indicadores deverão produzir uma nota de O a 1 O de forma objetiva e com periodiddade 
regular; 

d) Os indicadores de desempenho deverão ser estruturados de modo a formar um sistema de 
indução de comportamento, alinhando o interesse econômico do futuro operador com o 
interesse público; 

e) Poderão ser considerados indicadores que avaliem, dentre outros aspectos: 

• Volume de reslduos enviados a aterros sanitários; 

• ~ciume de resíduos reciclados ou de~tinados à reciclagem; 

• Nlvel de .satisfação da população com o serviço prestado. 

f) Cada indicador deverá ser elaborado de forma a permitir aferição independente dos demais. 

g) Deverá haver indicadores específicos relativos ao atendimento das questões ambientais. 

h) Os indicadores de desempenho deverão estabelecer um padrão operacional de excelência 
para os serviços concessionados respeitando o principio da eficiência administrativa. 

i) Poderão ser descritos os procedimentos, forma e periodicidade em que cada indicador- de 
desempenho será medido. 

• Estruturação de Plano de Operação e ConServação/Manutenção da infraestrutura implantada: 
deverão ser previstas e orçadas todas as intervenções julgadas necessárias para que as 
condições operacionais dos serviços concessionados mantenham-se adequadas por toda a 
vigência da concessão. 

6.6 ESTUDOS DE MERCADO/DEMANDA 

6.6.1 Consiste na realização dos estudos de demanda e verificação. de interesse do mercado 
no PROJETO: 

Jji) 



• Área de abrangência do sistema; 

• Realização de Market Sounding; 

_ ~ Caracteriza.ção regional e análise da estrutura urbana: 

a} Cenário macroeconômico 

b} Estrutura dê ocupação. 

• Projeção de demanda; 

• Estudos de receita; 

• Análises de Benchmarking. 

6.7 RELATÓRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
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6.7.1 Consiste na avaliação dos investimentos e receitas ao 'longo do tempo, para elaboração 
da modelagem econômico-financeira que melhor atenda ao PROJETO: 

• Projeção de investimentos para cada um dos serviços a serem· concessionados suficientemente 
detalhada para que seja passivei a construção de um modelo econômico-financeiro. Deverão 
ser considerados, entre outros, os custos de: 

a} Pré-implantação - estudo de viabilidade, aquisição de terrenos, projetos e licenciamentos 
ambientais, etc; 

b) Implantação - infraestrutura em geral (água, energia elétrica), unidades de transbordo, 
unídades de recebimento, sistemas de tratamento de resíduos, sistemas de drenagem, áreas 
verdes, aquisição de equipamentos, instalações de apoio, administração, etc.; 

c} Operação, Manutenção e Monitoramento; 

d} Encerramento. 

• Apresentação de estudos de Va/ue for Money- VIM do projeto; 

• Elaboração de projeção das receitas da concessionária, ao longo do p.eríodo de concessão, que · 
deverá considerar as seguintes premissas, sempre que possível: 

a) A necessidade de modicidade das tarifas; 

b} A necessidade de que a taxa de retorno sobre o investimento seja atrativa à iniciativa privada; 

c} A necessidade de que o fluxo de caixa viabilize e facilite a obtenção de financiamentos pelo 
concessionário. 

• Elaboração de modelo econômico-financeiro, consolidando estudos anteriores e conte~do: 

a} Projeção detalhada de cada item da receita da concessionária, considerando a estimativa de 
receita; 

b} Projeção detalhada de cada item de despesa anual da concessionária; 

c} Projeção detalhada da despesa com o custo de capital necessário para o financiamento do 
investimento; 

d} Análise de sensibilidade de indicadores financeiros; 

e} Demonstrações de resultado, projetadas para todo o período definido para concessão; 

f} Fluxo de caixa detalhado da concessionária; 

g} Plano de contas contábeis; 

h} Prazo ideal de duração da concessão. 

• Estrutura tributária; 

• Depreeiação e amortização, com aferição das melhores combinações de cenários para 
investimento e reinvestimento, considerando a vida útil de sistemas e equipamentos em 
comparação com o prazo de concessão; 

■ Estrutura de capital; 

• Capital de giro; 
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• Análise do retorno de investimento; 

IPROC. Ne 
_~OLHAS, 

• Estudo das formas/mecanismos de pagamento para que a concessão permaneça sustentável; 

• Vinculação•da remuneração aos Indicadores de Desempenho; 

• Anális_e do beneficio econômico social do projeto; 

• Assessorame_nto à CONTRATANTE na promoção do projeto- para potenciais investidores por 
meio de road show; 

• Assessoramento à CONTRATANTE na verificação da possibilidade de obter financiamento ou 
para eventuais aportes previstos no contrato. 

6.8 MODELAGEM JURÍDICA 

6.8.1 Consiste na avaliação jurídica do modelo de concessão adotado, bem como análise 
· jurídica quanto aos itens que podem ter impacto no PROJETO: 

• Desenho e estruturação do modelo jurídico: 

a) Análise jurídica das competências municipais para a concessão dos serviços; 

b) Mapeamento das opções que o município possui para viabilizar o arranjo jurídico necessário 
para a implementação do projeto; 

c) Indicação das ferramentas jurídicas necessárias ao arranjo indicado, tais como contratos, 
convênios de cooperação, contrato de programa, etc. 

d) Análise dos fatores jurídicos, técnicos e procedimentais da CONTRATANTE que condicionam 
a publicação de editais de licitação. 

■ Apoio na elaboração de minutas de instrumentos licitatórios e demais dqcumentos necesSários 
a implementação do PROJETO, incluindo, quando necessário: 

a) Minuta de leis, decretos, contratos, editais e seus anexos; 

b) Garantias a serem exigidas na licitação; 

c) Mecanismos que deverão estar contratualmente presentes para disciplinar o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato de concessão. 

~ Apoio na organização das tarefas e decisões em documentos para a publicação da consulta 
pública; 

• Identificação pos requisitos a serem observados pela concessionária, como a formação de uma 
Sociedade de Propósito Específico; 

• Definição das garantias de proposta e de execução contratual a serem exigidas na licitação e 
no contrato de concessão; 

• Indicação dos critérios de habilitação técnica, jurídica e financeira dos licitantes, 

• Indicação dos critérios técnicos objetivos de julgamento das propostas; 

,. Previsão dos mecanismos que deverão estar contratualmente presentes para disciplinar o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão; 

■ Definição dos. índices de desempenho a serem considerados;· 

• Cláusulas de resolução de conflito, rescisão, indenização, penalidade, encampação e reversão 
dos bens; 

• Regulação e fiscalização do contrato; 

• Penalidades para o inadimplemento das obrigações; 

• Estabelecimento de regras de pagamento vinculadas ao desempenho· na execução do contrato, 
. · bem como outros aspectos jurídicos relevantes. 

7 VALIDAÇÃO EXTERNA 

7.1 Esta etapa corresponde ao apoio à CONTRATANTE quando da realização de audiência e 
consulta pública, bem como atender às interposições dos órgãos de controle. 
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7.2 Tem como objetivo conferir acesso público a todas as informações disporifveis e garantir 
o direito de manifestação de todos os interessados sobre o projeto, e compreende as seguintes 
atividades: 

• Apoio na p,eparação de documentação para lançamento da consulta ·etou audiência pública do 
. PROJETO quanto ao seu conteúdo, suas informações e justificativa para a contratação; 
• Apoio• técnico de engenharia, jurfdico, socioambiental e econômico-financeiro ·quando da 

apresentação. do PROJETO ao público; 

• Auxflio na elaboração de relatórios e respostas aos questionamentos; 
• Apoio na apresentação do PROJETO aos órgãos de controle; 

• Suporte na elaboração de relatórios e respostas aos questionamentos levantados pelos órgãos 
de controle; 

• Verificação· da pertinência e necessidades de alterações decorréntes das manifestações 
· realizadas pelos órgãos e entidades durante o processo de estruturação do PROJETO. 
7.3 ·o produto final a ser entregue nesta etapa consistirá de um Relatório Técnico com 
manifestação conclusiva de que a documentação revisada re·úne as condições necessárias e 
suficientes para a elaboração das propostas e posterior publicação da licitação. 
7 A O prazo para esta etapa é de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável pelo perlodo necessário 
de acordo com prazos legais e reapresentações que se façam necessárias. 

8 LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

8.1 · Esta etapa corresponde ao apoio técnico de engenharia, jurídico, socioambiental e 
econômico-financeiro à Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Ente Público, e compreende 
as seguintes atividades: 

• Assessoramento técnico de engenharia, jurídico, socioambiental e econômico· para a GPL na 
emissão do TR ou Anteprojeto; · 

• Auxflio à CPL nas respostas aos questionamentos dos licitantes quanto aos aspectos técnicos 
do PROJETO; . 

• Apoio à CPL na análise quanto ao atendimento dos aspectos técnicos de engenharia, jurldico, 
socioambiental e econômico indicados no Edital pela licitante .vencedora.. · 

8.2 O produto final a ser entregue nesta etapa consistirá de um Relatório Técnico com 
manifestação conclusiva de que a proposta vencedora do certame atende aos requisitos técnicos 
de engenharia, econômico-financeiro, socioambiental e jurídico definidos no Edital. 
8.3 O prazo para esta etapa é de 90 (noventa) dias, ou enquanto durar o processo licitatório, 
sendo nesse caso previstos 30 (trinta) dias adicionais para avaliação técnica das propostas 
apresentadas, podendo ser prorrogável. 

9 DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

9.1 O acompanhamento e o gerenciamento dos serviços deverão ter como base aplicação de 
conhecimentos, qualificações, ferramentas e técnicas visando ao atendimento dás necessidades 
e expectativas da CONTRATANTE quanto aos serviços prestados. 

9.2 Seg~indo a metodologia proposta, a CONTRATADA realizará todas as atividades 
necessárias para se atingir o objetivo estabelecido, administrando as eventuais mudanças de 
escopo e mantendo a qualidade e o prazo acordados com a CONTRATANTE, para realização dos 
trabalheis. Devem ser observadas todas as legislações, normas.e procedimentos existentes: 
9.3 A CONTRATADA deverá designar profissional de sua equipe técnica para exercer a 
função de coordenação dos trabalhos e ser o interlocutor da junto à CONTRATANTE. 



10 DO DETALHAMENTO DE REQUISITOS 

10.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

l PROC. N11 
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10.1.1 A prestação dos serviços deverá ser feita pela CONTRATADA observando-se disposições 
referentes ao sigilo, em conformidade com a Cláusula Décima Quarta do Contrato. 

10.1.2 .A CONTRATANTE disponibilizará as informações solicitadas pela CONTRATADA no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, com justificativa caso haja nécessidade·de prazo maior. 

10.1.2.1 Demandas urgentes poderão ser objeto de prazos inferiores, e serão acordadas 
durante a realização do objeto. 

10.1.2.2 Caso a CONTRATANTE atrase a entrega dessas informações, poderá haver a 
prorrogação de datas de conclusão de atividades subsequentes e impactantes. 

10.1.3 A propriedade de todos e quaisquer produtos ou documentações que vierem a ser geraçlos 
~erá compartilhada entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

10.1.4 -Em todas as etapas e fases do trabalho, a CONTRATADA deverá entregar formalmente à 
CONTRATANTE as documentações flsicas e/ou meios digitais tais como: relatórios, planilhas de 
cálculos·, material de apresentação e outros. 

10.1.5 O material produzido pela CONTRATADA, planilhas de cálculo e outros entregues em 
meio digital, deverá ser acompanhado de todas as fórmulas, softwares, senhas protetoras e outros 
mecanismos de segurança utilizados. 

10.1.6 Informações estratégicas ou sigilosas da CONTRATADA podem não ser fornecidas, desde 
que devidam_enté justificado e que não causem nenhum prejuízo à perfeita compreensão ,;los 
produtos. 

10.1.7 -É responsabilidade do MUNICIPIO viabilizar a polltica de recuperação de custos P.ara o 
Contrato de Conçessão, baseada na cobrança de tarifa conjunta dos serviços públicos de água, 
esgotos ·e resíduos sólidos urbanos que serão transferidos ao parceiro privado. 

10.1.8 É responsabilidade do MUNICIPIO apresentar Plano Municipal (ou 
regional/intermunicipal, em caso de consórcio) vigente, abrangendo as áreas de resíduos sólidos 
urbanos e saneamento básico contendo previsão da possibilidade de concessão." 

rn.2 DAS REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO 

10.2.1 Todas as intervenções, reuniões e contatos que a .CONTRATANTE efeiuar com a 
CONTRATADA deverão ser previamente agendados e confirmados. 

10.2.1.1 Caso a reunião desejada requeira deslocamento aéreo da equipe da CONTRATADA, o 
agendamento mínimo será de 10 (dez) dias úteis. 

10.2.2 Todos os custos da equipe da CONTRATADA referentes à logística, deslocamento e 
hospedagem correrão por conta da CONTRATADA. 

10.2.3 O acesso tisico às instalações prediais da CONTRATANTE pode estar a prévia 
. autorização. A CONTRATADA deverá comunicar previamente os dados dos profissionais que irão 
prestar .os serviços contratados. 

10.2.4 (\s visitas técnicas, quando necessárias, serão realizadas após a comunicação formal ao 
MUNICIPIO, com antecedência mínima de 48 horas, para que este providencie as autorizações 
necessárias, ou 10 (dez) úteis, caso requeira deslocamento aéreo de equipe da CONTRATADA. 

10.3 REPRESENTANTES TÉCNICOS 

A CONTRATADA e a CONTRATANTE designarão cada uma das partes, por escrito, em até 5 
(cinco) dias úteis após a assinatura deste instrumento, representante(s) técnico(s) devidamente 
habilitado(s) para adotar as providências necessárias ao bom andamento dos serviços, através 
dos quais serão feitos os contatos entre as partes, devendo indicar também o(s) endereço(s) para 
onde deverão ser encaminhadas as correspondências e os volumes contendo toda e qualquer 
documentação relativa ao Contrato. 

)-



10.4 ORDENS DE SERVIÇO 
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10.4.1 O inicio de cada etapa de modelagem do PROJETO não deve prescindir da documentação 
necessária à sua execução, bem como do acompanhamento do setor e responsável técnico que 
irá prestar as informações adicionais ao profissional da CONTRATADA. 

10.4.2 A CONTRATADA, através de seu representante, deverá analisar a documentação 
encaminhada pela CONTRATANTE, verificando se é suficiente para a realização dos .serviços 
demandados. 

10.4.2.1. Havendo necessidade, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE a apresentação de 
documentação complementar, com a devida justificativa, por meio de ofício, no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis contados do recebimento da documentação. 

10.4.2.2 Se a CONTRATANTE atrasar a entrega da documentação complementar solicitada, 
poderá se postergar o prazo de entrega do relatório correspondente por período igual ao· atraso. 

10.4.2.3 A não solicitação de documentação complementar no prazo estipulado de 5 (cinco) dias 
caracteriza automaticamente o recebimento definitivo da documentação, iniciando-se a contag·em 
tio prazo para a execução dos serviços. 

10.5 SERVIÇO 

10.5.1 A CONTRATADA deverá apresentar todos os produtos, objeto da presente contratação, 
necessários ao atingimento do objeto da contratação de acordo com os prazos especificados no 
contrato, contados a partir da data de assinatura do mesmo. 

10.5.2 Caso seja necessário, por injunções técnicas e administrativas devidamente justificadas, 
mediante prévia concordância da CONTRATANTE, os prazos referenciados podem ser dilatados 
sem a aplicação de multas ou outras sanções. 

q 
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Plano de Trabalho 
Principais Eventos - Etapas dos Estudos 

i _ _ 

E.V ••••••• ftl ............. 

li\CAZ MARTINS, 
PF.RJ,ll(A N ETO, 
CUREVICII 
& SC!!Ol ' EKI 
A IJ V O ~; \ t'I U ~ 

► Com o objetivo de cumprir com os objetivos propostos no pregão eletrônico nº 061/7066-201 8 a tabela abaixo apresenta 
principais eventos previstos na condução do trabalho. 

Estudos 
:.- 1 

Preliminares 
Levantamento de . -~ 1 • 
Informações e ,. t't' Desenvolvimento (60 dias)1 

de Modelos 
Preliminares 1~-~-r~ _t , Tomada de 
Decisão 

Atualização do 
►2 PMSB 

•"•---• -••M•' 

Modelagem do (180 
1 1 Proieto dias)1 

-□ 
~ 

l. ........... , .. ...... J .. 
pi' " -· . ~ --~ 

PH 
·r 

~ 17---l 
Preparação da 

1

Documentação do : 3 

projeto 
Apresentação do 

(120 
projeto aos órgãos 

dias)1 
públ icos 

IConsu!to~ia à CPL 

1 

► 4 
- Com1ssao (60 dias) 1 

Permanente da 
!Licitação 

R.unths/C•lls 
SémaMls 

1Este prazo n§o contempla os prazos de revisão/aprovação pelos agentes interessados, 

Q Processo de tomada de decisão quanto a continuidade ou não do Projeto ~ Entrega de Produto/ Etapa 

i-

PB 

i-

li Para um maior detalharnento do cronograma de trabalho, associado às reuniões, atividades, produtos e responsáveis , acessar as planilhas disponibilizadas 
··cronograma de Trabalho Bauru" e "Cronograma de Reuniões Bauru". 
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(
Plano de Trabalho 
Visita Técnica 

0 
. .11/ fev 12/fev 

t,~ ,:-~~;-.~ ::-~~:-,,.1.::-~/4~ -- -'.!½/,:1 . 
~2-:::~~:w?-~-:~~~/,-%:<~>-//,~~-::;/:~:1~::~):%"(~~?-::::t:--:?.~ 
~0:fW~I@"B~~w~;-_&~.::~:::~&J~§ ~g;~r/4 

(-
EY 

13/fev 14/fe:i, 15/fev 

A visita a Bauru foi fundamental para o desenvolvimento das atividades da equipe de engenharia. 

As visitas aconteceram nos dias 11 e 12 de fevereiro; 

Durante esse período as visitas foram divididas em: 

••••••• ftMllftllMll'la ..... 

16/fev 

Reuniões com representantes da Prefeitura de Bauru, Caixa Matriz, Filial Bauru e o Consórcio; 
Reuniões com os responsáveis pela implantação do sistema e pela atual operação; 

LAC:\Z MARTINS, 
PP..Rl!{RA 1111-:1'0, 
GUJU'VICH 
& :>CllOUF.KI 
"o v.O \. A 1, 0 .\ 

17/fe..v 

Visita nas cooperativas com o objetivo de levantamento de informações e também sinalizar uma aproximação do projeto 
com os interesses das cooperativas. 
Visita técnica nas instalações da EMDURB. 

• Para um maior detalhamento das visitas técnicas, associado aos assuntos t ratados na reunião, visitas e responsáveis, acessar o PDF "ATA 11 e 12 de Fevereiro". 

----······-·- -------•·-------------------------- -
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(
Plano de Trabalho 
Governança - Principais Reuniões Previstas 

(-
, . • l 

.. ~ ........ 

EY . ...... . ............... 
lACAZ MARTINS, 
l'l,IUl!R.-. .NÜO , 
GUKEVICU 
& ;iCJIQl'ERf 
.\H "-OG A Oü~ 

► Para garantir que os objetivos estabelecidos sejam atingidos, e os produtos e serviços entregues conforme estabelecido no 
contrato, são previstas reuniões periódicas para fins de coordenação, execução, e acompanhamento do projeto, conforme 
detalhado a seguir: 

a~ 
~--; --Coordenação e 

Execução dos 
Serviços Técnicos 

GRUPO 
CONSULTOR 

4 
Acompanhamento dos 
Trabalhos de 
Planejamento e 
Estruturação do 
Projeto 

r ..,,. .. ,;, •~l •· ~: -·1 ·- -.. . -·--••,_,.-.._.... ,..,_,.~~- ·•·..,,_ _ . •·•·•" ...• .. -;:-•---,..- ~ ----. ;,i.. . __ ,.....,.. •.•. , .. __ . " --- --· r ,r• - ,•::,, --.,.... ~ -~-!~ ,.... _·•7-~ .. --.... -----·•---·-·-•~•-.,.. .- , . -. ..,w, ,,...,.. ••. _,~, ,_..._ n,_,,., •·-1 ~- - t 

PERIDIOCIDADE · , - 'f • MEIO DE COIIUNICAÇÃo - <f'; ~ PARTES ENVOLVIDAS .. ;--:~· .- l 
r .(1: ; • " "">' r-• "" J .... , •; i 1 ;~-:.;;..-~;,.;,.--- _.._._ ~- ~-:..-~+-~-----"'"'-.. - ............ -..-,-.,1,1 .. ~ .. ,;ii,!o,. .... -. ___ .sr, _ _ ---1-'-_ __ • ________ _.._ _,.... _____ ~ ......... ----~,.,~J: ... ""'!:.~ 

SEMANAL Conferece Call / Reunião 
Presencial CEF + Grupo Consultor 

L__ QUINZENAL Í Conference Cal! _ jcEF +Prefeitura+ Grupo Consultorl 

E.V 
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Plano de Trabalho 
Equipes 

CAIXA 
,-- ' ,~ ··'r ,---, 1, .• / ~... l" / Grupo Consultor 

Representante do Consórcio 

(_ e 
t ·;·:,t 

EY 

L .................................. Luiz Cláudio Campos .. -·-u .......................... ~ 
r ... ,,,., . - ·-• - ·• ·---..-- -
! 

Econ6mlco-Flnanc.tro , 
J 

Engenharia 

Gustavo Gusmão Sérgio Augusto Caruso 

Lucas Lauria Sérgio Augusto Caruso Filho 

Maria Hannickel Marta Calemi 

Lalza Moretto Mariana Carriles 

Luciano Cavalieri 

••••••• ............... 
tACAZ ~ARTINS, 
J•t:J<F.IRA Nt;TO, 
GI.J.KE\-1r.ll 
& SCIIOCERI 
A O·\',O {: ,\ I\ ()"' 

•■Auiiü 
Grupo Técnico da 

Prefeitura de Bauru 

Eduardo Gurevich 

Vanessa Rosa 

Camila Rodrigues 

Aline Okano 

------------------------------ - --------------·--····- ······-···· 
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(
Plano de Trabalho 

-
.... .: 

Principais Atividades, Produtos e Serviços EY ■141■1■• ............ 
tACÁZ MARTI.NS. 
PERT:IR_.. NETO, 
GUREVlCU 
& SCIIOllf.RJ 
lt, l').V :<I.·,-, A. f) (J ~ 

Etapa 1-Estudos 
PNHmlnares 
60dias* 

~r:1r,,1 f. -.. ::::i~!JtJ j rJ~ 

:Ji:Jr1ílí~b1•::: T~ 1.o i~;.i, 
E~ "1t -Lrr.11r;.1 ·~ 
un:,i:,:r;'.~ií f'. .. Ií E:. )1 

180dias 

Etapa 3-Val~ 60 
Externa dias 

!;~Jf}~ 
.. ·~ Entef>t\,;I,, 

~ ~ <''' ·: ' ... _~'": 
~,'· --~- J ; .. ;f') 1:2; 

Estudos 
Socioambientais 

Consultá . 
PtibOca • · 

i+ 

+ 

+ 

• 
Estudo de 

Engenharia, 
logística e 

afins 

. . . 
·,. Ófgãõs ~e -. 

Contl'Ôte ' 
~ ~ ¾ l.. 

., •• ;'Jl,.,>"ct_t,.,:,.Jij_" .• ·.·· 
f?:;i;! ~J,-,.~,: 
t[t~(~t ::· 

~" .. , :'•;·~ )',X-::~ .•~·· ·,~.:~-~~~f.! 
. ~títfd'~~-;~~ 

:, : . .. : Fflit<lf \•·-f. ,;:.. . .-.... 
. '\ 

+ 

!. 
Estudo de 
Mercado e 
Demanda 

.• .• , ... :. i;, ,y:~ 
tegel.·-··· ·:; 

. '. ,1~·.: :,:··. ~,-} 

+ 

-+ Etapa 4- Uc._., 
• Contnltacio 120 dias 

• 
... ,lp'.·• . . ; .\.',:·~ 
í,·"-~:-'•J,:·-,.11 e,\~~~!, 
,.~ ~ - ~::'.Y·- -~- ·. ~ f 
,'Mec.ml!;mos < 
"·. pé 6ára11t1.i · 
\.i:·, .. 
', , ... · 

Relatório 
Econômico
Financeiro + 

Licit ação + 

Modelagem 
Jurídica 

Contratação 

* Conforme o item 6.8 do Edital "Prazo estimado de 60 (sessenta) dias a partir da emissão da ordem de serviço e do recebimento da documentação completa, prorrogável por Igual perfodo". 
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Plano de Trabalho 
Etapa 1 do Projeto - Produtos 

(-
, 

,..,;. ; 

EY ••••••• ••11■llllll'llt NII 

lACAZ MARTINS, 
l'ERF.llV. Nt::H ), 
GUkEVl<:11 
& SCIIOl!F.RI 
A 1J V O ( ; A J) 0 :'I 

Situação do Ente Público 

1 - -----+------------------ ----- ---- --- - ----- ft.-· :-:.i, f ,· ~,~~-"'"'!•&":,i 
I,..~ •• !·, .,. ...;.:;.: 6111'"111111' ., ... - .... ...,. 4 

® Situação Operacional 
e:it:~,:.i--1 'f ., ~ • 

----·---- ·--·---··----- - • '1 _j i
. :;:._~~,~ Zl'l..,.,av,~-. . ~ 

-------- --·---- - - - - - - - ------ - .. ...,.__..,_,,!_.,]~~----...::..,,....~_~_,._.....~......:.~ ~ 

t 
t 
r 

@ 

® 
10 

Situação Fiscal 

Situação Legal 

Mecanismo de Garantia 

,.,,._.,_, ,.,._. ___ _ r _ '_M _ ___ _ _ .., .A ,._._.r_ ,_ __,.._., _ ____ , __ ...._ _ __,, 

. - EV 

,~~:-;; ~ :~1 ,,., ,,,, J 
., . ; .. :,.,.t.,.I 

Laca ~ J¼;;/t~. ~ • ~-~·' 
('-.((.· {; , -e, .. .J 
...r.,r- ,, . ... ,..: _ l ... -~ . ._,,,.~1t"r~·:· _,,.~ 

l 
! 
l 

. "'~ ;. ! ' 'J ~ ,◄ .;-;,4-.....-.~~-1--··---· 

i © ··~- ... ~--·-·· ........ -
Outros Pontos Relevantes ~ I EYILACél 

Produtos1 

#1 30/mar/2019 Estudo Preliminar 

1 O prazo apresentado refere-se à entrega de todos os produtos da Etapa 1. 
E.V 
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Plano de Trabalho 
Etapa 2 do Projeto - Produtos 

Estudo Socioambientais 

@ 1 Estudos de Engenharia, Logística e afins 

(-
. o1· ".;~: :: 

EY ••••••• ............. 

:11111111,I BY.I 
.. f! 

tACAZ MARTINS, 
J'f.llF.IRA fü-:TO, 
GliJÍEVICl! 
& .$(;rJOL'F.RI 
Ap·\.':O ~ A l)·_(J ? 

--+---- - ---------·-· •- -- ·--·· _,, .... _ ----·-· 
© j Estudo de Mercado/ Demanda 

_. .. __,..,_~~,,. ... 

ri 
1 ,:,, .. • 
. i~_·t,,"-~I, 

.1 ~!:~~~..tt.::·.::-_..:~c:i__,_,. 

1 0 j Relatório Econômico Financeiro 

_...;-,;.,....-··-.-•·+-- - ---- - - ------ --w---~- ..----- ------------- ~~~~-F·~~ ........... -.,;,.. 
1 

1 © i .......... ---· ..... L. ___ _ 
Modelagem Jurídica 

- --- --··-- --- ·-- - - ··· ---··-·-· -----·· ______ ._. 

EY/Lacaz 

Produtos2 

#2 26/set/2019 EVTEA 

2 0 prazo apresentado refere-se à entrega de todos os produtos da Etapa li. 
E.V 
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Plano de Trabalho 
Etapa 3 e 4 do Projeto - Produtos 

(. 
•. 

.. 

EY ••••••• ............. 
l.ACAZ MARTINS, 
Pl!ltEIRA N1'1'0, 
QURF.VlCÍI 
& SCI_IOl'ERI 
-' uv.o t:. A. fl o~ 

Descrição Responsáveis 

L @ ! Consulta Pública [f,.:i\; ' :iia•fl~"' 
"'~-----' r~~~ ,~~::~~~~:~.: 

l 1 ;-

@ ! Órgão de Controle ! ~~ ZlgÚia'I fifi ucat 
---.. ·~·- ...... _ .. _ .. _ .. - - -- -• ... - - ---- .. - -..,.-... ... ,.. __ , 1 

....... .......-L~.:. -- .... 

Produtos3 

#3 25/nov/2019 Validação Externa 

Descrição Responsãve~ 

. ~. l 

0 .1: Licitação f . : _ 71huia / EY/ La~ ,t: __ l l ' -v · ' ,_, - ·1 
1 _ ___ .. , ? -1- _.-~ _ __ _ ·1!1~-_\l --_ --r~- ----•-··--···--s.-•-- --- ·-·----r, --_ "'" .. ~ -_ -_· __ -~_-_·~ 

1 ® Contratação Í,:~.,, .. ·_ ~!EYI,~ . 
L ... --~- ! ., -... ~~ ~-'!--::'b.J 

Produtos4 

#4 24/mar/2020 Licitação e Contratação 

3 O prazo apresentado refere-se à entrega de todos os produtos da Etapa Ili. 
4 O prazo apresentado refere-se à entrega de todos os produtos da Etapa IV. EY 
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f.ROC.-N2=1'tIT1 "'1 - b--_ 

(j/ômrua~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro -CEP 17015-230- Fone: (\4) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C(}RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Reltr do presente processo o Vereador: 

~ ~~\~ ~~ 
Em ,O de ~ de 2019. 
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~rmvua~ . :::-k:::.= 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação: 

Com base no Artigo 41 da Resolução nº 263/90 (Regimento 
Interno), requeremos a prorrogação do prazo regimental, como 
Relator do Processo, a fim de melhor estudarmos a proposta 
apresentada. 
Bauru, 19 e s embro de 2019. 

de Justiça, Legislação e Redação 

Senhor Presidente da Cãmara Municipal de Bauru: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator do processo, 
requeremos a prorrogação do prazo regimental por seis dias 
úteis, a vencer no dia 26 de setembro de 2019. 
Bauru, 19 de setembro de 2019. 

ALEXSSAND .BUSSOLA 
Presidente da missão de Justiça, Legislação e Redação 

q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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~~~aj::r~t ■w 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Considerando o Projeto de Lei nº 67/19, que autoriza o Poder Executivo a 
delegar a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, a 
celebrar convênio com agência reguladora, e dá outras providências, de 
autoria do Senhor Prefeito Municipal, processado sob nº 188/19, 
requeremos que seja solicitado junto á Caixa Económica Federal o 
encaminh m to para esta Casa de Leis de cópia integral do estudo 
desenvolvi o p la instituição no que concerne o referido Projeto de Lei. 
Bauru,25d se! d 2019 . 

Relator 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhame o de oficio, conforme solicitado. 
Bauru, 25 de s embro de 2019. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente da C issão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se oficio, conforme solicitação. 
Bauru, 25 de setembro de 201 

JOSE 
Presidente 

Atendido pacho supra. S gue cópia do oficio. 
Bauru, 25 de setembro de 201 . 

19.-u.-f 'Yh - e_ . k ~ 
DIEGO MAT. EUS CARVALHO KANASHIRO 
Diretor de A io Legislativo em exercício 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!}RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

Of.DAL.SPL.DI. 136/19 

Bauru, 25 de setembro de 2019. 

Prezado Senhor: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 67/19, que autoriza o 

Poder Executivo a delegar a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos 

sólidos, a celebrar convênio com agência reguladora, e dá outras providências, de 

autoria do Senhor Prefeito Municipal, processado sob nº 188/19, a fim de que Vossa 

Senhoria tome as providências necessárias para atender ao requerido pela 
Comissão. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos com 

protestos de consideração e apreço. 

J 

Oflcio 2, fé Proloco!Qj,J,])<-.-c.-.....:..,,.., 
· pip, (., .2.- no dia ~5 t 0 

§~ 
DIEGO MATHEUS CA@AlHO KANASHIRO 

cio. de Pioc»dil•l!xll Ilustríssimo Senhor 

JOSÉ AUGUSTO BAUNGART 

Superintendente da Sede Regional da Caixa Econômica Federal (CEF) 
NESTA 
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CQRAÇÀO O[ 
SAO PAULO 

Bauru, 11 de outubro de 2019. 

Senhor Presidente: 

CârnarR M,, ,idDal de s,1uru 
Diretoria de woio Legisla .ivo 

1 4 üUT. ?\)19 

Nos termos do Artigo 58-1 e 58-J da Resolução nº 263/90 
Regimento Interno, solicitamos desse Egrégio Plenário autorização para 
realização de Audiência Pública, no dia 22 de outubro de 2019, terça feira, com 
início às 14:30 horas para discussão do Projeto de Lei 67/19 processos 
188/2019, que autoriza o Poder Executivo a delegar a prestação dos serviços 
públicos de manejo de resíduos sólidos, a celebrar convênio com agência 
reguladora, e dá outras providências. 

Solicitamos que sejam convocados o Senhores: Prefeito 
Municipal de Bauru Sr. Clodoaldo Armando Gazzetta, Presidente da Emdurb 
Elizeu Eclair Teixeira Borges, Secretaria Municipal do Meio Ambiente Sr. Airton 
Losimo Martinez 

Solicitamos que seja convidado: Conselho do Meio 
Ambiente do Município de Bauru e representante da Caixa Econômica Federal 

Pela relevãncia do tema, solicitamos que estejam 
disponíveis os microfones, iluminação e gravação da atividade em questão. 

Sendo só para o momento, subscrevo-me com protestos 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ R.M. SEGALLA 
Presidente da Câmara Municipal de Bauru 
NESTA 

:_ .. ·,. ' 

1 /1cÍ iJ 
1 
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Praça D. Pedro 11 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 qlRAÇAO DE 
' SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 202/19 

Bauru, 15 de outubro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Atendendo requerimento aprovado em Sessão Ordinária 

• realizada ontem por esta Casa de Leis, solicitando a convocação de Audiência 

Pública para discussão sobre o Projeto de Lei nº 67/19, processado sob nº 188/19, 

que autoriza o Poder Executivo a delegar a prestação dos serviços públicos de 

manejo de resíduos sólidos, a celebrar convênio com agência reguladora, e dá 

outras providências, vimos convocar Vossa Excelência para participar da citada 

audiência no próximo dia 22 de outubro, às 14h30. 

Na oportunidade, informamos que o Senhor Presidente da 

EMDURB, Elizeu Eclair Teixeira Borges, bem como o Secretário Municipal do Meio 

Ambiente, Airton losimo Martinez, também foram convocados para a referida 

audiência e solicitamos que Vossa Excelência determine a presença dos mesmos. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos 

apresentando nossos protestos de consideração. 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

d 
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! J FOLHAS -----·-
OJJC'. ~ 
ECONÔMCA 
FEDERAL CAIXA 

' 

,.'J't 
Superintendência Regional Bauru 

Avenida Getúlio Vargas, 20-105 3° Andar 
Parque Jardim Europa- CEP 17.017-383 

, Bauru/SP 

. ' 

Oficio nº 1230/2019/SR Bauru 

Câmara Municioal d~V 11 de outubro de 2019. 
Diretoria de A.poio Legtsf:ffi'ef6 u, 

A 
CÂMARA MUNICIPAL BAURU 

1 6 OUT. 2019 

ENTRA!)Ar,.,. Assunto: Resposta ao Oficio DAL.SPL.DI 136/19 
Hora 1<A,jCi (a~ 

1 Em atençao ao Vosso Oficio DAL.SPL.DI 136/19, onde requer cópia integral do estudo no que 
concerne o Projeto de Lei nº 67/19, encaminhamos pen drive fornecido pela Gerência de 
Filial Governo Bauru. 

Atenciosamente, 

NELSON ANTONIO C 
Gerente Regional 

Superintendência Regio 1 d 

• 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 q_>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Em:?Ode ~de2019. 

ALEXSSAND BUSS9LA 
Presi 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação 

Com base no § 1°-A do Artigo 36 da Resolução nº 
263/90 (Regimento Interno), solicitamos a 
prorrogação do prazo regimental para elaboração do 
parecer por mais seis dias úteis a vencer no dia 20 
de no embro de 201 

d 9 . 

Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicito o envio de oficio ao Senhor Prefeito Municipal para que preste 
novos esclarecimentos sobre as informações contidas no Relatório de 
Estudo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, pois o referido estudo 
apresenta cálculos e valores inconsistentes, como nas folha 136, tabela 21 
e folha 144, tabela 25. Além disso, não foram integradas ao estudo as 
alternativas de viabilização para o mesmo fim descritas no relatório, no seu 
item 4. 7, precisando justificativa do por que as demais alternativas de 
financiamento exis ntes não são mais viáveis que a sugerida pelo estudo. 
Ba=e-2101i!e- i:tS~~o de 2019. 

Relator 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhamento de oficio ao Senhor Prefeito Municipal. 
Bauru,'lll de novembro de 2019. 

ALEXSSAN BUSSOLA 
Presidente da omissão de Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação. 
Bauru,a,o de novembro de 2019. 

Atendido o despacho supra. egue cópia do oficio. 
Bauru,J..ode novembro de 20 9. 

~ ~ ~.-~!\,~ 

RONALDO J&ífscHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 241/19 

Bauru, 20 de novembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 67/19, que autoriza o 

Poder Executivo a delegar a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos 

sólidos, a celebrar convênio com agência reguladora, e dá outras providências, 

processado sob nº 188/19, a fim de que Vossa Excelência tome as providências 

necessárias para atender ao requerido pela Comissão. 
No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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ITUR-\ UNICIPAL DE BAURU 

Diretoria de "Paio L°!ll1!(';.eo DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 503/19 
P.116.455/19 

1 O DEí. 2019 

ENTRA 
Hora I l. ~ _(a) 

Bauru, 10 de dezembro de 2.019. 

MENSAGEM MODIFICA TIVA E SUPRESSIV A AO PROJETO DE LEI Nº 67 /19 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

Através do presente encaminhamos à Vossa Excelência, de acordo com o § 3° do artigo 152 do 

Regimento Interno dessa Câmara Municipal, mensagem modificativa e supressiva ao Projeto de Lei nº 67119, que 

autoriza o Poder Executivo a delegar a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, a celebrar 

convênio com agência reguladora, e dá outras providências. 

Esta mensagem destina-se a alterar o caput dos artigos l º e 2º, e suprimir o parágrafo único do art. 

2° e artigos 5° e 6° do Projeto de Lei nº 67/19. 

O caput do artigo l O passa a ter a seguinte redação: 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a delegar, mediante concessão pública 

a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos no Município de 

Bauru." 

O caput do artigo 2° passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 2° A modalidade e regulamentação da 
própria" 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
Presidente da Câmara Municipal. 
NESTA 

adotada deverá ser objeto de lei 

os protestos de estima e consideração. 
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FOLHAS 
PREFEITURA MU AL DE BAURU 

GABINETE DO PREFEITO 

OF GP 2530/19 

Excelentíssimo Senhor 

José Roberto Martins Segalla 

Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Bauru, 20 de Dezembro de 2019. 

.----,-----
Câmara Mu 1icipal de Bauru 

Diretoria de •,paio Legislativo 

2 7 DEZ. 2019 

. 
EN1RA0~1'1 

Hora I l .L (a) 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM 241/19, processo 

116455/2019 em que a comissão de Justiça, Legislação e Redação, solicita parecer do Senhor 

Prefeito para que prestes novos esclarecimentos sobre as informações contidas no Relatório de 

Estudo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal acerca dos serviços públicos de manejo dos 

resíduos sólidos, informamos o que segue; 

1.1. A tabela 21, aparentemente possui inconsistências de valores da RCL (observar 
tab. 14). 
Resp: Correto, de fato os valores da RCL na tabela 21 estão equivocados, o 
valor correto a ser considerado é o apresentado na tabela 14. Vale ressaltar 
que o 5% de comprometimento da RCL na tabela 21 está correta. 

1.2. Com relação ao questionamento da tabela 25 não identificamos a inconsistência 
citada. 
Resp: A consultoria também não identifi 

-----

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy - Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando 
sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá 
ao Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, 

Relator 
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~ânuva~J:~~u■ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~i~~EfJ 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, 
acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 
legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada. ~ 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 
deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Relator 

É o nosso parecer. 

DAVI DA SILVA 

Sala de Reuniões, em 
04 de fevereiro de 2020. 

LEXSSAND O BUSSOLA 
Pres dente 

Membro 
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~mara La/Ucyial't 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação: 

Solicitamos o encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal para que envie cópia dos pareceres técnicos e 
jurídicos constantes no processo administrativo que deram 
origem ao projeto de lei nº 67/19. 
Bauru, 11 de fe ereiro de 2020. 

" 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Vereador, 
solicitamos encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal. 
Bauru, 11 de fevereiro de 2020. 

ALEXSSANDR USSOLA 
Presidente da C issão de Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, conforme 
solicitação. 
Bauru, 11 de fevereiro de 2020. 

J 

Atendido o despacho supra. gue cópia do ofício. 
Bauru, 11 de fevereiro de 202 

(.S>,v.-9e7 'Í'l1. e... K ~ 
DIEGO M~THEUS CARVALHO KANASHIRO 
Diretor de Apoio Legislativo em exercício 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~Í~~~~ci 

Of.DAL.SPL.PM. 27/20 

Bauru, 11 de fevereiro de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação do Vereador 

Benedito Roberto Meira, membro da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 

sobre o Projeto de Lei nº 67/19, processado sob nº 188/19, que autoriza o Poder 

Executivo a delegar a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos 

sólidos, a celebrar convênio com agência reguladora, e dá outras providências, a fim 

de que Vossa Excelência tome as providências necessárias para atender ao 
requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 
apresentando nossos renovados protestos de consideração. 

JOS 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

oc;olo f"j:iv 
no dia .13:..e.:... , :u:::> 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
GABINETE DO PREFEITO 

OF GP 1192/2020 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Em atenção ao OF.D 
sob nº 116455/19, seguem anexos par 

67/19 (fls. 187 a 189,223 a 25-'_;l~, ~2~L.l.ál.2J.:.._ 

Bauru, 29 de julho de 2020. 

--------, 
Câ, are Mu 1idoal de Bciuru 

l"liretoria de> \poio Legislativo 

O 6 A60. 7070 

·EN•RAíJA 
Hora~ (aj/s....,_ 

. M 27120, protocplado nesta Prefeitura 
jurídico referentes ao Projeto de Lei 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy - Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: ( 14) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE ~O /8snc -
~~s --m~ :i I À Dra. Diretora da Procuradoria do Contencioso · 

Processo nº 116.455/2019 

Versa o protocolado sobre solicitação de análise de minuta de 

projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo Municipal a delegar a prestação de 

serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, bem como celebrar convênio com 

agência reguladora, e dá outras providências, conforme minutas de fls. 185/186 . 

Em relação ao estilo redacional, verifica-se objetividade, sem 

maiores delongas. Entretanto, oportuno consignar maiores considerações. 

É o breve relatório. Passo a análise jurídica. 

Em atenção ao artigo 2°, cumpre mencionar que o prazo das 

concessões nas modalidades PATROCINADA (concessão de serviços públicos ou de 

obras públicas quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado) ou 

• ADMINISTRATIVA (contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública 

seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento 

e instalação de bens), previstas na Lei nº 11.079/2004 é de mínimo no mínimo 5 e 

máximo de 35 anos, incluídas prorrogações, sem prejuízo do dever de o prazo do 

contrato viabilizar a amortização dos investimentos realizados, nos termos do art. 5°, 

inciso 1, da Lei nº ·11.079/2004. 

Já a Lei 8.987/1995 não define o prazo máximo para a concessão 

comum. 

Acerca do paragrafo único do art. 2° da minuta em análise, não 

obstante a previsão "a critério exclusivo" do Poder Executivo, oportuno mencionar que 

;i doutrina jurídica mais atualizada é uníssona quando afirma que a prorrogação é ato 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

bilateral, ou seja, sua celebração depende da concordância de ambas as partes, não 

sendo possível que a Administração imponha a prorrogação ao contratado e vice-versa. 

Inquestionável que cabe exclusivamente à Administração, 

diante das circunstâncias de cada caso e do interesse do serviço, decidir-se pela 

prorrogação do contrato, se cabível. Em contrapartida, o contratado não está obrigado 

a aceitar a prorrogação com que lhe acene a Administração, podendo recusá-la1 . 

quando pontua que: 

Tal entendimento fica claro na lição de Marçal Justen Filho 

A prorrogação é ato bilateral, de natureza convencional. Isso 
significa a impossibilidade de "prorrogação automática" do 
contrato. É necessária manifestação de vontade de ambas 
as partes, tanto por parte da Administração como do 
contratado. Portanto, não é possível que se imponha contra 
a vontade de qualquer das partes2. 

Com relação ao artigo 3°, verifica-se a delegação do Poder de 

Polícia, que compreende a prerrogativa reconhecida à Administração Pública para 

restringir e condicionar, com fundamento na lei, o exercício de direitos, com o objetivo 

de atender o interesse público. Portanto, merece essa previsão merece atenção. 

A doutrina e a jurisprudência predominantes têm afirmado o 

dogma da impossibilidade de delegação do poder de polícia a particulares, tendo em 

vista que o exercício de autoridade por um particular em detrimento dos demais 

colocaria em risco o princípio da igualdade. 

A indelegabilidade não impede, todavia, o exercício privado de 

atividades materiais acessórias, prévias ou posteriores ao poder de polícia. Nesses 

1 PEREIRA JÚNIOR. Jessé Torres. Comentários à Lei de licitações e Contratações da Administração Pública. 5ª ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002, p. 583. 
2 

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 8 ed. São Paulo: Dialética, 2002 p. 523~ 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

casos, não há qualquer margem de liberdade decisória ao particular. Nesse sentido: 

Celso Antônio Bandeira de Mello, Diógenes Gasparini e Marçal Justen Filho.3 

No tocante ao artigo 5º, cumpre consignar que e tanto nas 

concessões nas modalidades patrocinada ou administrativa - PPP's (artº 8, da Lei 

11.079, de 30 de dezembro de 2004), quanto na concessão comum ( artigos 18, XV, 23, 

V, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995), é possível exigir garantia do 

concessionário. 

Isto posto, não há nenhuma ilegalidade na proposta de projeto de 

lei apresentada, bem como não há óbice legal na redação, e encontram-se 

formalmente de acordo com a legislação vigente. 

Ante ao exposto, apenas adequamos a minuta de projeto de lei de 

fls.185/186 ao padrão do Município, portanto, segue em anexo, minuta com a redação 

apresentada pelo setor de Convênios, devendo ser submetida e aprovada pelo Sr. 

Prefeito Municipal, e só após enviada ao DCD para encaminhamento à Câmara 

Municipal. 

À consideração superior. 

Bauru, 19 de osto de 2019. 

Tamiri 
Procurador 

o 

i Cel ino 
ao Município 

5 .477 

3 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 
797-799; 
GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 136-137; JUSTEN FILHO, 
Marçal. Curso de direito administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 502-503. 
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Lista de Requisição Inicial de Informações 

Bauru 

Para que possamos iniciar os trabalhos com a Caixa Econômica Federal ("cliente") e 
cumprir com os objetivos propostos, apresentamos a seguir a lista de informações 
iniciais necessárias. Ressalva-se o fato de que a presente lista não é exaustiva, 
podendo futuros questionamentos surgirem ao decorrer do projeto. 

As informações devem ser enviadas para os seguintes contatos do Grupo de 
Trabalho ("GT") que estão envolvidos neste projeto: 

Sérgio 
Augusto 
Caruso 

Fone: 11 97486-7187 E-mail: sergio.filho@ziguia.com.br 

Vanessa Rosa Fone: 11 99288-0678 E-
mail:vanessa.rosa@lacazmartins.com.br 

Lucas Lauria Fone: 11 2673-6041 E-mail: lucas.lauria@br.ey.com 

Sempre que possível, por favor disponibilizar as informações solicitadas também por 
meio eletrônico. 

1) Técnico: 

RESÍDUOS 

• Informar as parcerias entre município e iniciativa privada 
o Indicar, caso haja, iniciativas do município realizadas em parceria com 

iniciativa privada relacionada aos resíduos sólidos 

R: NÃO HÁ 

• Legislação 
o Indicar legislação municipal relacionada aos resíduos sólidos (RSD, 

RCC; RSS; destinação final e gerenciamento) 

R: • Lei 3.832 de 30/12/"1994 - Institui o Código Sanitário do Município de Bauru e 
dá outras providências;-

223 



~ROC.Nt 
f-OlHAS_ 

• Lei 4.362 de 12/01/1999- Disciplina o Código Ambiental do Município e dá outras 
providências; 

• Lei 4.559/00 - Distribuição de sacolas de lixo; 

• LEI Nº 7.124/18 - Dispõe sobre a responsabilidade dos grandes geradores de 
resíduos sólidos e dá outras providências. 

• LEI Nº 6.854/16 - Dispõe sobre a implantação de coleta seletiva de resíduos 
sólidos em condomínios horizontais, edifícios verticais residenciais e loteamentos 
fechados no Município de Bauru e dá outras providências. 

• LEI Nº 7.178/19 - Disciplina a disposição, transporte e destinação de caçambas e 
containers basculantes e dá outras providências . 

•. ,1 • LEI Nº 5.837/09 - Estabelece a Política Municipal de Limpeza Urbana e de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

• LEI Nº 6.7181/15 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de farmácias, drogarias e 
unidades de saúde disponibilizarem recipientes para armazenar medicamentos e 
perfumarias com o prazo de validade vencido para descarte no Município de Bauru 
e dá outras providências 

• Lei 5852/09 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão a 
ambientalmente correta dos resíduos da construção cívil. 

• Decreto Municipal 11689/11 - Regulamenta a Lei nº 5.852, de 23 de dezembro de 
2.009, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 
ambientalmente correta dos resíduos da construção cívil e dispõe sobre as sanções 
e penalidades aplicáveis ao Decreto. 

e Termo de Ajustamento de Conduta/Termo de Compromisso Ambiental 
o O município possuí Termo de Ajustamento de Conduta e/ou Termo de 

Compromisso Ambiental na área de resíduos sólidos? Caso haja, 
anexar. 

R: Não há TCA ambiental sobre Resíduos Sólidos. 
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• Organograma 
o Indicar qual secretaria e departamento são responsáveis pelos serviços 

de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Inserir organograma. 

R: EMDURB - responsável pela coleta de "lixo" resíduo sólido domiciliar (RSD) que 
atualmente é transportado até o aterro sanitário CGR Guatapará em Piratininga/SP, 
coleta seletiva, recebimento de lâmpadas fluorescentes das Secretarias Municipais, 
varrição das áreas centrais (Centro comercial), capinação e limpeza de vias e 
logradouros públicos de metade da área do município, poda e supressão de árvores 
em metade da área do município, poda e limpeza da rede de educação e saúde 
municipal como escolas e núcleos de saúde (EMEI, EMEF, NS, etc ... ), manutenção e 
monitoramentos ambientais do antigo Aterro Sanitário de Bauru. 

SEAR - responsável pela capinação e limpeza de vias e logradouros 
públicos de metade da área do município . 

• \ SEMMA - responsável pela poda e supressão de árvores em metade da 
área do município, gestão dos ecopontos, gestão e controle dos resíduos da 
construção civil - RCC e gestão das lagoas de chorume do antigo Aterro Sanitário de 
Bauru. 

, Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) 
o Indicar responsável pelo manejo (empresa ou prefeitura): 

R: A EMDURB é responsável pela coleta e transporte do "lixo" resíduo sólido 
domiciliar (RSD) que atualmente é transportado até o aterro sanitário CGR Guatapará 
em Piratininga/SP. 

o Indicar modalidade (manual ou mecanizada): 

R: Predominantemente manual (coletores). 

o Abrangência da coleta no município (%) por área urbana e rural; 

R: Executada em 100% da área urbana e rural. 

o Quantidade de resíduos coletados (anexar medições dos últimos 3 

anos): 
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COLETA ORGANICA-DEM:ONSlRATIVO MENSAL 1 mnelmas\ 
2016 2017 2018' 

Janeiro 7.807,94 7.974,33 8.379,42 
fevereiro 6.968,21 6.475,45 6.838,56 

marco 7.516,57 7.479,13 7.387,04 
abril 7.049,06 6.446,90 6.953,28 
maio 6.913,41 7.450,25 7.046,99 
iunho 6.762,51 6.878,61 6.887,39 
iulho 6.644,15 6.797,04 6.939,73 

a.-osto 7.072,48 7.271,80 7.163,64 
setembro 6.733,65 7.034,80 6.751,90 
outubro 6.716,79 7.401,98 7.842,62 

novembro 7.199,04 7.130,29 7.199,00 
dezembro 8.071,15 7.705,79 7.877,38 
TOTAL 85A54,96 86.046,37 87.266,95 

o Frequ 
ência e turno de coleta; 

R: os dados disponibilizados no site da EMDURB estão em vigor, sendo a 
cidade dividida atualmente em 56 setores. A coleta é realizada em cada setor 3 
vezes por semana, sendo dividida em 28 setores nas segundas, quartas e 
sextas e outros 28 setores nas terças, quintas e sábados, os setores são 
divididos diariamente na proporção de 14 pela manhã, 3 na parte da tarde e 11 
noturnos. 

o Equipe (quantidade total, por turno, composição e tipos de 
equipamentos); 

R: Diariamente são 28 equipes formadas por 1 caminhão compactador de 15 
m3 que comporta aproximadamente 8 toneladas de RSD, 4 coletores e 1 
motorista. Sendo divididas em 14 equipes na manhã, 3 a tarde e 11 noturnas. 

o Quantidade de setores (anexar as rotas e mapas); 

R: Sim, continuam divididos em 28 setores que são realizados as segundas, 
quartas e sextas e 28 setores realizados as terças, quintas e sábados, 
totalizando 56 setores. 
O arquivo "Mapa Resíduos domiciliares" em PDF do mapa está em anexo. 

o Da maneira como está estruturado, este serviço atende 

satisfatoriamente o Município? Caso não atenda, indicar as melhorias 
necessárias; 

R: 
o Análise gravimétrica (anexar versão mais atual) 



Gráfico do Estudo Gravimétrico - Bauru 2012 

Matéria Orgânica . 

37.27% ""'· 

RSS 1,17%, 

i 
lnfeetante 12,08% 

Estudo Gravimétrico 

' LPap&I 16,04% 

.Vidro 1.41% 

Diversos 15,46%. 

• Resíduos da Construção Civil (RCC) 

R: Sim 

• 

' Eletrônico 0.25% 

• Indicar responsável pelo manejo (empresa ou prefeitura); 

F0n1e: EMDURB 

R: No caso dos pequenos geradores a prefeitura é responsável, recebendo os 
resíduos nos Ecopontos em quantidade de até 1m3 

• 

• ) Para quantidades maiores os responsáveis são os próprios geradores . 

• 
• Quantidade de pontos viciados; 

R: Item 12.2 do plano de saneamento . 

• 
• Quantidade de resíduos coletados (anexar medições dos últimos 3 anos) 

R: 

2016 2017 2018 
CLASSE A 119946 125106 141167 
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CLASSE B 46628 49993 53669 
CLASSE D 66 26 64 
DADOS EM M 3 

• Frequência e turno de coleta; 

R: No caso dos Ecopontos que recebem esses resíduos, o horário consta na 
descrição dos mesmos em item posterior. No caso das empresas privadas funciona 
de acordo com a contratação para prestar serviço. 

Equipe {quantidade, composição e tipos de equipamentos); 

R: No caso do Ecoponto consta na descrição em item posterior 

• Destino do RCC coletado; 

R: Os recebidos nos Ecopontos são encaminhados para a Usina de RCC do 
Município 

No caso dos "particulares", que contratam caçambas e caminhões de transporte, 
podem destinar para duas usinas particulares existentes no município, além da Área 
de Transbordo e Triagem dos RCC da Associação dos Transportadores de Entulho 
e Agregados (ASTEN). 

Caso haja beneficiamento do resíduo, indicar o destino final do material 

beneficiado e se há comercialização do mesmo; 

• ) R :Os resíduos dos grandes geradores são destinados á ATT Cava Jardim 
Chapadão, Usina de RCC Ecociencia e Aparecido Reghine, quanto a 
comercialização é necessário verificar com estes entes privados 

• 
• Destino do material não beneficiado; 

R: ATT da ASTEN 

• Da maneira como está estruturado, este serviço atende satisfatoriamente o 

município? Caso não atenda, indicar as melhorias necessárias 

-



R: Atende de modo satisfatório porem a gestão poderia ser melhorada 

• Coleta seletiva 
í:;'.:~~3/ 

o Indicar responsável pelo manejo (empresa ou prefeitura); 

R :A EMDURB é responsável por realizar a coleta seletiva no município. 
o Indicar modalidade de coleta (porta a porta, Ecoponto, PEV, outros); 

R: A coleta é realizada majoritariamente porta a porta, os resíduos que são recolhidos 
nos ecopontos também são destinados às cooperativas. 

o Metas estabelecidas; 

R: Atingir 100% do município com eficiência, conforme descrito no Plano 
Municipal de Saneamento Básico 2017. 

o Abrangência da coleta no município (%) por área urbana e rural; 

R: Durante o ano de 2018 o roteiro dos setores de coleta seletiva foram ampliados por 
toda a cidade, hoje a Gerência de Limpeza Pública da EMDURB estima que a 
expansão dos setores atingiu por volta de 90% do território urbano. A porcentagem 
estimada leva em consideração o número de bairros do município, porém salienta-se 
que a coleta não passa em todas as ruas dos bairros abrangidos. 

o Quantidade coletada (anexar medições dos últimos 3 anos); 

COLErA SELETIVA-DEMONSTRATIVO MENSAL (mneladas, 
2011'i 2017 2018 

. 
Janeiro 262,85 207,08 192,43 

fevereiro 230,28 158,72 159,08 
marco 220,07 179,71 159,11 
abril 188,86 149,46 138,86 
m010 187,64 184,84 146,26 
iunho 193,18 152,88 153,27 
iulho 172,32 154,58 140,33 

a<'osto 174,19 165,92 152,54 
setembro 167,68 166,28 129,05 
outubro 157,31 156,14 134,39 

novembro 168,75 175,47 128,36 
dezembro 215,87 188,58 134,65 
TOTAL 2.338,99 2ll39,66 1.768,32 

o Frequência e turno de coleta; 
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R :os dados do site continuam em vigência. As mudanças de turnos e 
roteiros ainda estão sendo estudadas experimentalmente pelo setor de coleta para 
novas atualizações. 

o Equipe (quantidade, composição e tipos de equipamentos); 

R: Diariamente são 6 equipes formadas por 1 caminhão tipo gaiola, 4 
coletores e 1 motorista. Sendo divididas em 4 equipes na manhã, 2 a tarde e 1 
noturna. 

o Destino dos materiais recicláveis; 

R: os resíduos são distribuídos em sistema de rodízio para as 3 
cooperativas existentes no município de Bauru. 

o Da maneira como está estruturado, este serviço atende 

satisfatoriamente o município? Caso não atenda, indicar as melhorias 
necessárias; 

• Cooperativas/associações de materiais recicláveis 
o Há cadastro dos caladores em sistema da Prefeitura? Caso haja, 

informar a quantidade cadastrada; 
R: Não há catadores cadastrados no sistema da prefeitura. 

o Listar cooperativas/associações existentes no município; 
R: 1.COOPERBAU (Cooperativa De Recicladores De Resíduos De Bauru). A 
cooperativa. Foi devidamente constituída em 25 de outubro de 2013 e possui hoje 5 
anos de funcionamento no município de Bauru. 
2. ASCAM - Sem Limites (Associação dos Caladores de Materiais Recicláveis de 

e,J Bauru e Região) .. Foi constituída em 18 de setembro de 2018. 

o Quantidade de cooperados/associados e renda média; 

R: 15 cooperados, como renda média entre R$ 790,00 a um salário mínimo. 
( cooperbauru). 

o Tipo de material recebido; 
R: Todos os tipos de resíduos sólidos recicláveis proveniente da coleta seletiva e 
Ecopontos. Tais como: PET, PEAD, PP, PS, PVC, EPS, alumínio, sucata ferrosa, 
papel, jornal, revista, entre outros. (COOPERBAURU). 



o Quantidade de material recebido (por tonelada/mês e por tipo); 

R: Entre 50-60 Toneladas/mês. (COOPERBAURU) 
o Quantidade de material processado (por tonelada/mês e por tipo); 

R: Entre 40-60 Toneladas/mês. (COOPERBAURU) 
o Destino dos materiais triados e do rejeito; 
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R: Todos os materiais triados na cooperativa são vendidos para compradores da 
região de Bauru. (COOPERBAURU). 
Todo o rejeito produzido pela cooperativa é devidamente armazenado em Eco-bags e 
posteriormente coletado pela prefeitura através de sua contratada (EMDURB) 
Empresa Municipal De Desenvolvimento Urbano De Bauru, e destinado ao aterro 
sanitário de Piratininga. (COOPERBAURU). 

o Possuem instalação e equipamentos próprios (galpão, veículo, prensa, 

balança, mesa de triagem); 
R:COOPERBAURU 
Galpão: Aluguel de R$ 5.000,00 reais. 

Caminhão: Não possui. 
Prensa: Alugada. 
Elevador: Não possui 
Esteira de Triagem: Alugada. 
Balança: Alugada. 

R: NÃO 

R: NÃO 

o Recebem subsídios da Prefeitura? Quais? 

o Recebem subsídios da iniciativa privada? Quais 

o Quais as principais dificuldades vivenciadas pelas 

cooperativas/associações 
R: COOPERBAURU: A falta de estrutura própria, capacitação dos cooperados, 
comercialização de determinados materiais recicláveis, fomento para aquisição de 
equipamentos e insumos que agreguem valor ao material reciclado, realização de 
campanha de educação ambiental, melhor logística no recebimento e regularidade na 
retirada do rejeito que é responsabilidade da sua contratada EMDURB, maior 
divulgação em mídias sociais do trabalho da cooperativa, maior participação do poder 
público no fomento e incentivo nas ações desenvolvidas pela cooperativa. 
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ASCAM: Recentemente criada, a finalidade des ssoéiação é a melhor organização 
dos catadores de materiais recicláveis, para que eles tenham uma maior 
representatividade junto aos órgãos públicos e outros que também digam respeito aos 
resíduos sólidos. A capacitação dos catadores no sentido de uma melhor segregação 
e destino dos seus resíduos. Fomentar parceirias com o poder público e entidades 
privadas. Maior visibilidade e frequente educação ambiental nas escolas, 
comunidades, órgãos públicos e maior conscientização da responsabilidade 
compartilhada dos resíduos sólidos. Elaboração de projetos para captação de 
recursos para fomentação, estrutura e capacitação de cooperativas e catadores. E 
também que essa associação seja um canal facilitador do diálogo e gestão junto ao 
poder público na questão dos resíduos sólidos, onde estaremos discutindo a lei 
ambiental e a inclusão social dos catadores. 

• Resíduos da logística reversa (eletroeletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas 
fluorescentes e agrotóxicos) 

o Indicar responsável pelo manejo (empresa ou prefeitura); 

R: A EMDURB é responsável pelo recebimento de lâmpadas 
fluorescentes das Secretarias Municipais, sendo essas lâmpadas retiradas, 
transportadas, tratadas e destinadas atualmente pela empresa "Witzler Engenharia". 

Existe também em Bauru a "ARIBAU - ASSOCIACAO DAS REVENDAS 
DE INSUMOS AGRICOLAS DA REGIAO DE BAURU" que é responsável pela 
logística reversa das embalagem de agrotóxicos comercializadas na região. A 
associação funciona em uma área anexa ao antigo aterro sanitário de Bauru, contudo 
a PMB não realiza nenhum controle sobre a gestão dos resíduos em questão. 

o Quantidade (anexar medições dos últimos 3 anos); 

LAMP ADAS FLUORECENTES {wwlades) 

1 2016 1 2017 1 2018 1 

1 67.595 1 42.993 1 78.631 1 

o Frequência e turno de coleta; 
R: A coleta de lâmpadas é realizada no pátio da EMDURB conforme 

demanda das secretarias, geralmente 1 vez ao mês, sendo atendidas durante o 
período de expediente que é de segunda a sexta das 8:00 h as 17:00 h. 
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o Equipe (quantidade, composição e tipos de equipamentos): 

R: Para retirada das lâmpadas são utilizados 2 ajudantes, sendo 
transportadas por veículo tipo caminhão-baú. 

o Destino por tipo de resíduo: 

R: As lâmpadas são trituradas, descontaminadas e aterradas sob 
responsabilidade da empresa contratada. 

o Da maneira como está estruturado, este serviço atende 

satisfatoriamente o município? Caso não atenda, indicar as melhorias 

necessárias: 
• R: Alguns processos de logística reversa não funcionam satisfatoriamente. É 

o caso das pilhas e baterias que agora teve seu termo de compromisso 
expirado e neste exato momento não sabemos se será renovado ou não, 
devendo por enquanto ficarem armazenadas em galões para serem 
destinados. 

• As lâmpadas que hoje possuem contrato para pagamento do serviço de 
destinação, com o início do funcionamento da logística deverão ter o 
procedimento funcionando o mais breve possível, pois hoje não é o que 
acontece, em especial porque não há pontos suficientes para recebimento e 
nem "acordo" com os pontos "privados" de recebimento para acolherem as 
lâmpadas. 

• Resíduos volumosos 
o Indicar responsável pelo manejo (empresa ou prefeitura); 

R: A EMDURB é responsável pelo recebimento e destinação dos 
resíduos volumosos do município, o transporte dos resíduos recebidos nos ecopontos 
ate'o aterro é realizado pela SEMMA. 

o Quantidade (anexar medições dos últimos 3 anos); 



.) 

COLETA VOLUMOSO -DEMONSlRATIVO MmSAL mneladas) 
2016 2017 2018 

Janeiro 88,59 59,43 143,65 
fevereiro 76,16 82,57 137,82 

marco 98,77 85,93 160,92 
abril 96,79 51,33 124,76 
malo 35,79 60,26 114,40 
iunho 48,68 59,52 100,02 
iulho 47,13 49,24 119,44 

ae-osto 28,68 31,38 166,77 
setembro 37,37 48,51 879,32 *Cidade Limpa 

outubro 36,82 53,47 157,47 
novembro 67,44 105,38 133,22 
dezembro 61,65 132,73 159,38 
TOTAL 723)17 819,75 2.397,17 

o Frequência e turno de coleta; 
R: Os resíduos volumosos são recebidos nos ecopontos da cidade e 

transportados diariamente até o antigo Aterro Sanitário de Bauru, cujo horário de 
funcionamento é de segunda a sexta das 8:00 h as 17:00 h e sábados das 8:00 h as 
12:00 h. 

o Equipe (quantidade, composição e tipos de equipamentos); 

R: São 3 equipes que realizam o transporte dos ecopontos ao aterro, 
sendo compostas por 1 motorista e 2 ajudantes que utilizam 2 caminhões tipo gaiola 

e 1 tipo caçamba. 

o Destino dos resíduos volumosos; 
R: Os resíduos volumosos são destinados ao antigo aterro sanitário de 

Bauru sendo compactados e aterrados em uma área anexa ao antigo maciço de 
resíduos. 

o Da maneira como está estruturado, este serviço atende 

satisfatoriamente o município? Caso não atenda, indicar as melhorias 

necessárias. 
R: Necessita de certas melhorias, pois por não existir o serviço de coleta 

desses resíduos, nota-se que pessoas que não tem condições de encaminhar os 
volumosos até o ecoponto, acabam por abandoná-los em terrenos e ruas da cidade. 

• Resíduos áreas verdes 



o Indicar responsável pelo manejo (empresa ou prefeitura); 

R: A EMDURB é responsável pelo manejo e disposição dos resíduos de 
áreas verdes no município. 

o Quantidade (anexar medições dos últimos 3 anos); 

RESIDUOS VERDES - DEMONSTRATIVO MENSAL (1oneladas) 
2016 20I7 2018 

Janeiro 519,84 505,13 578,81 
fe'll:ereiro 1.468,75 588,31 575,61 

março 699,28 981,06 736,50 
abril 529,64 695,60 653,37 
ma10 532,00 637,83 723,01 
junho 829,81 691,83 1.039,77 
julho 644,84 680,98 765,76 

agosto 757,28 531,75 607,06 
setemoro 595,26 576,44 671,91 
,oútubró' 507,99 633,18 936,95 
novembro 571,24 592,27 662,53 
dezembro 604,60 470,10 520,85 
TOTAL 8.260,53 7.584,48 8.472,13 

o Destino dos resíduos das áreas verdes; 

R :Os resíduos são destinados ao antigo Aterro sanitário de Bauru e 
dispostos em uma área anexa ao antigo maciço de resíduos domiciliares, localizado 
no fundo da gleba. 

o Da maneira como está estruturado, este serviço atende 

satisfatoriamente o município? Caso não atenda, indicar as melhorias 
necessárias; 
R: De maneira geral necessita de melhorias na quantidade e qualidade 

da frota e ferramentas para otimizar o serviço. 

• Não, os resíduos verdes armazenados em área anexa do aterro, não são 
compostados e não possuem critérios técnicos para processamento ou 
posterior utilização. Basicamente são acumulados e se necessário utilizados 
como cobertura quando já se decomporão. A expectativa é uma destinação 
mais nobre. 

• Varrição de vias e logradouros públicos 
o Indicar responsável pelo serviço (empresa ou prefeitura); 



R: A EMDURB é responsável pela varrição da área central (centro 
comercial) e proximidades. 

o Indicar modalidade (manual ou mecanizada); 

R: Modalidade manual. 

o Coleta dos resíduos da varrição (quantidade e composição da equipe). 
Há uma equipe específica para a coleta? 
R: Não temos o controle da quantidade, uma vez que o resíduo 

ensacado é coletado junto com os demais na coleta domiciliar. A equipe é formada por 
25 colaboradores que abrangem toda a área central. 

o Destino dos resíduos de varrição; 

R :O resíduo é ensacado e coletado pela coleta domiciliar. 

o Da maneira como está estruturado, este serviço atende 

satisfatoriamente o município? Caso não atenda, indicar as melhorias 
necessárias; 
R: De maneira geral, seriam necessárias melhorias na quantidade de 

colaboradores para abranger toda a área de maneira constante. 

• Capina 
o Indicar modalidade (manual ou mecanizada); 

R:Capinação manual. 

o Coleta dos resíduos da capina (quantidade); 

R:Não temos como mensurar a quantidade, os resíduos de poda, roçada 
.) e capinação dão entrada na balança com a mesma categoria, classificados como 

resíduos verdes e estão no montante das quantidades descritas no tópico de áreas 
verdes. 

o Destino dos resíduos de capina; 

R:Os resíduos são destinados ao antigo Aterro sanitário de Bauru e 
dispostos em uma área anexa ao antigo maciço de resíduos domiciliares, localizado 
no fundo da gleba. 



o Da maneira como está estruturado, este serviço atende 

satisfatoriamente o município? Caso não atenda, indicar as melhorias 
necessárias; 
R: Não, muitos pontos da cidade acabam "abandonados" e se tornam 

pontos para descarte irregular de lixo. De maneira geral, seriam necessárias 
melhorias na quantidade de colaboradores e qualidade da frota e ferramentas para 
abranger toda a área de maneira constante. 

• Roçada 
o Indicar modalidade (manual ou mecanizada); 

R: Roçada Mecanizada. 

o Coleta dos resíduos da roçada (quantidade); 
R: Não temos como mensurar a quantidade, os resíduos de poda, 

roçada e capinação dão entrada na balança com a mesma categoria, classificados 
como resíduos verdes e estão no montante das quantidades descritas no tópico de 
áreas verdes. 

o Destino dos resíduos de roçada; 
R:Os resíduos são destinados ao antigo Aterro sanitário de Bauru e 

dispostos em uma área anexa ao antigo maciço de resíduos domiciliares, localizado 
no fundo da gleba. 

o Da maneira como está estruturado, este serviço atende 
satisfatoriamente o município? Caso não atenda, indicar as melhorias 
necessárias; 
R:De maneira geral, seriam necessárias melhorias na quantidade de 

colaboradores e qualidade da frota e ferramentas para abranger toda a área de 

• ) maneira constante. 

• Limpeza de locais de feiras livres 
o Indicar quantidade e endereço das feiras livres; 

R: A lista completa dos endereços de todas as feiras está descrita no 
endereço: 
http://www.bauru.sp.qov.br/sagra/feiras.aspx 

o Quantidade de resíduos coletados (anexar medições dos últimos 3 
anos); 

' 
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R: A limpeza e coleta é realizada pela EMDURB apenas nas feiras da 
área central e do bairro Bela Vista. Não temos o controle da quantidade, uma vez que 
o resíduo ensacado é coletado junto com os demais RSD na coleta domiciliar. 

o Destino dos resíduos; 

R: Atualmente é transportado até o aterro sanitário CGR Guatapará em 
Piratininga/SP, junto com o RSD. 

o Da maneira como está estruturado, este serviço atende 

satisfatoriamente o município? Caso não atenda, indicar as melhorias 
necessárias; 

R: Atende, nessas condições. Mas não é o ideal. Por isso a 
necessidade de consultoria . 

• ) • Destinação final dos resíduos sólidos -Aterro Sanitário: 
o Resíduos provenientes de: 

R:São destinados ao Aterro sanitário os resíduos domiciliares, de 
varrição, de limpeza de feiras e os rejeitos das cooperativas. 

o Endereço; 
R:RODOVIA ENG CABRAL RENNO , KM 256, Piratininga - SP, 17490-

970 

o Distância 
R: Aproximadamente 40 km distância ao centro de Bauru. 

• Destinação final dos resíduos sólidos - Compostagem: 
Anexo li informa que não há compostagem de resíduos domiciliares. Há 
compostagem de algum outro resíduo, por exemplo, o proveniente de feiras, 
podas, etc? 

o Modalidade (aeróbia ou anaeróbia); 

Resíduos provenientes de: : entrega de pequenos volume no Ecoverde 
Endereço; Viveiro Municipal, Rua João Vitica S/N, Jardim Primavera, Bauru-SP 

o 
o Endereço; 

• Distância: Dentro da área urbana do município 
o 
o Indicar uso posterior do c:omposto (comercialização, utilização em áreas 

verdes municipais, outros) 



.) 

R: Utilização própria ou doação quando solicitação ou disponibilidade 

o 

, Destinação final dos resíduos sólidos - PEVs/LEVs/Ecopontos: 
o Resíduos provenientes de: 

R: Os rejeitas das cooperativas são destinados ao Aterro sanitário de 
Piratininga, os resíduos volumosos não aproveitdados são destinados ao antigo 
aterro sanitário de Bauru sendo compactados e aterrados em uma área anexa 
ao antigo maciço de resíduos. 

o Quantidade de pontos existentes; 
R: Foram informados 7 ecopontos. Esta informação ainda é válida? Caso não 
seja, atualizar informando também os endereços 
A informação é válida. 

o Quantidade de resíduos recebidos; 

2016 

LÂMPADAS UN 

MADEIRAS EM GERAL KG 481525 

MATERIAL RECICLÁVEL KG 739570 

MATERIAL RECICLÁVEL - ELETROELETRÔNICO KG 249 

ÓLEO DE FRITURA LT 249 

PNEUS UN 4794 

REJEITO KG 244913 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M' 6177 

VOLUMOSOS KG 262173 

2017 

KG 

LÂMPADAS UN 29415 

MADEIRAS EM GERAL KG 261785 

MATERIAL RECICLÁVEL KG 690949 
MATERIAL RECICLÁVEL - ELETROELETRÔNICO KG 605 

PILHAS KG 204 



PNEUS 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

VOLUMOSOS 

MADEIRAS EM GERAL 

MATERIAL RECICLÁVEL 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

VOLUMOSOS 

o Horário de funcionamento; 

UN 

M' 
KG 

KG 

KG 

M' 
UN 

~ROC.N• 
F-0!.HAS 

R: O horário de funcionamento dos ecopontos é de segunda a sexta das 08h ás 
12h e das 13h ás 17h e sábado das 08h as 12h e é realizado pela própria 
Prefeitura. 

o Endereço; 
o R: 

Ecoponto Antonio Eufrasio de Toledo - Rua Sorocabana, quadra 2 

Ecoponto Mary Dota - Rua Americo Finazzi, quadra 4 

Ecoponto Jardim Redentor/Geisel - Rua Noé Onofre Teixeira, quadra 3 

Ecoponto Pousada 1 - Rua 41, quadra 1 (Entre as Ruas Joaquim Gonçalves 
Sariano, quadra 5 e Maurício Pereira de Lima) 

Ecoponto Edson Francisco da Silva - Rua Dulce Duarte Carrijo, quadra 4 

Ecoponto Parque Viaduto, Rua Bernardino de Campos, quadra 28 

Ecoponto Engenheiro Octávio Rasi - Rua Manoel Lopes Neves, quadra 01 

o Estrutura; 

R: Cada ecoponto conta com um funcionário para recepção e orientação dos 
munícipes, 4 caçambas de 5m3 para recepção de RCC e um container habitável que é 
utilizado como escritório 

Para coleta dos materiais diariamente são utilizados 3 caminhões gaiola para coleta 

4604 

5575 

365850 

860 

41350 
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~ 
dos recicláveis e volumosos e dois caminhões poliguindastes duplo para manejo do 
RCC 

o Equipe; 

R: 26 Funcionários, sendo 5 motoristas, 7 ajudantes em cada Ecoponto e 14 
ajudantes para o manejo dos resíduos, 2 caminhões poliguindaste duplo e 3 
caminhões carroceria com gaiola 

• Passivo ambiental: 
o Quantidade de áreas com passivo ambiental (suspeitas e confirmadas); 

R:Área do antigo Aterro sanitário de Bauru, o Aterro está localizado na 
área rural em uma latitude 22°15' Sul e a uma longitude 49°08' Oeste e é acessado 
pela Rodovia Marechal Rondon Km 353 mais 500 metros, ficando a uma distância 15 
Km do Centro da cidade. 

Segue o parecer CETESB Nº 173/IPRS/15, onde são tratadas as 
medidas exigidas para determinar o comportamento das plumas de contaminação 
encontradas no local, porém ainda não foram realizados os estudos de delimitação 
das plumas de contaminação conforme exigências contidas na conclusão deste 
parecer. 

Importante salientarmos que nos últimos 2 anos de análises de águas 
subterrâneas do aterro todos os parâmetros tiveram resultados dentro dos valores de 
referência. 

o Para as áreas de passivo ambiental confirmado, anexar: estudos 
confirmatórios, Plano de recuperação e monitoramento; 
R: Salientamos que não há um plano de encerramento e recuperação do 

Aterro de Bauru vigente e licenciado na CETESB. O município vem tentado seguir as 
orientações e exigências contida no Parecer Técnico CETESB Nº 001/2011 LPGP, 
onde estão contidas as medidas necessárias ao empreendimento como o 
monitoramento geotécnico, de águas subterrâneas e superficiais, a conformação 
geométrica de bermas e taludes, implantação de sistemas de drenagem interna e 
superficial, gestão das lagos de chorume entre outros, caracterizando o encerramento 
do local. 

Segue em anexo os arquivos do Parecer técnico da CETESB e o projeto 
aprovado e utilizado na última expansão como layout final da conformação geométrico 
do encerramento. 

ANEXOS: 
• Parecer CETESB Nº 001/2011 LPGP 
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• Aterro8auru2010 OP GEO cad52007-Camadas 4L e 5L - -
• Projeto complementar - versão final para encerramento 
• Projeto de Ampliação COMPLETO - EMBA_290715 
• Parecer CETESB Nº 173/IPRS/15 - contaminação 

• Frota 
o Possui monitoramento de frota? Online? 

R: A frota da Diretoria de Limpeza Pública da EMDURB possuí 
monitoramento em quase sua totalidade, como caminhões de lixo, cata galhos e de 
transporte de colaboradores. 

O monitoramento da frota é restrito a administração publica e foi implantada no final de 

2018 

o Para as áreas de passivo ambiental confirmado, anexar: estudos 

confirmatórios, Plano de recuperação e monitoramento; 
R: Plano de Recuperação do Aterro Sanitário Municipal 

., Educação ambiental: 
o Descrever campanhas de educação ambiental relacionadas à temática 

de resíduos sólidos existentes no município; 

R: Não há educação ambiental para área de resíduos implantada de forma constante, 

somente em casos pontuais. 

• Custos: 
o Informar investimentos e custos atuais para a limpeza urbana e o 

manejo dos resíduos sólidos; 

R: De acordo com o contrato PMB nº 8233/2017 o valor da coleta é de 
141,90 R$/tonelada, e de acordo com o contrato PMB nº 8005/2016 o valor da 
disposição é de 83,50 R$/tonelada o que resulta nos valores apresentados abaixo: 
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PROL. Nk 

FOLHAS 

COLETA ORGAMCA-DEMONSJRATIVO llffNSAL (mneladas) 
1 2016 1 2017 1 2018 j 

TOTAL 1 85 .454 ,96 1 86IJ46,37 1 87266,95 1 

CUSTOS ANUAIS fR$) 
SERVIÇO R$/t 2016 2017 2018 

Coleta 141,9 R$ 12.126.058,82 R$ 12.209.979,90 R$ 12.383.180,21 
A'lelTO 83.5 R$ 7 .135.489,16 R$ 7 .184.871,90 R$ 7.286. 790,33 " 

Total R$ 1~.261.547,98 R$19.394.851,80 R$ 19.669.970,53 

• Taxa de lixo: 
o Valor; 

Anexo li informa que não cobrança de taxa. Está informação ainda é 
válida. Caso não seja, informar mecanismo de cobrança. 

o Mecanismo de cobrança; 
o Quanto representa do orçamento municipal? 
o Quanto representa dos gastos municipais com o manejo de resíduos 

sólidos? 

R: Ate o momento não há taxa de lixo implementada, apesar de prevista no decreto do 
Plano de Saneamento. OS serviços são custeados por arrecadação no IPTU. 
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• 

2) Econômico- Financeiro: 

GERAL 

PROC.Nt 
FOLHAS 

• Resultados financeiros do município de Bauru dos últimos três anos, 
incluindo: 

o Custos e Despesas 

• Gastos e receitas históricas e atuais do município com a gestão de 
resíduos sólidos, considerando operação, manutenção e investimentos 
(CAPEX) . 

0 Limite de financiamento do município e quanto do mesmo já se encontra 
comprometido. 

0 Arrecadação atual e histórica do Fundo de Participação do Município 
(FPM) 

• Disponibilidade de Recebíveis e ativos garantidores, tais como: 

o Títulos públicos. 
o Ações. 
o Debentures. 
o Royalties. 
o Recebíveis de aluguéis. 
o Pagamentos de outorgas. 

RESÍDUOS 

" O município tem informação sobre os gastos e sua abertura com a coleta, 
afastamento e disposição de resíduos sólidos nos últimos três anos? Há 
estimativas sobre o crescimento destes gastos nos próximos anos? 

• Atualmente qual é a fonte de financiamento com o manejo dos resíduos 
sólidos? 

23 
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• Como é cobrada a taxa de resíduos atualmente? 
R: De acordo com o 3° termo aditivo do contrato PMB nº 8233/2017, 
assinado em 02/07/2018, o valor da coleta passou a ser de 141,90 
R$/tonelada. 

• Qual o nível de autossuficiência gerado pela cobrança de taxa de coleta de 
resíduos? 

• Existem dados sobre a logística atual de tratamento e disposição dos 
resíduos sólidos e os custos operacionais de afastamento e disposição 
desses resíduos? 

• Qual a expectativa de custo por tonelada da disposição dos resíduos 
sólidos? 

0 Qual o volume de resíduos e respectiva tipologia (domiciliar, comercial, 
hospitalar etc.)? 

• Qual o nível tarifário atualmente cobrado para a disposição do resíduo 
sólido em aterro (gate fee)? 

• R: No relatório obtém a informação que a prefeitura paga o valor de R$ 
83,50/ton entregue ao operador do aterro privado. Esta informação ainda é 
válida? Caso não seja, favor atualizar. 
Informação ainda válida . 

• } 0 Período e índice de reajuste da TCRS - Taxa de Coleta de Resíduos 
Sólidos 

• Estimativa de investimento necessano para projetos de infraestrutura 
visando atingir a coleta e destinação adequada, bem como, para o manejo 
de resíduos sólidos; 
No Anexo li obtém a informação do total de valor de investimento estimado. 
Sendo R$ 261.450.000,00 de OPEX e R$114.000.000,00 de CAPEX. Esta 
informação ainda é válida? Caso não seja, favor atualizar. 
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• Quais são os contratos e o valor desses com empresas terceirizadas para 
prestação dos serviços associados à gestão de resíduos sólidos; 

• Descrição e abrangência de todos os serviços relacionados ao manejo de 
resíduos. 
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3) Jurídico: 
R: ARQUIVOS ZIPADOS EM ANEXO NO E-MAIL; 

RESÍDUOS 

• Quem é o atual prestador dos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos? 
Consoante informado, a EMDURB é o atual prestador dos serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Informar se a coleta e o 
transporte são realizados pela própria EMDURB ou por empresa 
contratada. Há contrato entre a EMDURB e o Aterro Privado? A EMDURB 
também é responsável pela coleta e destinação final dos resíduos da 
construção civil e de saúde? Em caso positivo, os serviços são realizados 
pela própria EMDURB ou por terceiros contratados? 

o Caso os serviços sejam prestados pela iniciativa privada, favor 

disponibilizar o(s) contrato(s) e demais documentos correlatos a 
essa prestação. 
Não recebemos quaisquer instrumentos que indicam que os 
serviços mencionados no item anterior são prestados por terceiros 
contratados. Sendo assim, caso os serviços sejam prestados, favor 
disponibilizar os documentos citados. 

4 Os serviços são regulados e fiscalizados por alguma agência reguladora? 
o Caso sejam por uma agência estadual, favor disponibilizar os 

instrumentos de gestão associada. 

• Os serviços são regulamentados por alguma norma? Em caso positivo, 
favor disponibilizá-la. 

• Existe um Plano Municipal de Resíduos Sólidos? Ele foi aprovado por 
alguma norma (decreto ou lei)? Em caso positivo, favor disponibilizá-lo 
De acordo com o Decreto 13.646/17, o Plano Municipal de Saneamento 
Básico - PMSB contempla a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos -
PGIRS. No entanto, de acordo com o Anexo 1, o Plano Municipal de 
Saneamento Básico está em implantação. Desse modo, é necessário a 
confirmação se o Plano Municipal de Saneamento Rásico - PMSB 
contempla, de fato, a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS, bem 
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como se atende a todos os requisitos das Leis federais nºs 11.445/07 e 
12.305/10. 

Precisamos da confirmação que as informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico PMSB disponível no site 
http://www.bauru.sp.gov.br/semma/plano saneamento.aspx.internet está 
válido. 

6 Existe alguma entidade que exerça controle social no Município? Em caso 
positivo, favor indicar normas que preveem a atuação dessa entidade. 

0 Existe algum Termo de Ajustamento de Conduta ou outro acordo firmado 
com o Ministério Público relacionado aos serviços de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos? Em caso positivo, favor disponibilizá-lo. 

Foi disponibilizada apenas a Lei municipal nº 6.787/16, que institui o 
Programa de Parcerias Público-Privadas do Município de Bauru. Desse 
modo, é importante a verificação se há outras normas relativas aos 
serviços de manejo de resíduos sólidos e que possam interferir no projeto. 
Será feito um levantamento da legislação para posterior validação com o 
Município. 

Disponibilizar a legislação municipal e, eventualmente estadual, aplicável 
ao projeto, principalmente relacionada aos (i) serviços de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, (ii) licitação, (iii) concessão de serviços 
públicos, {iíi) parcerias público-privadas. 
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Daniela 

De: "daianaferreira" <daianarerreira§bauru..sp gov br-,. 
Data: quinta-feira, 12de dezembro de 2019 15 44 
Para: "Daniela" <danielagaio@lbaum.sp gov br> 
Ce: "Manna Penltm Segalla" <mannasegalla@lbaurn sp.i;ov br> 
Anexar: canvuJpg 
Assunto: Re Fw Solicitações de lnfonnações - Estudo Socioambiental 

Boa Tarde Daniela! 

A área na Rua João Prudente Sobrinho está desapropriada p/ implantação do desfavelamento Fortunato Rocha Uma/ Decreto 14347 
- 16.08.2019 - Permite uso - Associação Paz em Movimento/ Termo de Permissão de Uso 1987.19; 

As áreas da Rua José Maria Canvas (ao lado do cemitério Cristo Rei): 

1° área sob cadastro 4/2113/001 área institucional com 4.628,88 m2 

2º área sob cadastro 4/1635/002 sistema de lazer L2 do Bairro Santa Fé com 7.654,44m 2 

qualquer dúvida estou a disposição; 

atenciosamente 

Daiana Ferreira 

Cadastro 

SEPLAN 

Em 11.12.2019 17:58, Daniela escreveu: 

Boa Tarde! 

Essas áreas são da prefeitura?? Poder ser área de triagem?? 

Att. 

Daniela 

From: Wilson R::iberto Mantovani 
Sent: Wednesday, December 11, 2019 2:00 PM 
To: QiIDkl.a §aJ.Q 
Cc: larlssamituuti@bauru.sp.gov.Qr 
Subject: ENC: Fw: Solicitações de Informações - Estudo Socloambiental 

Daniela, segue para analise a sugestão de duas áreas próximas a Ecorecicla 

14/01/2020 
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De: Lanssa Mayuml Mituuti [ma11to:larlssamltuutl@bauru.sp.gov.brJ 
Enviada em: quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 13:54 
Para: Wilson Roberto Mantovani 
Assunto: fwd: Fw: Solicitações de Informações - Estudo Sodoambiental 
Prioridade: Alta 

-------- Mensagem original --------

Assunto:Fw: Sohdtações de Informações - Estudo Soc1oamb1ental 
Data:10.12.2019 13:00 

De:"Daniela" <dan1elagalo@bauru.sp.gov.br> 
Para:"lar!ssa Mituut!" <lanssamltwutl@bauru.sp.gov.br> 

Cópla:"Daiana Ferreira" <daianaferre1ra@bauru.sp.gov bp, 

OI! 

Mayuml, niio há área próxima. Voce tem Ideia de local mais próximo para pedir o pesquisa e que atenda as necessidades do ecoponto 7 

Danl. 

From: da1anaferre1ra 

Sent: Monday, December 09, 2019 4:26 PM 

Cc: mar!naS?.Qfilla 
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bSágina 3 de 5 

Subject: Re: Fw: Solicitações de Informações - Estudo Socloamblenta! 

Boa Tarde Daniela! 

Sobre a área (N.!f!~./ / www p:_oogle.com or /r'lapS/eJi'çe&aun; ~s<> /@· :1:2. 302214&-:4 :l.116046 L293m/da ta:\3m 11 ~e3 !4m5 13m4 !1 <;{)(94bf689c0ddaa22L0x25 td68f6fa ! 34a0!8m2 ,3d· 22.314459 ! 4d 
49.0585951). foi verfficado que a mesma~ de propriedade partícular, sendo assim com nenhum vinculo com essa Prefeitura; e a respeito de áreas próximas a esta, mfellzmente não existe nenhuma 
de posse da prefeitura. 

Daiana Ferreira 

Dlv1são de Cadastro 

SEPLAN 

Em 09.12.201915:35, marina.regalia escreveu: 

Prezadas, Há necessidade de verificar a dfsponlbllldade da área apontada pela SEMMA, conforme e-mail a baixo, para Indicação de área de triagem próximo a Ecoreclcla(faraguá / 
Fortunato). Aguardamos o parecer posittvo ou Indicação de outra área próxima a Ecorec!cla, Há como $uge.stão a área conhecida como "canarinho" que fica ao lado da AOKI 
{https:ljwww.google.com.hr /mapo/place/Bauru •SP/@· 22.3022148 -49. l 160467 293m/data= !3ml lle3!4 mS !3m4 ! ls0x94bf689c0ddaa22 l .Ox251e358f5fal 34~0 !8m2 ! 3d-
22.314459!4d-49.0586951}. porém precisa ser verificada na Seplan, caso não haja a possibil!dade de ser essa a área indicada, será necessário a Indicação de outra nas 
prPx1mldades. Att. Danlela Gaio Martins Coordenadora de Convenios FROM; Larlssa Mayumi Mituutl SENT: Monday, Decemher09, 201912:43 PM TO: Dari!ela SUBJECT: Re: Fw: 
Solldtaçõ"s de Informações - Estudo Soc!oambrental OI Dan 1, Analisando as áreas lridlcadas pela SEPLAN, verificamos que não há indicação de área próxima a Ecorecicla. Precisa 
Indicar uma área para a Ecoreclcla (Jaraguá / Fortunato) há como sugestão a área conhecida como •canaríriho" que fica ao lado da AOKI 

(httpi:{/www .google.com.br/maps/pl~ce/Ba uru +fil@.:ll.:~~2148 -4!,(,_t'.h,60467 293m/data= !3m1!1e3 !4m5 !3m4 lls0x94bffi89c0ddaa221:0x25 lc'.!§Sf6faj._~Qlª-.m~!lc!: 
:;'2.31A45914d-49.0586951[2]), porém precrsa ser verificada na Seplan, caso não haja a possíbllldade de ser essa a área indicada, será necessário a lnd!cação da outra nas 
proximidades. Das área$ Indicadas, havia sido repassado a consultorla que a COOTRAMAT já opera em área da Prefeítura. Assim, mesmo com 4 cooperativas, serão necessárias 
apenas 3 áreas para estruturas de forma menos deslgual as cooperativas operantes. Quanto a mam1tenção dos Ecopontos, em conversa com o Sr. Secretário, foi optado por manter 
o lnvestlmento na "PPP~, assim o município fica resguardado da manutenção caso ocorra alteração da situação atual do contrato de gestão dos Ecopontos. Portanto, sei:ue em 
anexo o Termo de Compromlsso assinado com empreend(mento que Instalará o 9g Ecoponto. Lembrando que a instalação do Ecoponto tem o prazo até o término de construção do 
empreendlmento e solicitação de seu Habite-se Qualquer dúvida retorne Em 09.12.2019 11.34, Danfela escreveu: 

Oiil Em relaçao a a !nd!cação de 1 área para e.strutura de triagem próxima à nova cooperativa, vamos nos manife.star no sentido de exsitir 3 indicações Já, sendo oue uma delas Já 
est.6 utlllzando de bem público, mi? Seria essa 41 mesmo a que esta utilizando? Dani FROM: Pedro Paulo Gulraldello SENT Frld,iy, Decem'oer 06, 201911:01 AM TO: Daniela; 
conve-,1os.@bauru.sp.gov.br CC: Paulo Surreaux de Ol!ve1ra; Ronaldo Betetto, Ulrlssa Mituutl SUSJECT: RES: Sollcltações d" Informações - Estudo Socioambieritaf Prezados, bom 
dia. A nova cooperativa (41 cooperativa) está sendo considerada nos estudos. Conforme contato com a Prefeitura, h;I entendimento que será desconsiderado o 92 ecoponto, se rido 
que estamos rio aguardo do posiciona me rito por parte da SEM MA. P!!rmariecemos à disposição. Atericiosamerite Pedro Paulo Gulraldello Supervisor de Filial Governo Gerência 
Executiva de Governo Bauru/SP DE: Daniela <dan1elaga1o@bauru.sc.gov.br> ENVIADA EM: sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 09:S4 PARA: Pedro Paulo Gulra)dello 
<pedro.gu1raldello@calxa.gcv.br>; coriveriios,-mbauru.so.gov br CC: Pedro Pauto Gulraldello <pedro.gwrald1!llo@r.;11xa.gov.br>; Paulo Surreaux de Oliveira <paulo• 
surre:~\!.&.Qlli:e1ra@ca,<yov.br>; Roria!do Betetto <!Q!J.ª.!f!.o..,)?etettc@..f..aJ.>§.AOV.br>; Larlss,., Mítuutl <lanssamituaj:1@bau.('±spgov.br> ASSUNTO· Re: Sohcitaçõe~ de Informações -
Estudo Socioamb/erital Bom dia, Apenas para esclarecer, essa nova cooperativa que ainda não foi implementada, l"\ão estaria fora do l!Studo, no que diz respeito a ser considerada 
para Impacto no projeto? A propósito, estou aguardando pos1ctonamerito da SEMMA para atestar a lriformação d" que a cooperativa será desconsiderada no projeto Att. Danle!a 
Gafo Martins Coordenadora de Convênios FROM: Pedro Paulo Guiraldello SENT: Thursday, December 05, 2019 S 47 PM TO: Dan!ela : conver,los@'oa>JrU.3p.gov.br CC: Pedro Paulo 
Gulralde!lo; Paulo Surreaux de Oliveira ; Ronaldo Betetto SUBJECT: ENC. Solíclta~ões de Informações - Estudo Sodoamblental Dant, boa tarda. Conforme reuriião realizada entre 
CAIXA e Corisultoria nesta data, solícita mos verificar a Indicação de 1 área para .. strutura de triagem próxima li nova cooperativa instituída rio munidpio. Permanec .. mos à 
disposição. Atenciosamente Pedro Paulo GtJ!ra!de!io Supervisor de Flita! Governo Gerénc1a E~ecut1va de Governo Bauru/SP DE: Pedro PatJlo Guiraldelio ENVIADA EM. segunda-feira, 
2 de dezembro de 201910:48 PARA: Lucas Laurla <lucas.laurla<filbr.ey.com>; Maria Ollvla Hanriickel <Mana Haon,ekel@br.ev.ccrn>; Marta Calem! <martal@:ig«1a.com.br> CC: 
Pedro Paulo Guíraldello <~.gulrald.,1lo@lca1xa.gov.br>; Paulo Surreaux de Olive!ra <p11ulo-H1rrel1<M.oli.,,a1ra®ca!xa. •ov.br> ASSUNTO: ENC: So!lcltaçÕl!S de lnforma.,ões - Estudo 
Soc1oambiental PRIORIDADE: Alta Prezados, bom dia. Conforme solíeltadc, ..egu& poslcfonamerito da Pref.,(tura cem relação à Indicação de 3 áreas para estruturas de triagem 
pr:Sximas 11s cooperativas. Atenciosamente Pedro Paulo Gu1raldello Supervisor de Fil/al Governo Gerência Executiva de Governo Bauru/SP DE: Daniela 
<danlelanio@bauru.so.gov.br>- ENV1ADA EM: sexta-feira, 29 de novembro de 201912:48 PARA: Pedro Paulo Guíraldello <pedro.gu,ralde!lo@ceixa.~ov.br>; Paulo Surreaux de 
Ollve!ra <e!!.!,;IC•surreaux.cl1ve,ra@cal~Jm'!,~p ASSUNTO; Fw: Sollcltações de Informações. Estudo Socloamhlental PR!ORIDADE: Alta Conforme se verifica no primeiro email , da 
Ernest, foí so!idtado 3 áreas. FROM; dafanaferrelra SENT: Thursday, November 28, 2019 2:49 PM TO: Daníela SUBJECT: Re: Fw: Sollcttações de Informações - Estudo Socfoambiental 
Boa Tarde Daolela I Segue as áreas solicitadas: -ID S/1177/017 "ÁREA INSTITUCIONAL NºS" áraa de 13.934,92m' Matrícula 126.701-1 '0RI Avenida São Paulo - Vila Outra -!D 

3/0484/017 "ÁREA INSTITUCIONAL 1" área de 1.211,52m' Rua Argemiro Jorge Ferr;1z lote 2 quadra A - Parque Bauru • ID 3/1240/002 "01" área de 8.389,1B m' RUA, NOSSA SRi. 
DAS DORES, 2-0- ENTRE PQ PAULISTA E REDENTOR 2-1D 3/0568/001 "ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL- D!VISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL" área de 107.037,58 AVENIDA ENG. 
HELIO POLICE, 1-20 No momento estas são as áreas ma!s próximas encontradas. AtencJos,.,mante Dalana Divisão de Cadastro Em 26.11.2019 10:51, Daniela escreveu: 

Prezados, Favor 1dent1flcar área para instalação do galpão para a PPP residucs s6l1dos. - 03 áreas de propriedade do município, de mfri!mo 1.200 m2, disporifvels para implantação 
dos galpões de triagem que d .. verão ser d1sponibitizados para as cooperativas .. lridica-se oue essas án:,as sl!/am próximas dos galpões existentes, pois os cooperados moram e no 
seu eritorno Att. Dan(ela Galo Martins Coorderiadroa de Convênios FROM· Pedro Paulo Gulralde!\o SENT: Thursday, October 10, 2019 6:12 PM TO: corivenics@baun.up.gov.hr CC: 
Pedro Paulo Gulraldello; Paulo Surreaux de OIJveira; Ronaldo Betetto SUBJECT: ENC: Solicitações de Informações - Estudo Socfoamblental Dar1f, boa tarde. Tudo bem? Hoje em 
reunião com a CAIXA e Consultoria fomos novamente questionados com relação li verificação das áreas para implantação dos galpões de triagem. Solicito verificar se houve 
posicionamento. Desde já agradeço. Atenc!osamerite Pedro Paulo Gu1raldello Supervisor de Filial Governo Gerência Executiva de Governo Bauru/SP DE: Daníela 
<da1"1il!lagaio@biiuru.sp.go11.br>- ENVIADA EM: sexta-fe!ra, 4 de outubro de 201914:53 PARA: Let!cla Klrchner <letic1ak,rchner@bauru.sp.gov.hr> CC: Pedro Paulo Gufrald!!llo 
<pedro.guLr.~IIlello@lca1u.gov.gp ASSUNTO: Fw· Solicitações de Informações - Estudo Socioambierital PRIORIDADE: Alta Bom dia, Let!cla Algum posicionamento em relação as 
áreas disponíveis para Implantação dos galpões de trlacem? Att. Daniela FROM: Pedro Paulo Guiraldello SENT: Friday, October 04, 201911:47 AM TO: cooven1c~@J;auru.sp&9v.br 
CC: Pedro Pauto Gulraldello; Ronaldo Betetto ; Paulo Surreaux de Oliveira SUBJECT: ENC; Sollcltações de Informações - Estudo Soc1oambierital Darii, bom dia! Tudo bem? Solicitei ao 
Marcelo Mak!no para inserir o Paulo e o Ronaldo naquele grupo de whatsapp para discutir as questões dos ~Grandes Geradores" e aguardaremos posicionamento da Marta Calem!, 
do Consórcio. Com relação às áreas dtspon!veís para Implantação dos galpões de triagem, houve retorno da SEPLAN? Desde Já agradeço e permaneço à disposição. Atenciosamente 
Pedro Paulo Gulra/dello Supervisor de Filial Governo Gefl!nc1a Executiva de Governo Bauru/SP DE: Daniela <danielagaio@bauru.sp.gov.br>- ENV!ADA EM: sexta-feira, 20 de 
setembro de 201915:27 PARA: Pedro Pau!o Gulraldello <pB(;lro.g:uira,dello@r:a1xa.gov br.- ASSUNTO: Fw: Solicitações de Informações. Estudo Socloambferital PRIORIDADE: Alta 
FROM: Danlela SENT: Frlday, September 20, 2019 3:25 PM TO: Larissa Mituuti; marcelo m11k1no; Letlc1a Kirchner SUBJECT: Fw: Sol!c!taçÕe$ de lriformações - Estudo Socloamb1ental 
Senhores, Segue para resposta ao andamento do projete da PPP- Resíduos Larissa e Marcelo - ITEM 1 Secretária Letícia - ITEM 2 Att. Daniela Galo Martiris Coordenadora de 
Corwêníos Prefeitura de Bauru FROM: Pedro Paulo Gulraldello SENT· Thursday, S!!ptember 19, 2019 3:41 PM TO: cc'lven;os@baun,.sp.gov.br CC: Pedro Paulo Gufraldello; Paulo 
Surreaux de Oliveira; Daníeta SUBJECT: ENC; Solicitações de lriformações - Estudo Socioambiental Dani, bo11 tarde. Conforme conversado há pouco ria reunião entre CAIXA, 
Consulto ria e Prefeitura a respeito da PPP Bauru, s~gue abaixo mensagem com a sollcitaçi'io da Consultoria. Solic!to encamlrihar às Secretárias pertinentes para anál!se e 
atendimento. Desde já agradecemos e aguardarmos retorno. Atenc1osamerite Pl!dro Paulo Guiraldello Supervisor de F/lial Governo G!!rêrida Ellecutlva de Governo Bauru/SP DE: 
Lalza Moreno <l.110111.Mor"tt"@hr <ty c-,11r> ENVIADA EM. quínto1·f.,ho1, 19 dv ,.,1.,rnbro d" 2019 14:11 PARA: Plildn~ P;,u)c Gu,rttldellc <:p,1dn.>.guJrald,.llo@c•1x~-l"''·br>, Paulo 
Surreau~ de Ohv.,,rn <r~••ln-~u,,....,.,,x ohvelr..@(ill~il 5'-'" br~ CC: !!!~l~-~l!.\fil!.\Ê9;!.°2 ~D Marta Cih1ml r.nia<1~.@,~lg,.._ia.ç_Ç:!Jl·~!?-i w~.!Jl!:!,i:f:l.zigu1a.com.br; Lucu L.iurla 
<~uen.l11u~k1@hr ~y ~om> ASSUNTO: Sofidtd~-õ.,, d" lníorml!CÕl!J rreEado3, boa tarde. Gom1riamos 50lleltar as 3e,:ulntes lriformaeões abaixo, para a comclemeMacio do estudo 
~cioamblerital: • [stimati~a J .. <1u .. ,,LitldJ1< J., 11!:.Íduu:. :.ólklu1 prtMrnlent .. , dos grandes ,::era dores pata que possamos Inserir o Impacto da ler de J!;randes /!;aradores nas rotas 
tecno!óg!ças prppo.tas, conforme sol/citado no Parnr11r rln F~t11rln '-ndMmhiPnt"I • n::i ,.,.,~~ rl" flrr.prl~d~rle ,;1,-, mun!dr>I.,, ,.;,,. mín1mn 1 700 m2, disponJv,,.is r~ra imrl~ntação do~ 
ga!pÕes de triagem que deverão $erdlsponlb!/izados pata 11s eooperatlvas. Essas iridleação 5e faz ril!cessárla para que possamos Inserir no relatório de erigeriharla caso esse serviços 
fuç.i p.irtc de e,copc da cc11ces,ão. lndka•se que e!SaJ ~reas lejlm pr&ximas dus illll/)Ses eidst,ml<'!>, /JUL!> u~ ~ouµ.,, .. Ju,. rnu1d1n e no s .. u .. 11tu, ,1u. Po1 ""11ti!._., .. , Vu~.1!,. IJ<)Ue, idln 
nos ajudar com o envio destas Informações solleitadas1 Qualquer dúvida, l!Stamos à d1sposíção. O'orfgada, LAÍ2A MORETTO I EY Capital Advisorsl EY Assessoria Av. Pres. Juscel!no 
Kubistcheck, 1909- 6 ao 10 andar, ltaim Blh!- Siio Paulo, SP, Brazll Offlce: +S5 11 2573 6724 l 1a/za.moratto@br.ey.comWehsite:www.ey.com {1] Thankyou for considerlng the 
.,nvfronmental impact of printing emails. ------------~The lriformation contairied lri thls ccmmunleatlori Is lritendad so(ely for the use of the 
indMdual or entlty to whom rt is addressed and others author!zed to receive /t. lt may contain confidentlal or legally prlvileged iriformation. lfyou are not the tntended reciplent 
you ar!! h!!reby not!fied that any dlsclosure, copylng, d!strlbutfon or taking any actíon /n rellarice on the contl!nts of thls fnformatlon is .strictly prohlb!tl!d and may be un!awful. lf you 
have receíved thls communfcatlon iri error, please notlfy us lmmedlately by respondlni;: to thís ema!! and then dele te it from your system. EY Is rielther !lable for the proper and 
complete transmíssíon of the lnformatlon contalri!!d lri th,s communlcatiori nor for any d!!llly ln lts recelpt. ~--~~~-~--~-~A Informação coritlda nesta 
comun,cação á destinada !!>ll:lus1vamente ao uso da pessoa ou entidade a quem se d frige e outros autorizados ~ recabê•la. Ela pode coriter Informação conftdenc,al ou legalmente 
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ELABORAÇÃO DE ESTUDOS VISANDO AVALIAR E PROPOR MODELOS 
DE REGULAÇÃO RELATIVOS AO MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS EM PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS EM DIVERSOS 

MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

Relatório 2 

Benchmark e Diagnóstico: Projetos Pilotos, Agências de Regulação e 

Projetos de Referência de PPP de Resíduos Sólidos. 
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RESUMO 

O presente relatório apresenta o Produto P2, parte integrante do Contrato 2015-

899, Processo de Seleção Nº 2015-899/2015, firmado em 30 de outubro de 2018, 

que tem por objeto a "Elaboração de estudos visando avaliar e propor modelos 

de regulação relativos ao manejo dos resíduos sólidos urbanos em Parcerias 

Público-Privadas em diversos municípios brasileiros". Este é um projeto de 

cooperação bilateral França-Brasil, apoiado pela Agência Francesa de 

Desenvolvimento (AFD) e implementado pela Expertise France, a Agência 

Francesa de Cooperação Técnica. 

Nesta etapa do projeto buscou-se inicialmente proporcionar um contexto do 

manejo de resíduos sólidos no Brasil; um referencial teórico das experiências 

nacionais e internacionais de regulação da prestação de serviços de limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos urbanos. Como partes centrais desta etapa, 

foram desenvolvidos: i) estudos sobre junto às agências reguladoras nacionais 

de saneamento básico; ii) análise das experiências brasileiras de Parcerias 

Público-Privadas de serviços de manejo de resíduos sólidos; e iii) estudo de 

Benchmark de experiências da França, Portugal Colômbia e Alemanha, sobre a 

regulação dos serviços de manejo de resíduos sólidos desses países. 

No estudo das agências reguladoras de saneamento básico (ARSB), buscou-se 

caracterizá-las quanto ao seu nível de atuação e abrangência, regulação de 

contratos, estrutura técnica e operacional, investimento em capacitação e 

aspectos gerais da atividade de regulação e governança, de forma a fornecer 

um panorama, tendo como linha condutora as demandas deste projeto com 

relação às experiências existentes na regulação dos serviços de manejo de 

resíduos sólidos urbanos, em especial para os contratos de concessão e PPP. 

Foi realizada análise das atividades desenvolvidas por algumas agências quanto 

à regulação dos serviços de manejo de RSU em diferentes níveis: regulação de 

contratos de prestação de serviços de manejo de RSU, em diferentes 

modalidades; edição de normas e outras atividades como, por exemplo, a 

publicação de materiais educativos ou de orientação técnica. 
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Foram analisadas algumas experiências de PPP de gestão de resíduos sólidos 
no Brasil, com enfoque nos desafios colocados para a sustentabilidade destes 
projetos. 

No estudo de benchmark, buscou-se conhecer algumas das experiências 
internacionais de regulação de serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, 
consideradas boas práticas na França, Portugal, Colômbia e Alemanha. 

Na França, foi realizada uma missão de visitas técnicas no período de 18 a 22 
de março de 2019, com a participação de representantes do Governo Federal e 
de Agências Reguladoras. As informações obtidas durante a missão constam de 
Relatório Técnico que integra este documento. Em Portugal, foi realizada visita 
à ERSAR, a entidade reguladora nacional desse país. As informações sobre a 
Alemanha foram obtidas mediante aplicação de questionário, com 
complementação de literatura e, sobre a Colômbia, mediante pesquisa 
documental na página web da Comissão Reguladora de Águas e Saneamento -
CRA. 

Inicialmente são apresentadas as estruturas institucionais de regulação 
existentes em cada um desses países e, em seguida, as atividades regulatórias 
destacadas como boas práticas são abordadas segundo as seguintes temáticas: 
i) Regulação econômica - Parâmetros e premissas para contratos de concessão 
e PPP; arquitetura financeira para as PPP e garantias; ii) Regulação técnica e 
fatores de eficiência; iii) Sistemática de Fiscalização pelo órgão regulador; iv) 
Diretrizes e metas para o acompanhamento e controle de contratos - aspectos 
técnicos econômicos; v) Reequilíbrio de contrato; vi) Bases Metodológicas 
para definição de taxas e tarifas; vii) Diretrizes regulatórias de incentivo a 
redução, reciclagem e aproveitamento dos resíduos e programas sociais, e viii) 
Diretrizes para controle social, transparência e publicidade das atividades de 
regulação. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente le produit P2, partie intégrante du contra! 2015-899, 

Processus de sélection n º 2015-899 / 2015, signé le 30 octobre 2018, ayant pour 

objet "L'élaboration d'études visant à évaluer et à proposer des modé les de 

régulation concernant la gestion des déchets ménagers en partenariats public

privé dans plusieurs municipalités brésiliennes". li s'agit d'une coopération 

bilatérale France-Brésil, soutenu par l'Agence française de développement (AFD) 

et mis en ceuvre par Expertise France, l'Agence française de coopération 

technique. 

Au cours de cette étape, sur la base du contexte brésilien de la gestion des 

déchets ménagers, nous avons principalement réalisé le benchmark des 

expériences brésiliennes et internationales de régulation. Les thémes suivants 

ont été développés: i) enquête approfondie de la pratique brésilienne auprés des 

agences de régulation existantes ii) analyse des expériences brésiliennes de 

partenariats public-privé dans les services de gestion des déchets solides et iii) 

benchmark des expériences de régulation en France, au Portugal, en Colombie 

et en Allemagne. 

L'enquête auprés des agences de régulation brésiliennes a porté sur i) leur 

domaine d'intervention, ii) les contrats régulés, iii) leur structure technique et 

opérationnelle, iv) leurs investissements en formation, v) leur fonctionnement et 

• 

gouvernance, afin de fournir une vue d'ensemble, en vue de profiter de ces • 

expériences pour développer notre projet de régulation, en particulier pour les 

contrats de concession et de PPP. 

Pour les agences qui ont déjà une activité sur les déchets ménagers, l'analyse a 

été approfondie selon les axes suivants : régulation technique et/ou économique 

__ des contrais, _édition _ de normes, recommandations technigues ou matériel 

pédagogique. 

Certaines des expériences de PPP de gestion des déchets ménagers ont 

également été analysées, principalement sous l'angle de leur soutenabilité. 
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Au niveau du benchmark international, on a cherché à connailre certaines des 
bonnes pratiques de régulation en matiere de gestion des déchets ménagers, en 
France, au Portugal, en Colombie et en Allemagne. 

En France, l'étude a été complétée des visites techniques qui se sont déroulées 
du 18 au 22 mars 2019, avec la participation de représentants du gouvernement 
fédéral et des agences de régulation. Les informations obtenues au cours de la 

mission sont annexées au présent document. Au Portugal, une visite a été 
effectuée aupres de l'ERSAR, l'autorité de régulation nationale de ce pays. Les 
informations sur l'Allemagne ont été obtenues au moyen d'un questionnaire, avec 
complétée par une recherche bibliographique. Pour la Colombie, au moyen de 

•. , . recherches documentaires sur le site Web de la commission de régulation de de 

• , 

l'eau et de l'assainissement (CRA). 

Dans un premier temps, on présente le cadre institutionnel de gestion des 
déchets dans chacun de ces pays, puis les activités régulatoires signalées 
comme des bonnes pratiques sont abordées selon les thémes suivants: i) 
Régulation économique - Encadrement des contrais de concession et de PPP; 
architecture financiere et garanties; ii) Régulation technique et facteurs 
d'efficacité; iii) Contrôles par l'organisme de régulation; iv) Directives et objectifs 
pour le suivi et le contrôle des contrais - aspects économiques et techniques; v) 
Rééquilibre des contrats; vi) Bases méthodologiques pour la définition des taxes 
et des tarifs; vii) Directives réglementaires pour encourager la réduction, le 
recyclage et l'utilisation des déchets , et viii) Directives pour le contrôle social. la 
transparence et la communication sur les activités de régulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Brasil 
representa um importante pré-requisito para a expansão do setor e é um instrumento 
de melhoria da qualidade dessa infraestrutura e da eficiência na sua operação. 

A Lei Federal nº 11.445 de 2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o 
Saneamento Básico (LDNSB) e a Lei Federal nº 12.305/2010, da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), definiram regras importantes para o setor, com 
instrumentos fundamentais. Dentre os quais se destacam: o planejamento em todos 
os níveis, a obrigatoriedade de regulação e fiscalização dos serviços prestados e o 
estabelecimento de metas para a melhoria do gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Em que pesem os avanços no quadro legal para o componente de resíduos sólidos, 
é grande o desafio das administrações públicas para o atendimento a estas políticas, 
conforme dados apresentados neste documento e que mostram um quadro geral dos 
serviços que compõem o manejo dos resíduos sólidos urbanos. 

O presente relatório apresenta o estudo desenvolvido junto às agências reguladoras 
nacionais de saneamento básico, as experiências brasileiras de Parcerias Público
Privadas de serviços de manejo de resíduos sólidos e também o estudo de Benchmark 
de experiências internacionais da França, Portugal Colômbia e Alemanha. 

O Relatório - Produto P2 é parte integrante do Contrato 2015-899, Processo de 

• 

Seleção Nº 2015-899/2015, firmado em 30 de outubro de 2018, que tem por objeto a • 
"Elaboração de estudos visando avaliar e propor modelos de regulação relativos ao 
manejo dos resíduos sólidos urbanos em Parcerias Público-Privadas em diversos 
municípios brasileiros". Trata-se do projeto de cooperação bilateral França-Brasil, 
apoiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e implementado pela 
Expertise France, a Agência Francesa de Cooperação Técnica. 
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1.1 Objetivos do relatório 

,·,o 
-591 

Os objetivos do presente relatório são: i) proporcionar um referencial teórico visando 

estabelecer os marcos necessários ao desenvolvimento dos produtos subsequentes; 

ii) apresentar um quadro da situação regulatória das agências brasileiras e das 

experiências nacionais de PPP e; iii) apresentar o benchmark das experiências 

internacionais, no que tange à regulação dos serviços de manejo de resíduos sólidos. 

O Produto 2 é um dos principais componentes do projeto, fornecendo um quadro 

referencial teórico que tem por objetivo estabelecer os marcos necessários para o 

desenvolvimento dos produtos subsequentes, dos instrumentos normativos e dos 

mecanismos de regulação que deverão ser tratados em caráter aplicado. A 

formulação do quadro referencial teórico foi realizada pela observação sistematizada 

dos fatos concretos, particularmente pelos estudos, levantamentos, análise e 

conclusões sobre a situação regulatória nacional e a comparação com o benchmark 

proveniente das melhores práticas internacionais de regulação de serviços públicos 

de gestão de RSU. Foram considerados, dentre outros aspectos, as principais 

dificuldades e êxitos de desenvolvimento de concessões e PPPs nesse setor. 
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1.2 Estrutura e desenvolvimento do relatório 

O presente documento está organizado em sete seções: 

1 - Introdução: apresenta, descreve o conteúdo e o objetivo do relatório, e a sua 

estrutura; 

li - Aspectos Metodológicos: corresponde à apresentação dos procedimentos 

adotados nas diversas etapas do estudo; 

Ili - Contexto do manejo de Resíduos Sólidos; 

IV - Aspectos legais e teóricos da regulação de RSU: fundamentam a análise dos 

dados e informações obtidos sobre as agências reguladoras brasileiras e experiências 

internacionais; 

V - Diagnóstico: Resultados dos estudos sobre as agências reguladoras nacionais e 

as experiências de PPP; 

VI - Benchmark: Resultados do estudo sobre as boas práticas internacionais; 

VII - Considerações finais. 

14 
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2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos adotados na elaboração do presente relatório de 

acordo com cada etapa desenvolvida são apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1 - Procedimentos metodológicos 

• Síntese dados SNIS-RS -201'1 
• Pesquisa documental 
• RevFsão,.daJiteratura relacionada à regulaçãq, legislações 
sàneámentp serviçps de maneio de resídyos sólidos 

eocbn erências,(agências), 
• ~vaq • • . ~rtos .~,?/ sit~ dãs Agê,ncias. ,• 
• Visitas técnicas'(i:ltas no Anexo 4) · • 

f " " ,, ' 

Y'" 

• levantamento de daáos secundários - fontes diversas 
, Yisitai às localidades da Quà4ro 3 - r 

•Revisão da literatura e pesquisa documental epm levantamento 
nos sites das institµições· ,. 

• Reunião na ERSÀR { ,, 
• Envio-de e-niail,e questionário.(Al~.mijnhà ,i:lnexo B) 

As atividades e procedimentos desenvolvidos são descritos a seguir. 

Atividade 1 - Coleta de dados secundários 

Em uma primeira etapa foram levantados dados secundários, buscando o estado da 

arte sobre os temas, e sobre as experiências nacionais e internacionais: (i) na 

aplicação de metodologias regulatórias para serviços de manejo de resíduos sólidos; 

(ii) de monitoramento e controle de PPP por agências reguladoras e por prefeituras. 

Nesse levantamento foram considerados como fontes: publicações técnicas e 

científicas atualizadas, Diagnóstico do SNIS-RS (2017), relatórios institucionais 

nacionais e internacionais, legislação e normas específicas, websites das agências 

reguladoras, banco de dados e outros documentos disponibilizados pelas instituições 

participantes. 
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Atividade 2 - Levantamento de dados primários das experiências nacionais 

Para o diagnóstico das agências reguladoras nacionais, foi encaminhado, por e-mail, 
o questionário (Anexo A) a 46 Agências Reguladoras de Saneamento Básico (ARSB)1, 

conforme Quadro 2. Nas ARSB dos Grupos 1 e 2 foram realizadas videoconferências, 
quando necessário. Foram realizadas visitas técnicas nas três Agências Reguladoras 
do Grupo 1 e na ARSESP, do Grupo 2. No Grupo 3, houve retorno dos questionários 
das seguintes agências: AGEPAN, ARP, AGRESE e SJR. 

Quadro 2 - Levantamento de dados das agências reguladoras 

: Grupo 1 

AR 
! selecionadas 

i ADAkA; AGIR 

: ARES-PCJ 

2 o 3 3 3 

' +- ---··-····- - - ---·- --·····----- «- ··- ····-··-· . -~ 

l : Grupo 2 

i AR projetos-
i piloto 

4 o 5 5 5 ' AGR-GO; ARCE; 
1 ARSESP; 

ARSETE; 
ARSAE-MG 

Grupo 3 

1 Demais 18 3 17 38 4 30 
i Agências 

Total 23 5 18 46 12 38 
------ -- -----· 

Atividade 3 - Levantamento de Dados - Experiências Internacionais 

Na vertente internacional, foram consideradas as experiências de quatro países: 
França, Portugal, Colômbia e Alemanha. 

O levantamento de dados da Colômbia se deu por meio de pesquisa documental nas 
páginas web da Comissão de Regulação de Água e Saneamento Básico (CRA) e da. 

1 Agências com atuação na regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
identificadas no endereço eletrônico da ABAR (Associação Brasileira de Agências Reguladoras). 
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Superintendencia de Servicios Publicas Oomici/iarios (SSPD), entidade técnica 

responsável pela fiscalização e controle dos prestadores de serviços públicos 

domiciliares. 

No caso da Alemanha, foi enviado e-mail à GIZ2, com o questionário do Anexo B. 

Em Portugal, além de pesquisa documental e revisão de literatura, realizou-se reunião 

com técnicos da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), 

cuja ata se encontra no Anexo E. 

O estudo de experiências da França, além do levantamento prévio de dados 

secundários, incluiu uma Missão de visitas técnicas às localidades/instituições do 

Quadro 3 e a realização de visita/entrevista na cidade de Carcassone, com o Sr. 

Philippe Marcel, diretor geral da COVALDEM, um sindicato de consórcios municipais 

(ata Anexo E). 

A Missão foi realizada no período de 18 a 22 de março/2019 e contou com a 

participação de delegação de gestores brasileiros, representantes do Governo Federal 

e de Agências Reguladoras, no total de oito participantes. As visitas foram 

acompanhadas pelos técnicos da equipe EGIS/FESPSP. As informações obtidas 

durante a missão foram compiladas em um Relatório Técnico de Viagem que integra 

este documento (Anexo E). 

Quadro 3 - Localidades francesas visitadas 

18/03 
19/03 

19/03 

19/03 

Office lnternational de l'Eau (OIEau / OIAgua) 
Expertise France 
Universidade de Nice - So hia-Anti olis 

Nice 

Antibes 
-----c----,-::-------:M:--:-e.,,tr:-:ó'--po-=le,----,Ni:-ce---:-C_ôt

7
e

7
d_'A.,.zu_r--::, D_i.,..re_to---:ri:-a_d:-e_C_o

7
1e.,..ta_e_G_e_s_tã_o_d_e_R_e_sí_du_o_s_S_ó_lid_o_s_ -------1 

SMED, Sindicato misto de eliminação de resíduos 
Centro de Entre a Voluntária de Antibes, administra ão direta pelo SMED 

Cannes SMED, Sindicato Misto de Eliminação de Resíduos 

Antibes 

Centro de Triagem de Resíduos da coleta seletiva de Cannes La Bocca . 
PPP: Pa rec 

-:-----:::---c'::'c'c'-:':..::,;c=. --- ---------------------------, 
UNIVALOM- Sindicato Misto de Valorização dos Resíduos Domésticos 
VALOMED - Usina de Valorização Energética de Resíduos Sólidos Urbanos de 
Antíbes. 
PPP: Veolia 1 

t-'.:--:-:----,--,----,,..,.------,--,----,----:---: ·------ --:-,---:------- - ---• 
20/03 lssy les SYCTOM, Agência metropolitana de resíduos domésticos 

Moulineaux 

2 Agência Alemã de Cooperação Internacional (empresa privada especializada em projetos de 
cooperação técnicos e de desenvolvimento sustentável em escala mundial. Tem o governo federal 
alemão como o maior acionista. 
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20/03 Saint Ouen 
l'Aumône 

21/03 Paris 

21/03 Paris 
LL/UO t'arlS 

~ 

\J 
22/03 Paris ' 

1 

-

ISSEANE - Centro de Triagem e Unidade de Valorização Energética de lssy-Les-
Moulineaux 
SYCTOM: proprietário das usinas 
Operador O&M: DALKIA Waste Energy (EDF) 
SVDU - Associação das empresas para a Valorização Energética de Resíduos 
Urbanos 
FEDENE - Federação das Empresas de Eneraia e Meio Ambiente 
Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise 
Ecoparque de Saint Ouen L'aumône (incineração, compostagem e centro de triagem) 
PPP Veolia 
Ministério da Transição Ecológica e Solidária - Subdiretoria de resíduos e economia 
circular 
Ministério da Coesão Territorial e Relações com Autoridades Locais - Direção de 
Assuntos Europeus e Internacionais 
Grupo Suez - Diretoria da Projetos de PPP/Diretoria da Reoião América Latina 
ll:>U - Instituto da Gestao LJelegada 
Espelia - Consultoria de Gestão de Serviços Públicos 
Expertise F rance 
FEDENE - Federação dos Serviços Energia Meio Ambiente 
AFD Paris 
Conclusões da Missão 

281 - ~ 

i 

• 

• 
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3 SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Os serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos são prestados por meio de um 

complexo sistema tecnológico, que compreende as etapas de coleta, transporte, 

transbordo, triagem, valorização e disposição final dos resíduos provenientes das 

residências e comércios. Esses serviços, assim como os de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, requerem altos investimentos em uma fase inicial, que se 

concentra principalmente na estruturação dos serviços de tratamento e disposição 

final e também de estações de transferência, quando necessárias (BAPTISTA, 2014). 

Especialmente as instalações de disposição final em aterros sanitários são projetadas 

para décadas, se constituem como ativos de longa duração, com longo período para 

recuperação do capital investido. Já as instalações de tratamento e valorização estão 

sujeitas às inovações tecnológicas. 

No caso dos serviços de coleta e transporte, estes possuem características mais 

próximas do setor de transportes em termos de investimentos. Em comparação com 

os componentes de tratamento e disposição final, não exigem investimentos tão 

elevados e os veículos sempre têm algum valor residual de mercado. 

Outras características especiais do setor de resíduos a serem consideradas em sua 

regulação são apontadas por (FERNÁNDEZ, 2002): 

• Diversidade de alternativas á disposição final resulta em cadeias 

econômicas distintas para a mesma prestação do serviço. 

• A diversidade de locais de prestação de serviços, agentes intervenientes e 

os meios para a prestação de serviços requerem a consideração de amplo 

leque de possibilidades, o que dificulta estabelecer linhas claras entre o que 

constitui um serviço ordinário ou um serviço especial, ambos importantes na 

concepção integrada do serviço de manejo de RSU. 

• O manejo deficiente pode causar graves impactos ambientais. 

• Os investimentos necessários ao ciclo de vida dos aterros sanitários não se 

encerram com sua vida útil. 

• Mensuração no nível individual geralmente é difícil e inexata. 
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3.1 Contexto do manejo de RSU no Brasil 

O artigo 7° da Lei Federal 11.445/2007, Lei Nacional de Diretrizes do Saneamento 

Básico (LNDSB), define "serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos urbanos", como sendo composto pelas seguintes atividades: 

1 - coleta, transbordo e transporte dos resíduos sólidos urbanos; 

li - triagem para fins de reuso ou reciclagem, tratamento, inclusive por 

compostagem, e de disposição final dos resíduos sólidos urbanos; 

Ili - varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros 

eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. 

De acordo com o item 5 do Termo de Referência, este projeto tem como objetivo 

avaliar e propor modelos de regulação no âmbito do "manejo dos resíduos sólidos 

urbanos", que se refere aos dois primeiros grupos de atividades acima elencados, 

correspondendo ao "conjunto de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destino final dos resíduos domiciliares e dos 

resíduos sólidos originados na varrição e limpeza de logradouros e vias públicas" 

(BRASIL, 2007), representado na Figura 1. 

Figura 1 - Serviços de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 

No sentido de fornecer uma síntese da situação atual sobre a prestação desses 

serviços no País, no Quadro 4 apresentam-se alguns dados do Diagnóstico do 

Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos - 2017 (SNIS-RS), publicado em fevereiro de 

2019. Os dados referem-se aos serviços que compõem o manejo de resíduos sólidos 

urbanos (Figura 1) e outros quatro temas de interesse deste projeto: i) 

Sustentabilidade econômico-financeira; ii) Natureza Jurídica dos órgãos gestores; iii) 
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Integração dos órgãos gestores dos serviços de manejo de RSU com os prestadores 

de outros serviços de saneamento; e iv) Consórcios Intermunicipais para o manejo de 

resíduos sólidos. Uma análise de caráter descritivo encontra-se no Anexo C. 

Quadro 4 - Dados do Manejo de RSU no Brasil, 2017 

3 Resíduos Sólidos Domiciliares 

3.556 (63,8% de 5.570 municípios brasileiros) 

98,8% pop. urbana 

91, 7% pop. rural 
----

Presente em 1.256 municípios (22,5%) 
·- ·---

"' 1 milhão de toneladas 
1,65% dos RSU coletados 

5,4 % do total de recicláveis recuperáveis 
--- - . -·-- -· -···- ---- ····--··- ·-

991 unidades 

Maioria (83,5%) regiões Sul e Sudeste do pais 
-- -·· ·--

145 unidades 

87% estão nas regiões Sul e Sudeste do pais 

18,6% do total de RSU coletados passaram por unidades 
de transbordo 

Receberam 246 mil toneladas 
----

16 unidades 

Receberam 56, 7 mil toneladas de resíduos operadas 
majoritariamente por empresas (15). 

-- --· 
2.307 unidades: 1091 lixões (47,3%), 576 aterros 
controlados (25%) e 640 aterros sanitários (27,7%). 
Massa recebida (milhões de toneladas): 
Lixão= 6,9. 

Aterro controlado= 6,6 
Aterro sanitário= 40,8 

presas: 12,0% 

Outros operadores: 42 (1,8%) 

Consórcios: 29 unidades (1,3%). 
·----

Utilizam - 22,7% dos municípios participantes 

Não utilizam - 41,2% dos municípios participantes 

Sem informação - 36,2% dos municípios participantes 
----·····-·. -- ---·----- ............... __ _ 
R$ 21 bilhões (2017) 

Realizam cobrança: 46,3% dos municípios 

Nos municípios que fazem a cobrança, valor cobre em 
média 54,6% dos custos. 

- . - - -- ·-- ·-···-···- ·---· '' -··-- ---·•--·-· -- -- ··--j 
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3.2 Alternativas para a prestação de serviços públicos de saneamento básico 

De acordo com o Artigo 30 da Constituição Federal de 1988, compete aos municípios 
organizar e prestar, diretamP.ntP. ou sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse loc:al, sendo a titularidade intransferível. Este dispositivo 
se aplica aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que 
corresponde a um dos quatro componentes do saneamento básico definidos na 
LNDSB. 

Há um conjunto de importantes leis que possibilitam a terceirização/delegação 
contratual da prestação desses serviços públicos e que criam as condições favoráveis 

·:-. á participação do setor privado na operação dos serviços que compõem o manejo de ~ 
resíduos sólidos urbanos: 

• Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais 
para o saneamento básico. 

• Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 
11 .445/2007. 

• Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que possibilita a contratação da 
prestação dos serviços pelas administrações públicas, mediante licitação. 

• Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei das Concessões), que dispõe 
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. 

• Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (Lei das PPP), que estabelece ·• 
normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no 
âmbito da administração pública. 

• Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre as normas gerais de 
contratação de consórcios públicos. 

A Lei nº 11.445/2007, em seu Artigo 8°, estabelece que os titulares dos serviços 
podem delegar a-organização, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços 
de saneamento básico, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei nº 
11.107/2005. Nesse sentido, compete inicialmente ao titular dos serviços formular sua 
política pública de saneamento básico, incluindo a elaboração de Plano de 
Saneamento Básico. 
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De acordo com o Art. 38 do Decreto 7.217/2010, o titular poderá prestar os serviços 
de saneamento básico, conforme o Quadro 5 a seguir. 

Quadro 5 - Tipos de prestação de serviços de saneamento 

, ~ n, ~ 

: Ôrgão de s'ua atlminisÍração 
'direta. · ~ ·, 

\, 

• Orgão de sua admin. 
indifeta\áutarquia: e'mpresa 
pública·ou sociedade de 
economia místá ~ ~ ;, 

,. ¼ 

•lndiretámente • Contrahde' 
ecàncessjío ou"perniissão 

•Gestão associada de 
,s~içof público_s: 

•coh!f?lo de programa , 
autorizado por 'contrato de 
con~órcío público 9~ po~ 
convênio de cooperação e,ntre 
entes federados, ' 

• serviços devem se limitar a 
deterniinado condominio ou 
localidade de pequeno pórte, 
predominantemente ocupada 
poLpopulação dJl paixa renda .. 

Prestação direta dos serviços: se caracteriza pela ausência de participação de 
qualquer entidade externa ao Poder Público, possibilitando ao gestor liberdade para 
realiz_ar alterações e tomar as decisões que julgar convenientes. Devido á sua 
simplicidade e facilidade para a tomada de decisões, no caso da limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, é ainda a modalidade mais utilizada pela maioria dos 
municípios. 

Contrato: Nesta modalidade, a execução dos serviços de manejo de resíduos sólidos 
pode ser delegada a terceiros, sendo objeto de uma permissão ou concessão comum 
(clássica)- Lei Federal nº 8.987/1995 ou de uma Parceria Público-Privada (concessão 
administrativa ou patrocinada - Lei Federal nº 11.079/2004). Podem ainda ser objeto 
de um contrato de programa autorizado por consórcio público (Lei nº 11.107 /2005). A 
Figura 2 apresenta as possíveis formas de contratação. 

Figura 2 - Formas de contratação 
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Coràcessão cOmum ou 
Pt!rmlssãa " 

' . 
Parceria Público Privada 

· · (PPP) _ 

Gestão Assedada 

I 
1. 

I 
1_ 

. . 
, : !111111 1:Çcne~$$i,pfatro{1iJ)a~a . . 111 

é ' ' ' ' i' 
'cORcessãO Administrativa 

Contratode Prográma .. autorizad 
por contrato de Consórcio Púbtico 

Convênio de Cooperação 

O conceito de concessão de serviço público se encontra no artigo 2, li, da Lei nº 

8.987/95 (Lei das Concessões): "é a delegação de sua prestação, feita pelo poder 

concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou 

consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua 

conta e risco e por prazo determinado." Na Concessão Comum, os riscos gerados 

pela gestão do empreendimento e alcance dos resultados operacionais e financeiros 

são de responsabilidade do concessionário. Nessa modalidade de concessão, o 

investimento do parceiro privado é remunerado diretamente pelas tarifas pagas pelos 

usuários, sem a necessidade de aportes orçamentários regulares do poder público. 

• 

A Lei nº 11.079/2004 (Lei das PPP) estabelece as normas gerais para licitação e • 

contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública, e em seu 

Artigo 2, define Parceria Público-Privada como o contrato administrativo de 

concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa: 

• Concessão patrocinada - é a concessão de serviços públicos ou de obras 

públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando 

envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, a contraprestação 

pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

• Concessão administrativa - é o contrato de prestação de serviços de que a 

Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens 
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No parágrafo 3!! dessa lei consta que a Concessão Comum (Lei nº 8.987/95), quando 
não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, não 
constitui parceria público-privada. 

A seguir apresentam-se de forma comparativa algumas características das 
modalidades de concessão comum e de PPP - Patrocinada e Administrativa 

Duração Contrato 

Valor do Contrato 

Determinado pelo poder Mínima de 5 anos e 
concedente no edital Máxima de 35 anos 

Mínima de 5 anos e 

Máxima de 35 anos 

Limite não definido pela Mínimo R$10 milhões Mínimo R$10 milhões 
lei 

--- ---------- ___ , ________ ,_ . ···---- ···--·--••O.,----·······--- ··••-•""'·- . ·····--· .. ---·--·--

dos riscos ao parceiro parceiro público e o parceiro público e o privado parceiro privado parceiro privado lRíscos Transferência da maioria Compartilhamento entre Compartilhamento entre 

1 Cobrança de tarifá do - -- ·- ·sim .. ,_.-·-··-. -Sim- .. _ ---· ·-- Não ______ -·' ! usuário 

\ éonfraprestação do 
! Poder público 
'---- ·-----

Gestão Associada 

Não Sim Sim 

A Lei nº 11.107/2005, que define as normas de contratação de consórcios públicos 
possibilita a celebração entre os entes federados de contrato ou outro instrumento que 
tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da Gestão Associada. Os 
consórcios públicos podem ainda outorgar concessão, permissão ou autorização de 
o ras ou serviços públicos. Possibilita também a constituição de consórcios públicos 
com a finalidade de regulação dos serviços públicos. 

A gestão associada por meio de consórcio público tem entre seus benefícios a 
redução de custos administrativos e operacionais, o compartilhamento de 
equipamentos de tratamento e disposição final, que tem elevado custo de 
investimento e ainda a possibilidade de elaboração do Plano Integrado de Gestão de 
Resíduos entre os municípios consorciados. A PNRS, em seu art. 45, traz um incentivo 
à constituição de consórcios: 

Os consórcios públicos constituídos, nos tennos da Lei no 11.107, de 2005, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que 
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envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos incentivos instituídos 
pelo Governo Federal. (BRASIL, 2010). 

Ressalta-se que, na gestão associada por consórcio, há necessidade de contrato 
entre o consórcio e o prestador do serviço e entre o consórcio e os municípios 
associados. O consórcio tem a possibilidade de terceirizar a prestação dos serviços 
de manejo de resíduos sólidos, e nesse caso é necessário haver um processo de 
licitação para a seleção do prestador de serviço. Outra possibilidade para os 
consórcios é a celebração de um contrato de concessão comum dos serviços ou de 
PPP. 
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4 ASPECTOS LEGAIS E TEÓRICOS DA REGULAÇÃO DE RSU 

Nesta subseção são abordados os aspectos legais e teóricos relacionados à 
regulação de serviços de saneamento básico4, com foco nos serviços de manejo de 
resíduos sólidos, objeto do presente projeto. 

A atividade regulatória é essencial para o funcionamento dos mercados, 
especialmente em áreas nas quais há grande assimetria de informação5, como a 
saúde, a segurança e o saneamento básico. 

As diretrizes e condições para a gestão dos resíduos sólidos no Brasil estão 
delineadas no marco regulatório, a partir do qual são definidos os instrumentos 
necessários à regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos. 

A Constituição Federal de 1988, dentre outras diretrizes, dispõe sobre a titularidade 
da prestação de serviços: compete aos municípios "organizar e prestar, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial" (Art. 30 inciso V). 

O "interesse local" é caracterizado pelo predomínio do interesse do município sobre 
os interesses do Estado ou da União. Portanto, são de competência dos municípios 
os serviços públicos essenciais, de interesse predominantemente local, entre os quais 
estão os serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, objeto deste 
projeto . 

No nível infraconstitucional destacam-se as seguintes normativas diretamente 
Ielacio11adas à regolaçao da prestaçao de serviços de manejo de resíduos sólidos 
urbanos: 

• A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais 
para o saneamento básico. 

4 Definição dada pelo Decreto 7.217/2010: Todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos. 
5 Déficit existente entre o patamar de informações que o regulado possui sobre a atividade em relação ao arcabouço de informações acervadas pelo regulador. 
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• O Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 201 O, que regulamenta a Lei no 

11.445/2007. 

• A Lei nº 12.305 de 201 O que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), bem como o Decreto nº 7.404/10, que a regulamenta. 

• Nota Técnica conjunta 164 de 2018 

Das normativas elencadas, as que contemplam disposições específicas acerca da 

regulação destes serviços são a Lei nº 11.445/2010 e o Decreto nº 7.217/2010. 

A Lei nº 12.305/2010 embora não contemple disposições específicas sobre a 

regulação, é fundamental para a atividade regulatória da prestação de serviços de 

manejo de RSU, uma vez que suas disposições definem o escopo da regulação e são 

a base para a implementação de um sistema regulatório. 

Como referência deste projeto, cabe destaque à Nota Técnica conjunta 164 de 2018, 

elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SDI/MPDG) Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades (SNSA/MCID) e a Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA/MS). Este documento definiu as diretrizes técnicas e 

institucionais para a estruturação dos projetos relacionados ao manejo de resíduos 

sólidos urbanos no âmbito do FEP CAIXA, que deverão ser observadas na 

estruturação dos projetos. As diretrizes nortearão os trabalhos de elaboração do 

Relatório de Anàlise Preliminar, do Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e 

• 

Ambiental - EVTEA, do diagnóstico social e do Plano de Comunicação Social, • 

portanto, estabelecendo com isto as premissas para as dir:etrizes regulalérias. 

• Estratégia cronológica de implementação das unidades e da estruturação de 

serviços componentes da rota tecnológica constituinte da concessão ou PPP. 

• Compatibilização dos planos municipais. 

• Instrumentos para inclusão dos caladores de materiais recicláveis e 

reutilizáveis, nos termos da Lei nº 12.305, de 2010. 

• Instrumentos para o encerramento e monitoramento de aterros sanitários; 

lixões e demais unidades de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). 
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'\.. Estrutura comercial para recuperação de custos a ser considerada (cobrança 
conjunta água-esgoto-resíduos). 

• Recuperação energética de resíduos sólidos, nos termos do Art. 9°, § 1°, da 
Lei nº 12.305, de 2010. 

• Instrumentos para o atendimento da Política Nacional sobre Mudança do 
Clima (PNMC), por meio da mitigação de gases de efeito estufa. 

• Rotas tecnológicas constituintes da concessão ou PPP . 
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4.1 Aspectos legais da regulação dos serviços de saneamento básico 

293 
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No caso de o municlpio autorizar a delegação dos serviços de saneamento básico, 

este deverá definir uma entidade responsável por sua regulação e fiscalização, bem 

como os procedimentos para sua atuação (art. 9°, Lei nº 11.445/2007). No artigo 22, § 

1º da mesma lei, consta que "a regulação poderá ser delegada pelos titulares a 

qualquer entidade reguladora6 constituída dentro dos limites do respectivo Estado, 

explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência 

das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas". 

Complementarmente, o Decreto 7.217/2010 estabelece em seu art. 31, § 1º que: o 

exercício das atividades administrativas de regulação de serviços públicos de • 

saneamento básico poderá se dar diretamente pelo titular, mediante órgão ou 

entidade de sua administração direta ou indireta, inclusive consórcio público do qual 

participe, constituído para essa finalidade ou ainda ser delegado. 

A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre 

a administração do titular (município) depende dentre outras condições, da existência 

de Plano de Saneamento Básico e da celebração de contrato, cuja validade está 

condicionada à existência de normas de regulação que contemplem os instrumentos 

para o atendimento às diretrizes da lei, incluindo a entidade de regulação e de 

fiscalização (Art. 11, Lei nº 11.445). 

A regulação do serviço público pode incidir tanto sobre serviços executados de forma 

direta, outorgados a entes da administração indireta ou para serviços objeto de .. 

delegação por concessão, permissão ou autorização. 

No Quadro 6 apresentam-se as diretrizes relacionadas especificamente à regulação 

de serviços públicos de saneamento básico, extraídas da Lei nº 11.445/2007 e do 

Decreto 7.217/2010. 

6 Entidade de regulação - Agência reguladora, consórcio público de regulação, autoridade regulatória, 
ente regulador, ou qualquer outro órgão ou entidade de direito público que possua competências 
próprias de natureza regulatória, independência decisória e não acumule funções de prestador dos 
serviços regulados (Dec. 7.217/2010) 
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Quadro 6 - Diretrizes para a regulação de serviços públicos de saneamento básico - Lei nº 11.445/2007 e Decreto 7.217/2010 

· Diretrizes para regulação dos serviços · _ 
, . ' -

Princípios 

(Art, 21) 

Objetivos 

(Art. 22) 

Aspectos mínimos das 

nonnas a serem editadas 

pelas Entidades de 

Regulação 

1. Independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e 
financeira da entidade reguladora; 

li. Transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

1. Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 
satisfação dos usuários; 

li. Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

Ili. Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e 

IV. Definir tarifas que assegurem tanto o equilibrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a 
eficiência e eficácia dos serviços que permitam a apropriação social dos ganhos 
de produtividade. 

Lei nº 11.445/2010 - Art. 23: 

i. Padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 
íi. Metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os 

respectivos prazos; 

iii. Regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos 
de sua fixação, reajuste e revisão; 

iv. Monitoramento dos custos; 

v. Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 
vi. Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 
vii. Padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e ' . 

viii. Medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento. 
Decreto 7.21712010 acrescenta os seguintes aspectos: 

i. Prazo para os prestadores de serviços comunicarem aos usuários as 
providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos 
serviços; 

ii. Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

iii. Medição, faturamento e cobrança de serviços; 

iv. Subsidros tarifários e não tarifários 
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Outras atividades de Lei n' 11.4451201 O: 

regulação 
Art. 20 Art. 20, § único. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a 

verificação do cumprimento dos Planos de Saneamento por parte dos prestadores de 

serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais. 

Art. 23 § 3° - As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar 

conclusivamente sobre as reclamações que. a iuizo do interessado, não tenham sido 

suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços. 

[Art. 25 § 2°) - Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de 

saneamento básico a intertJ.retaç_ão e a fixação de critérios IJ.ara a fiel execução dos 

contratos. dos serviços e para a correta administração de subsídios. 

Decreto 7.21712010: 

(Art. 29 § 2) - A entidade de regulação deverá instituir regras e critérios de estruturação 

de sistema contábil e do respectivo plano de contas. de modo a garantir que a 

a{}_ro(Jriaç_ão e a distribuiç_ão de custos dos serviç,as esteiam em conformidade com as 

diretrizes estabelecidas na Lei n' 11.445. de 2007. 

Art. 33. Deverá ser assegurada publicidade aos relatórios. estudos. decisões e 

instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscaliza"ªº dos serviços. 

bem como aos direftos e deveres dos usuários e prestadores. a eles podendo ter acesso 

qualquer do povo. independentemente da existência de interesse direto. 

--
Situação em que mais de § 1' A entidade de regulação definirá, pelo menos: 

um prestador execute 
1 • as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços 

atividade interdependente prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; 

com outra. regulada por li - as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos 

contrato entre eles pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores 
envolvidos: 

(Art. 12) Ili . a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores 
uos serviços; 

IV· os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos 
usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso; 

V • o sistema contábil especifico para os prestadores que atuem em mais de um 

Município. 

Sobre a edição das normas de regulação dos serviços, o Decreto nº 7.217/2010, 

define as seguintes competências: 

Titular dos Serviços - legislações no que se refere: i) aos direitos e obrigações dos 

usuários e prestadores, bem como ás penalidades a que estarão sujeitos; e ii) aos 
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procedimentos e critérios para a atuação das entidades de regulação e de 
fiscalização. 

Entidade de Regulação - normas no que se refere às dimensões técnica, econômica 
e social de prestação dos serviços, considerando os aspectos mínimos apresentados 
no Quadro 6. 

De acordo com texto do PLANSAB (BRASIL, 2013) "em relação aos serviços de 
saneamento básico há três responsabilidades distintas do Estado: (i) a função 
planejadora; (11) a função reguladora; e (iii) a função prestacional". A função reguladora 
corresponde à atuação do Estado na ordem econômica e na ordem social, com o 
objetivo de salvaguardar o interesse público. Dessa forma, a regulação deve 
extrapolar a área econômica, garantindo os direitos de cidadania com a prestação 
adequada dos serviços (BRASIL, 2007). O texto destaca ainda a necessidade das 
entidades e órgãos reguladores promoverem a participação da sociedade civil, de 
forma a ampliar os espaços de controle social sobre as políticas públicas. 

Com relação à cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos urbanos, a Lei nº 11.445/2007 em seu art. 29, estabelece que os serviços 
públicos de saneamento básico tenham a sustentabilidade econômico-financeira 
assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos 
serviços: Inciso li - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas 
ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do 
serviço ou de suas atividades . 

A Constituição Federal de 1988 (inc. li e §2º do art. 145 ele art. 5º, caput, e incisos 1, 
11, 111 e IV do art. 150) define a taxa como 

Espécie de tributo que não deve ter a mesma base de cálculn dos impostos e possui 
como hipótese de incidência a utilização, efetiva ou potencial. de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 
sujeita aos princípios constitucionais da estrita legalidade. da igualdade tributária, 
da anterioridade, da irretroatividade e da vedação de confisco, entre outros. 
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4.2 Aspectos conceituais da Regulação Econômica 

O marco conceituai sobre regulação econômica de contratos de concessão ainda está 

distante de um consenso no Brasil, assim como na comparação entre diferentes 

partes do mundo. Pires (2015) apresenta um quadro amplo do marco regulatório sobre 

o setor de resíduos sólidos no Brasil, mas restringe a noção de regulação econômica 

ao olhar da Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico, OCDE, 

sob o qual é discutida a concorrência no mercado e os efeitos sobre preços e 

quantitativos de serviços prestados. Cita da OCDE: 

As regulações económicas interferem diretamente nas decisões de mercado como 
preço, concorrenc1a, entrada ou sa1da do mercado. A reforma tem como objetivo 
aumentar a eficiência económica através de redução de barreiras para concorrência 
e inovação, frequentemente por meio da desregulação, e uso da regulação de 
promoção à eficiência, e do aprimoramento das estruturas regulatórias, para 
funcionamento de mercado e supervisão prudente. 

O resultado para variáveis quantitativas como preços cobrados pelos serviços, 

volumes de serviços prestados e a qualidade da prestação dos serviços seria uma 

função direta da concorrência existente entre atores. Tal definição não alcança em 

qualquer medida a necessidade de regulação no Brasil, quando os serviços prestados 

são delegados com exclusividade a um único prestador por meio dos instrumentos 

anteriormente descritos. 

Nesta subseção são apresentadas as principais questões associadas à 

econômica da delegação de serviços: 

• Escopo dos contratos 

• Custeio das atividades contratadas 

• Remuneração do Ente Regulador 

• Equilíbrio Econômico-Financeiro 

• Acompanhamento e aferição do equilíbrio econômico financeiro do 

contrato 

• Acompanhamento da sustentabilidade econômico-financeira das 

empresas concessionárias 

• Acompanhamento da contabilidade do contrato junto ao Poder 

Concedente 

regulação 

As atividades regulatórias supracitadas são executadas de diferentes formas nos 

vários setores que contam com presença relevante da iniciativa privada na prestação 
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de serviços públicos essenciais por meio de contratos de autorização, permissão ou 

concessão. No nível municipal, não apenas são observadas diferentes tipologias de 

regulação entre setores, mas inclusive em um mesmo setor podem ser encontrados 

padrões bastante distintos de regulação de acordo com o ator regulado. Assim é o 

setor de resíduos sólidos, no qual cada município ou ente regulador adota padrões 

próprios, sem que exista um padrão nacional bem definido. 

4.2.1 Escopo dos contratos 

Um dos pontos centrais deste diagnóstico refere-se ao nível de integração horizontal 

e vertical dos serviços delegados. A integração vertical trata da sequência de 

processos, envolvendo desde a coleta, o transporte, eventual transbordo, tratamento, 

e disposição final, incluindo o planejamento, preparação, implantação, operação e 

encerramento de aterros. A integração horizontal refere-se a cadeias paralelas que 

tratam de diferentes perfis de resíduos, mormente aqueles provenientes da coleta 

domiciliar, das atividades de limpeza pública, resíduos industriais, grandes geradores, 

resíduos de construção civil, resíduos de saúde e outros. 

A inserção ou exclusão de qualquer uma das atividades no contrato de concessão não 

significa em qualquer hipótese que tais atividades deixarão de ser executadas no 

âmbito do município, ou ao menos que o município permanece responsável pela 

mesma. Assim, a inclusão ou exclusão de processos ligados ao setor de resíduos 

sólidos significa que as demais atividades serão executadas por outros agentes 

públicos ou privados, em uma estrutura contratual distinta 7 . 

7 Um exemplo interessante de análise sobre a quebra da cadeia produtiva de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e disposição final de resíduos domiciliares refere-se ao caso da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. 

No ano de 2014 o Governo do Estado de Minas Gerais licitou e contratou a parceria público-privada com o objetivo 
de unificar, para todos os Municípios da Região Metropolitana, o transporte entre pontos específicos de transbordo, 
o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos. Para este modelo, foram definidos pontos de transbordo 
especificas, ficando cada Município ind1v1dualmente responsável pela coleta do resíduo e o transporte até a 
estação de transbordo, criando uma separação vertical não apenas entre contratos, mas entre esferas 
contratantes. 

Contudo, o contrato de PPP firmado pelo Governo do Estado encontra-se suspenso, não tendo se tornado eficaz. 
O resultado é uma situação de indeterminação, sendo cada município responsável por equalizar a questão do 
tratamento e disposição final até que o Contrato de PPP do Governo do Estado se torne eficaz. Este tema foi 
amplamente debatido no processo de Manifestação de Interesse Privado do Município de Contagem, onde cada 
licitante deveria optar por uma premissa sobre como tratar o tema enquanto o contrato do Governo do Estado 
permanece suspenso. 
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Diversas razões parecem concorrer para a decisão do gestor público quando da 
definição de objeto, muitas delas de natureza contratual, econômica e técnica. 

Sob o ponto de vista econômico, deve-se destacar o artigo 28 da Lei Federal nº 
11.0798, de dezembro de 2004, que versa sobre o regime de parceria público-privada 
no Brasil. A lei estabelece que as PPPs não deverão comprometer um valor superior 
a 5% da Receita Corrente Líquida do agente contratante. Apesar de este valor ser 
aparentemente expressivo, há de se considerar que na quase totalidade dos casos 
estudados neste projeto, o custo contratual com a prestação de todas as etapas da 
cadeia produtiva de todos os perfis de resíduos sólidos resulta mais elevado do que o 
limite de 5%. Tal situação é mais gravosa em municípios onde existem outros projetos 
de PPP implantados ou em estudo, o que torna necessário preservar-se espaço 
orçamentário para as mesmas, diminuindo o espaço que poderá ser ocupado pelo 
contrato de concessão administrativa dedicada ao setor de resíduos sólidos. 

Como consequência, a segmentação dos serviços em vários contratos acaba por 
tornar-se uma necessidade imposta pela legislação em vigor, mesmo que não resulte 
no modelo mais eficiente de organização dos serviços. Havendo esta restrição, caberá 
ao gestor público definir qual será o rol de serviços inclusos ou exclusos de um 
contrato de PPP. Existem alguns fatores que devem ser combinados, a princípio, 
como forma de estabelecer um contrato eficiente: 

• Sinergias entre os componentes do objeto contratual, obtidos a partir da 
economia de escala ou de escopo. Quanto mais dissociados tecnicamente forem 
os serviços, menor será sua eficiência e maior o custo para o Poder Concedente. 
Assim, a delegação de serviços conexos pode resultar em uma forma de 
subsídio cruzado entre as várias atividades, provenientes dos ganhos entre elas; 

• Existência de contratos ativos e eficientes para qualquer uma das esferas, o que 
significa que aquele rol de serviços poderá não estar incluso na concessão; 

• Existência de infraestrutura disponível, como área para implantação de novos 
aterros sanitários ou estações de transbordo; 

8 Art. 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito Federal e Municfpios se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 5% (cinco por cento) da receita corrente liquida do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% (cinco por cento) da receita corrente liquida projetada para os respectivos exercícios. 
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• Alocação eficiente de riscos e responsabilidades entre as partes. Como exemplo: 
muitas vezes a implantação do aterro pode ser uma atribuição do Poder 
Concedente, sendo responsabilidade da empresa Concessionária apenas sua 
operacionalização e manutenção; 

• Tecnicamente, a qualidade e forma de execução de determinados componentes 
definem não só os quantitativos, mas os aspectos qualitativos, como é o caso da 
coleta em relação aos sistemas de tratamento e manejo. A interdependência é 
evidenciada, por exemplo, na relação da coleta seletiva com a triagem, ou na 
quantidade de rejeitas. Em algumas situações, estes fatores acentuam a 
necessidade de estudos específicos sobre os beneficias e oportunidade de 
contratos conjuntos ou da segmentação. 

Quanto à efetividade da regulação, a observação de outros setores indica que a 
concentração de atividades em apenas um contrato simplifica o processo de 
regulação técnica e econômica do contrato9• Porém, para o setor de resíduos sólidos, 
as entrevistas realizadas junto às Agências Reguladoras que compõem o foco 
amostral indicaram, de forma qualitativa, que a segmentação de atividades em mais 
de um contrato favoreceria o exercício das atividades regulatórias. Neste mesmo 
sentido foi transmitida a percepção de que haveria maior dificuldade regulatória em 
contratos que concentrem um amplo leque de atividades. Algumas hipóteses podem 
ser formuladas a este respeito: 

• A concentração de atividades em um mesmo contrato resulta em uma 
assimetria de porte entre o regulador e o regulado. A capacidade econômica de 
um único contratado pode ser uma barreira à efetivação das atividades 
regulatórias da Agência; 

0 Um exemplo de aprendizagem importante deu-se no âmbito do Governo do Estado de São Paulo quando da implantação da Linha 4 do sistema metroviário. A divisão da implantação em dois contratos, uma para implantação de obra civis e sistemas elétricos e outro contrato de PPP para implantação de trens, demais sistemas, operação e manutenção resultou em grande complexidade na gestão e regulação das interfaces dos dois contratos, assim como na necessidade de indenizar o contrato de PPP por causa de atrasos ocorridos no contrato de obras civis. 
Como consequência, todos os contratos subsequentes foram licitados e firmados pelo Governo do Estado de São Paulo na modalldade de PPP Global, incluindo todas as etapas do processo de implantação, operação e manutenção. 
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• O número de atividades abarcadas pelo Contrato pode gerar divergência de 

foco, sendo que a Agência tenderia a priorizar parte da cadeia produtiva, 

perdendo a capacidade de monitorar e regular as demais atividades delegadas; 

• A presença de mais de um agente atuante no mesmo setor cria a 

comparabilidade de padrões de desempenho e performance na execução 

contratual, tornando mais simples para a Agência identificar pontos fortes e 

fracos de cada prestador de serviços contratado. 

4.2.2 Custeio das atividades contratadas - Taxa ou Tarifa? 

Dentre as estruturas contratuais existentes analisadas (seção 5.2.1 deste relatório) 

apenas dois contratos de Concessão, de Brusque e Guabiruba, foram formatados na 

modalidade de concessão comum, com base em uma tarifa cobrada dos usuários. 

Todos os demais contratos analisados foram firmados na modalidade de concessão 

administrativa, ou seja, com base exclusivamente na receita proveniente do tesouro 

do Município. 

É importante trazer à tona a celeuma já instalada na Corte Suprema Brasileira acerca 

da possibilidade ou impossibilidade de se custear serviços de gestão (coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação de rejeitos) de resíduos com base em 

uma tarifa cobrada dos usuários. 

Os meios tradicionais de custeio desses serviços no Brasil transitam entre o emprego 

de receita arrecadada pelo Poder Público através de impostos (tributos não 

vinculados) e o arrecadado através de tributos vinculados, a taxa (de lixo, de resíduos 

sólidos, de limpeza urbana, e outras denominações que lhes dão os Municípios). 

Esses modelos propiciam que, dentre as hipóteses de concessão, só possa ser 

adotada a concessão administrativa, caso em que o concessionário é remunerado por 

contraprestação paga pelo Poder Público. 

Para além dos meios tradicionais, surgiram hipóteses em que se passaria a custear 

os serviços por tarifas pagas diretamente pelos usuários, meio que teve sua 

constitucionalidade contestada perante o STF, tornando-se caso de repercussão geral 

n. 903 da Corte, com a seguinte ementa: 

Tema 903 - a) Possibilidade de delegação, mediante contrato de concessão, do 
serviço de coleta e remoção de resíduos domiciliares; b) Natureza jurídica da 
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remuneração do serviço de coleta e remoção de resíduos domiciliares prestado por 
concessionária, no que diz respeito à essencialidade e à compulsoriedade. 

Além da esfera jurídica, a discussão sobre recursos orçamentários, taxa ou tarifa se 

faz sobre a lógica econômica do setor. A cobrança de uma tarifa possui incontáveis 

vantagens sobre os demais modelos. Apenas para citar algumas: 

• A existência da tarifa conscientiza a população de que há um elevado custo 

ambiental, social e econômico a ser pago pela geração de resíduos sólidos, e 

que quanto mais resíduos forem gerados, maior será o custo pago devido à 

necessidade de ajustarem-se os quantitativos do contrato de concessão. 

• Em contrapartida, a utilização de recursos orçamentários ou de uma taxa 

cobrada junto ao IPTU faz com que a população não perceba o custo de geração 

de resíduos sólidos, equivalente a uma percepção de "custo marginal zero". Em 

tais situações, há elevado incentivo ao uso exagerado de serviços públicos, 

tornando-os pouco eficientes e onerando excessivamente o tesouro do Poder 

Concedente, além de gerar resultados ambientais perversos. 

• A existência de uma tarifa "libera" recursos públicos para aplicação em setores 

cruciais onde seria inviável a cobrança, como saúde pública e educação. 

• A existência da tarifa viabiliza a delegação dos serviços em modelos de 

concessão comum, abrindo espaço para que o Município possa firmar novas 

PPPs. 

• A existência da tarifa é, atualmente, uma fonte de recursos mais firme e menos 

precária do que o orçamento municipal. A constrição financeira do Município não 

cria o risco institucional de descontinuidade dos serviços, conforme observado 

em diversos setores delegados por meio de PPP administrativas. 

• Em conexão ao tópico anterior, a contratação de particular na modalidade de 

concessão comum dispensa o Poder Concedente da apresentação de garantias 

de adimplemento contratual. Tais garantias são por vezes complexas de serem 

estruturadas e quase sempre custosas, criando um custo adicional associado à 

contratação para o Poder Concedente. 

A desvantagem de se criar um regime tarifário é a dificuldade em suspender a 

prestação de serviços nos casos de inadimplemento do usuário. Enquanto para 

grandes produtores de resíduos os serviços são parte do processo produtivo e sem a 
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coleta de resíduos os ciclos produtivos são suspensos, para consumidores 

residenciais o incentivo ao pagamento da tarifa é baixo, pois o problema dos resíduos 

não coletados torna-se um problema de toda a sociedade. 

Feitas as devidas ponderações, o regime tarifário parece ser aquele que apresenta as 

características mais favoráveis para a participação da iniciativa privada. 

Em um segundo plano, muitos municípios contam com a cobrança de uma taxa anexa 

ao IPTU, conjugada à conta de água ou cobrada em boleto separado. A taxa e a tarifa 

sobrepostas representam uma dupla cobrança pelos mesmos serviços, 

evidentemente sendo vedada esta possibilidade pelo marco legal. Tais problemas 

contudo, são passíveis de equacionamento com o devido planejamento da concessão . 

4.2.3 Remuneração do Ente Regulador 

Um tema relevante para a estabilidade dos agentes e dos procedimentos de regulação 

no setor de resíduos sólidos é a remuneração recebida pelo órgão regulador, com o 

propósito de custear a execução de suas atividades. No Brasil, não há uma 

padronização de rubrica para todos os órgãos, podendo haver variação conforme o 

acordo firmado entre o Poder Concedente, o agente contratado e o agente regulador. 

As alternativas mais comuns encontradas nos diversos setores regulados, inclusive 

mobilidade urbana, energia e saneamento, derivam da identificação de qual será a 

parcela da população responsável por custear os serviços do órgão. 

Quando se entende que as atividades do órgão devam ser custeadas por toda a 

sociedade, institui-se o repasse de recursos orçamentários do tesouro do Município, 

do Estado ou da União para o ente regulador. Apesar de ser uma forma comum de 

custeio das atividades regulatórias, esta alternativa tem, entre seus pontos 

desfavoráveis, o risco de gerar um desequilíbrio entre governo, na forma do Poder 

Concedente, usuários e prestadores de serviços contratados. Esta assimetria faz com 

que a Agência Reguladora possa tornar-se uma extensão da atividade precípua do 

Poder Concedente, não atuando de forma técnica e isenta. 

A segunda alternativa é estabelecer-se a remuneração do órgão regulador como um 

percentual da arrecadação da empresa prestadora de serviços, seja ela uma 

concessionária privada, seja ela um órgão vinculado à administração indireta do Poder 

Concedente. Esta alternativa possui fundamento quando a arrecadação da empresa 
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prestadora dos serviços se dá pela tarifa cobrada dos usuários, de forma que o custo 

de regulação é pago apenas pela parcela que utiliza os serviços, e não por toda a 

sociedade. Destaca-se também que cabe às entidades reguladoras a cobrança de 

"taxas de fiscalização", expressão utilizada como sinônimo de taxas de regulação, em 

decorrência de seu poder de polícia. Desta forma, nada obsta quanto ao uso deste 

meio de financiamento das atividades de regulação. 

No caso específico do setor em tela, observa-se também o repasse de um percentual 

incidente sobre a taxa de manejo dos resíduos sólidos10 , normalmente quando essa 

taxa é parte do IPTU cobrado dos usuários. Este mecanismo diferencia-se do recurso 

fiscal simples por garantir a estabilidade dos recursos dedicados à atividade de 

• regulação, e por ter maior progressividade quanto à forma de cobrança, caso em que 

os usuários que pagam maiores valores de IPTU arcam com um percentual maior do 

custeio das atividades regulatórias. 

• 

Para que se recomende uma das alternativas, torna-se claro que os critérios 

relevantes para a determinação do melhor modelo de remuneração pela regulação 

são: 

• Estabilidade: os recursos devem ser regulares ao longo do tempo, criando um 

ambiente regulatório estável; 

• Transparência: a fonte de recursos deve ser passível de monitoramento pelos 

órgãos de controle, assim como qualquer entidade do setor público; 

• Independência: a fonte de custeio deve auxiliar na independência do órgão 

regulador tanto em relação ao Poder Concedente quanto em relação ao 

operador regulado, seja este uma empresa privada contratada na modalidade 

de concessão, seja este um órgão da administração direta. 

4.2.4 Equilíbrio Econômico-Financeiro 

A definição dos preços dos serviços públicos, bem como as regras de atualização são 

determinadas em função do modelo regulatório definido para a prestação dos 

10 No caso do Distrito Federal esta solução foi objeto de questionamento, posto que a taxa de manejo 
se destina, de acordo com sua lei de criação, apenas as atividades integrantes do manejo, que é um 
serviço divisível. 
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serviços. A teoria regulatória consagrou alguns modelos para regulação econômica 

entre os quais destacam-se: 

]l Regulação por Taxa de Retorno ou Regulação pelo Custo (CostP/us/Rate of Retum 

Requ/ation) - Neste modelo o regulador define um nível de tarifa suficiente para 

cobrir integralmente os custos incorridos para a prestação dos serviços e a taxa de 

remuneração sobre os investimentos não amortizados (TIR), que foi definida no 

momento da contratação, normalmente calculada pelo método WACC11
. 

A vantagem deste modelo é proporcionar ao contratado a segurança de uma 

remuneração suficiente para garantir a sustentabilidade do negócio, permitindo a 

perenidade da prestação dos serviços. 

Por outro lado, tal metodologia não incentiva a operação com custos eficientes, 

podendo comprometer a modicidade tarifária tão cara aos usuários. 

Ainda como desvantagem do modelo de Regulação por Taxa de Retorno deve-se 

considerar a possibilidade de excesso de investimento, caso a taxa de retorno seja 

mais atraente do que outras aplicações do mercado (efeito Averch Johnson). 

j]l Regulação Price-Cap ou Preço Teto/Preço Máximo - Neste modelo o regulador 

define uma tarifa máxima que aplicada aos volumes disponibilizados, garante uma 

receita suficiente para cobertura dos custos e despesas incorridos na prestação 

dos serviços, cabendo ao prestador administrar os custos ao longo do ciclo 

tarifário. Tal método, embora possa alocar maior parcela de risco ao prestador, 

permite ao mesmo auferir ganhos maiores caso ocorram ganhos de eficiências 

que permitam uma redução de custos. 

Em geral esta metodologia incorpora, desde que devidamente acordada entre as 

partes, a definição de fator de eficiência Fator X) a ser aplicado anualmente nos 

momentos de reajuste, de forma a partilhar com o usuário os ganhos de eficiência 

conquistados no período. 

Embora a literatura apresente modelos como a regulação por contrato ou outros, a 

verdade é que na maioria das concessões e contratos encontrados no pais, relativos 

11 Sigla do termo em inglês Weighted Average Capital Cost - custo mêdio ponderado de capital, 
representa a taxa de desconto ou o custo de capital utilizado em uma análise de retorno. 
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à concessão de serviços públicos, aplicam-se métodos que podem ser considerados 
híbridos uma vez que incorporam características de mais de um modelo. 

4.2.4.1 Mecanismo de Reequilíbrio Tarifário 

Embora algumas literaturas apresentem a utilização de diferentes mecanismos de 
reequilíbrio dependendo do modelo regulatório, no Brasil de maneira geral os 
mecanismos de revisão e reajustes são aplicados pelos reguladores, independente 
do modelo utilizado. A lei federal 11.445/2007 preconiza a adoção de mecanismos 
que garantam o equilíbrio econômico financeiro dos contratos, a sustentabilidade da 
prestação dos serviços e a modicidade tarifària . 

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação 
de seNiços públicos de saneamento básico: 

IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da 
prestação dos seNiços, em regime de eficiência, incluindo: 

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; 

Art. 22. São objetivos da regulação: 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 
contratos como a modicidade tarifária. mediante mecanismos que induzam a 
eficiência e eficácia dos seNiços e que permitam a apropriação social dos ganhos 
de produtividade. 

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de 
sua fixação, reajuste e revisão; 
Art. 29. Os seNiços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração 
pela cobrança dos seNiços: 

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do seNiço, em regime de 
eficiência; VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos 
seNiços; 

Art. 37. Os reajustes de tarifas de seNiços públicos de saneamento básico serão realizados obseNando-se o inteNalo mínimo de 12 (do,e) meses, <.Je c1cu1<.Ju com 
as normas legais, regulamentares e contratuais. 
Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da 
prestação dos seNiços e das tarifas praticadas e poderão ser: 

1 - periôdicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os 
usuários e a reavaliação das condições de mercado; 
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li - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no 

contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu 

equilíbrio econômico-financeiro. 

§ 1o As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas 

entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos 

serviços. 

§ 2o Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, 

inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de 

expansão e qualidade dos serviços. § 3o Os fatores de produtividade poderão 

ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor. 

Para tanto são realizados: 

a) Revisões Tarifárias Ordinárias (em geral a cada 4 anos) 

b) Revisões Tarifárias Extraordinárias em circunstâncias especiais e 

c) Reajuste Tarifário Anual. 

A lei federal 8.987/1995 distingue claramente as duas questões importantes para as 

partes: a revisão tarifária e o reajuste. 

"Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, 

observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação 

própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente: 

I - o objeto, metas e prazo da concessão; 

li - a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço; 

(...) 

VIII - os critérios de reajuste e revisão da tarifa;" 

No item VIII, há uma clara distinção entre o reajuste e a revisão da tarifa. A mesma 

distinção é utilizada no capítulo VI, ao tratar do contrato de concessão, onde o item IV 

do artigo 23 novamente separa o reajuste da revisão tarifária. Conforme a norma 

econômica mais ampla, o reajuste tarifário versa sobre a recomposição da capacidade 

de compra da tarifa, isto é, a compensação periódica pelos efeitos inflacionários dos 

itens que compõem as despesas incorridas pela concessionária para a prestação do 

serviço adequado, conforme determinado pelo Poder Público. Já a revisão tarifária 

possui natureza distinta, tendo como principal propósito a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato de concessão. 

"Art. 9°. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta 

vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no 

edital e no contrato. (.. ) 
§ 2o Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de 

manter-se o equilíbrio econômico-financeiro." 
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Revisões tarifárias 

As revisões tarifárias visam garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, 

e podem ser ordinárias, com intervalos definidos em contrato, ou revisões 

extraordinárias. 

As revisões ordinárias têm por finalidade avaliar os custos incorridos na prestação 

dos serviços, verificar os investimentos realizado e necessários, os indicadores 

referentes a qualidade dos serviços prestados, de forma a calcular o novo valor de 

tarifa capaz de garantir o equilíbrio econômico financeiro para o novo ciclo tarifário. 

No momento da Revisão tarifária Ordinária, poderá, desde que previamente acordado, 

ser estabelecido o Fator X, bem como o Fator Q (respectivamente fator de eficiência 

e fator de qualidade dos serviços). Tais instrumentos permitem definir uma trajetória 

de preços para o ciclo tarifário, considerando possíveis ganhos de eficiência e 

melhoria na qualidade dos serviços prestados. 

As revisões extraordinárias podem ser realizadas a qualquer momento e ocorrem em 

virtude de fato originador claramente identificado, conforme se tais fatos produzam 

alterações inequívocas nas condições originalmente estabelecidas no contrato. 

Fatores não previstos, ocorridos ao longo do ciclo tarifário, podem levar a um 

desequilíbrio econômico financeiro dos contratos, ou comprometer a sustentabilidade 

da prestação dos serviços. A fim de garantir a adequada prestação dos serviços, o 

ente regulador de ofício ou a pedido do prestador, poderá determinar um processo de 

• revisão extraordinária, com a finalidade de recompor as perdas ocorridas 

anteriormente ao evento imprevisto, fazendo com que a receita e ou tarifas garantam 

a cobertura dos custos planejados. 

A partir da identificação do fato originador, a responsabilidade deve ser atribuída ao 

ente que foi responsável pela geração do desequilíbrio, e em um terceiro estágio seus 

efeitos financeiramente quantificados. A partir do reconhecimento da existência do 

desequilíbrio contratual e do acordo quanto ao valor do desequilíbrio, as partes 

µussuem diversas formas de recomposição do equilíbrio íirram;eiro do contrato. A 

primeira e mais utilizada é a redefinição dos níveis tarifários. Outra forma de 

recomposição do reequilíbrio é a revisão da base de remuneração do ente contratado. 

Outras formas amplamente utilizadas para a recomposição do equilíbrio econômico 
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financeiro original do contrato são a extensão do prazo, as alterações das obrigações 

de investir, o ajuste no valor de outorga ou compensações fiduciárias entre as partes. 

Reaiuste Tarifário 

O reajuste tarifário tem por finalidade a recomposição das perdas causadas pelo 

processo inflacionário, permitindo a manutenção do poder de compra das receitas 

auferidas pelo prestador. 

Em relação aos reajustes de contratos de concessão, após várias experiências 

observadas nos últimos anos, diversas lições foram aprendidas, sejam estes contratos 

dedicados ao transporte. transbordo, tratamento e disposição final de resíduos 

sólidos, sejam contratos de concessão de outros setores, como água e saneamento, 

mobilidade urbana, rodovias e energia. Nos diversos setores, as cláusulas utilizadas 

para o reajuste tarifário são de quatro tipos: 

i. Índices de preços pré-selecionados; 

ii. Fórmulas paramétricas de reajuste; 

iii. Planilha tarifária; 

iv. Fator X. 

Índice de preços pré-selecionados 

Dentre os quatro métodos de reajuste tarifário, o mais simples de ser utilizado é o 

índice pré-selecionado. Como exemplo, diversos contratos no setor de energia, 

rodovias (mormente aqueles licitados após o ano de 2000) e água e saneamento 

tomam indicadores como o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, calculado 

pelo IBGE); o Índice de Preços ao Consumidor (IPC, calculado pela Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas, FIPE); ou o Índice Geral de Preços do Mercado (IPG-M, 

calculado pela Fundação Getúlio Vargas), como referência para a realização do 

processo de reajuste dos valores de tarifas ou eventuais pagamentos diretos feitos 

pelo Poder Concedente à empresa Concessionária. 

A utilização de índices de preços como forma de reajuste de taxa, tarifa, ou pagamento 

direto tem como principais virtudes a simplicidade e a previsibilidade: 

• A simplicidade decorre da ausência de necessidade de cálculos ou 

levantamentos de preços específicos por parte dos administradores públicos ou 
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privados. Basta levantar os indicadores em fontes oficiais e aplicá-los às tarifas 

vigentes, 

• A previsibilidade decorre do fato do índice anual ser conhecido mês a mês. 

Desta forma, a cada mês as partes contratantes poderão conhecer quanto de 

fato já há acumulado em termos de reajuste tarifário, enquanto consultorias ou 

boletins especializados podem prever com grande precisão os índices no curto 

e no médio prazo (por exemplo, vide a publicação do Boletim Focus, no site do 

Banco Central do Brasil). 

O índice mais comum utilizado é o IPCA. A utilização deste índice não se deve à sua 

vinculaçao com as flutuações dos preços dos i11su1110s 11ecessálios pa,a a µ,estação 

• dos serviços, mas sim à sua vinculação ao poder aquisitivo dos usuários do sistema. 

Desta forma, o reajuste pelo IPCA mantém a tarifa alinhada com a capacidade do 

poder de compra do usuário médio. 

• 

Fórmulas paramétricas de rea;uste 

As fórmulas paramétricas são composições de índices setoriais com índices gerais de 

preços que procuram balancear a aderência do reajuste contratual às variações dos 

custos de insumos necessários à prestação dos serviços, ao mesmo tempo em que 

parte da correção alinha-se à correção do poder aquisitivo dos usuários dos serviços. 

O elemento central do índice de preços consiste na determinação de sua estrutura de 

ponderação, ou seja, na determinação da importância relativa de cada componente 

de custo do sistema . 

Uma vez definida a estrutura de ponderação, que será revista periodicamente em 

processo de revisão contratual ordinária, procede-se à estruturação do sistema de 

coleta de preços, selecionando-se um painel de informações para cada um dos itens 

que compõem os custos de prestação dos serviços. 

As fórmulas paramétricas representam com maior acuidade a variação dos preços de 

insumos necessários à produção dos serviços, não sendo afeitos à variação do poder 

aquisitivo dos usuários. Esta é a forma correta de compreender a função do reajuste 

tarifário sob a ótica econômica do reajuste, uma vez que sua função é manter a 

capacidade de operação da empresa concessionária. As vantagens deste método 

são: 
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• Seu cálculo é relativamente simples, ainda que seja marginalmente mais 

complexo do que o cálculo por índices de reajustes simples; 

• Atualmente constitui a tendência em diversos setores, em especial geração de 

energia elétrica, saneamento e outros. 

Planilha tarifária 

A planilha tarifária, é o método mais complexo de reajuste. Sua adoção foi bastante 

comum entre os primeiros contratos de concessão de água e saneamento. Também 

é adotado correntemente em setores como mobilidade urbana, mas não foram 

constatados contratos de saneamento que o utilizem. 

Sobre a adoção da planilha tarifária, as principais considerações são: 

• 

A principal vantagem da planilha tarifária é a perfeita aderência aos custos reais 

incorridos pela concessionária. A utilização de dados específicos levantados 

pela empresa operadora e pelo Poder Concedente, como preços pagos por 

combustível, veículos e pessoal impede que existam distorções, para mais ou 

para menos, entre os preços incorridos localmente e as médias regionais ou 

nacionais existentes em índices mais amplos 

Como principais pontos críticos na utilização desta metodologia, podemos 

enumerar: 

o A complexidade no levantamento de dados, o que pode comprometer a 

• 

transparência dos mesmos para qualquer uma das partes, a depender • 

da situação. A perda de transparência pode levar a demoras ou até 

mesmo à não adoção da planilha como referência do reajuste, o que 

torna o método inoperante; 

o A imprevisibilidade do índice, uma vez que não é factível a elaboração 

recorrente de planilhas mês a mês com o objetivo de acompanhar e 

prever o que ocorrerá no futuro próximo; 

o A dificuldade, e eventual impossibilidade, de se ajustar a planilha a 

inovações tecnológicas; 
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o A necessidade de revisão dos parâmetros de produtividade constantes 

da planilha tarifária. A decisão de não se repassar por tais parâmetros 

constitui, per si, uma decisão igualmente relevante; 

o A recorrente sobreposição entre elementos de reajuste tarifário e revisão 

tarifária, uma vez que determinados parâmetros da planilha 

correspondem a elementos de revisão tarifária. Este problema é 

acentuado quando se pretende conduzir estudos de revisão tarifária com 

base na planilha. Uma vez que a planilha produz um retrato estático de 

custos do sistema, não é, em nenhuma circunstância, adequado utilizar 

a planilha como base para revisão tarifária, uma vez que os possíveis 

ajustes intertemporais não podem ser corretamente incorporados à 

planilha. 

Uma forma mais sofisticada de tratar o reajuste tarifário é o "Fator x", como a fórmula 

ficou conhecida no Brasil. 

As fórmulas de reajuste que são complementadas por um fator X, funcionam nos 

moldes das fórmulas paramétricas jà descritas, mas acrescentam ao reajuste tarifário 

a variação da produtividade dos fatores da concessionária. Conforme a operação se 

torna relativamente mais eficiente, uma parcela do ganho de eficiência de "x%" (daí a 

denominação para "fator x") é deduzida do reajuste tarifário. Um exemplo é 

encontrado no setor de telefonia, onde 50% dos ganhos de produtividade das 

empresas operadoras são incorporados à tarifa após determinado período. Fatores 

similares podem ser aplicados a contratos de geração de energia elétrica, a depender 

do caso. 

Como exemplo, se o reajuste de um determinado ano fosse de 11 %, mas o ganho de 

produtividade dos fatores registrado fosse de 6%, então o reajuste final de preços 

:so,ri" ciP. 8% (11 % de reajuste menos 3%, obtido a partir de 50%.6%). 

O elemento de fator X pode ser aplicado ao setor de tratamento de resíduos sólidos 

sem maiores complexidades, desde que se determine com clareza: 

• Como calcular a produtividade dos fatores empregados pela empresa 

concessionária, em especial a frota e seus custos vinculados. Normalmente, a 
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utilização de índices como a produtividade de veículos, produtividade de aterros 

e o percentual de resíduos reaproveitados em diversas formas, de forma 

composta, pode solucionar com transparência e simplicidade o desafio 

proposto; 

• Qual o "Fator x" ideal? 

o Um "Fator x" excessivo, superior a 50%, gera a perda de incentivos ao 

ganho de produtividade da parte privada, podendo levar juntamente ao 

efeito inverso, produzindo incentivos à perda de produtividade; 

o Por outro lado, um "fator x" muito baixo pode representar um ganho 

muito pequeno para os usuários ou para a administração pública. 

3tl 

É necessário destacar que o Fator X não se confunde, em nenhuma instância, com a • 

revisão contratual que visa o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. Enquanto o Fator X se baseia em uma análise de índice de produtividade, 

isto é, em um resultado operacional da empresa, a revisão contratual parte em virtude 

de uma periodicidade estabelecida em contrato ou da identificação dos fatos que 

originam o desequilíbrio contratual. No caso do Fator X, a origem do ganho de 

produtividade é irrelevante, podendo ser ensejado por inovações tecnológicas 

privadas ou por ações públicas. O que é relevante é a avaliação matemática da 

variação de produtividade dos fatores privados, e a incorporação de parte dos ganhos 

ou perdas à tarifa do usuário. Já no caso das revisões tarifárias, o que importa é 

conhecer qual agente originou um desequilíbrio contratual, qual o montante do 

desequilíbrio e qual a forma de recompor o original equilíbrio financeiro. 

4.2.4.2 Considerações sobre a aplicação dos mecanismos de reequilíbrio 

econômico financeiro 

Tanto os processos de revisão como os de reajuste tarifários, estão baseados na 

análise profunda dos custos, despesas e investimentos envolvidos na prestação dos 

serviços. Este conjunto de informações definirá qual o volume de receitas necessário 

para se atingir o equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão e a 

sustentabilidade da prestação dos serviços concedidos. 

Cus_t9_s e Despesas 
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A apuração de custos e despesas eficientes para prestação dos serviços é um desafio 

a ser enfrentado pelo regulador uma vez que a assimetria de informações dificulta 

sobremaneira o acesso aos dados mais precisos. 

A fim de superar esta falha, inerente ao tipo de atividade, os reguladores utilizam a 

contabilidade regulatória como instrumento capaz de trazer maior confiabilidade aos 

dados apresentados pelo prestador. A contabilidade regulatória determina a criação 

de um plano de contas que permite a alocação de custos e despesas de maneira mais 

adequada às necessidades do ente regulador, e mais adequada à aplicação dos 

mecanismos de reequilíbrio. 

Uma vez identificados os gastos incorridos na prestação dos serviços, caberá ao 

regulador avaliar a eficiência dos mesmos através da aplicação de diferentes métodos 

como empresa de referência ou benchmarking. 

Definidos os custos eficientes, estes deverão ser aplicados aos mecanismos de 

reequilíbrio de forma a definir a receita necessária. 

Investimentos 

Outro fator determinante para a aplicação dos mecanismos de reequilíbrio econômico 

financeiro é a determinação dos investimentos. O ente regulador, em consonância 

com os planos de saneamento básico, deve analisar os investimentos apresentados 

pelo prestador para o ciclo tarifário, avaliando sua prudência e impacto na tarifa dos 

serviços . 

Ainda em relação aos investimentos, o regulador analisará a remuneração devida ao 

prestador. Tal índice geralmente se reflete através de uma TIR sendo previamente 

estabelecido, calculado normalmente através do WACC. 

4.2.5 Acompanhamento e aferição do equilíbrio econômico financeiro do 

contrato 

O processo de acompanhamento e aferição do equilíbrio econômico financeiro do 

contrato se faz por meio de dois processos distintos. O primeiro corresponde ao 

acompanhamento da execução efetiva do contrato, observando-se as variáveis de 

receitas e custos realizadas. O segundo processo trata da identificação de eventos ou 
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fatos que impactem o equilíbrio contratual da Concessão, mensuração destes 

impactos, definição do mecanismo de recomposição do equilíbrio original e cálculo 

quantitativo da variável adotada para a recomposição do equilíbrio contratual. 

A mensuração de impactos econômicos advindos de eventos extraordinários pode ser 

realizada por meio de dois instrumentos. O primeiro instrumento constitui o fluxo de 

caixa da proposta, e o segundo instrumento, a elaboração de um fluxo de caixa 

especifico, que avalie o impacto tão somente do evento sobre o equilíbrio da 

concessão, denominado fluxo de caixa marginal. No Anexo G são apresentados os 

principais conceitos de equilíbrio econômico financeiro de contratos e quais os 

mecanismos utilizados para sua adequação. 

Caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, a 

partir do momento em que a relação entre os encargos e a remuneração da 

Concessionária é alterada, os encargos supervenientes impostos à empresa passam 

a constituir imposição extracontratual, pois não foram assumidos quando da 

celebração do Contrato. Esse desequilíbrio deve ser decorrente de álea 

extraordinária, isto é, de um evento imprevisível e alheio à vontade das partes, ou de 

uma alteração unilateral do contrato realizada pela Administração Pública, capaz de 

alterar a relação entre encargos e vantagens da Concessionária, gerando um ônus 

não previsto inicialmente. Neste caso, com o rompimento do equilíbrio econômico

financeiro, o poder concedente deve, em contrapartida, recompor econômica e 

financeiramente o equilíbrio, em alguma das formas estabelecidas em Contrato de 

Concessão. 

Destaca-se que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial não é uma 

garantia que beneficia exclusivamente o concessionário dos serviços, mas é 

imprescindível à administração pública, garantindo a continuidade dos serviços 

concedidos e a sua prestação adequada. Além disso, a certeza de que o equilíbrio 

contratual será mantido ao longo de toda a concessão é também elemento 

indispensável para que a concessionária não inclua em sua proposta comercial custos 

de mitigação de riscos associados à instabilidade jurídica da contratação. Dessa 

forma, quanto menor a percepção de instabilidade jurídica do arranjo, menos custos 

de seguros, contingências e outros itens de mitigação de riscos serão repassados 

para o preço da concessão. A diminuição do risco do contratado e uma maior 

previsibilidade do ajuste incentivam empresas privadas a apresentarem propostas 
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comerciais mais vantajosas para a Administração Pública, bem como a assumirem 
riscos operacionais e técnicos mais elevados. A consequência é a redução de custos 
ao Poder Público e à população. 

Os contratos de concessão estipulam, além da revisão de preços de ajuste pelos 
serviços prestados, as seguintes modalidades de recomposição do equilíbrio 
contratual: 

• Alteração do prazo da concessão; 

• Atribuição de compensação direta à Concessionária; 

• Adequação do programa de investimentos; 

• Uma combinação das modalidades anteriores. 

A revisão de preços é uma das alternativas mais utilizadas para se recompor o 
equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão. Nessa alternativa, 
busca-se revisar o valor da tarifa, taxa ou de remuneração direta pela prestação do 
serviço público que a empresa contratada realiza, de modo a manter intacta a relação 
entre os encargos e a remuneração obtida, inicialmente estabelecida entre a empresa 
e o Poder Público. Deve-se salientar que o princípio da modicidade tarifária deve 
nortear a revisão das tarifas, visto que os usuários dos serviços concedidos não 
podem ser onerados excessivamente com a cobrança da tarifa. 

4.2.6 Acompanhamento da sustentabilidade econômico financeira das 
empresas concessionárias 

O acompanhamento da sustentabilidade das empresas concessionárias tem como 
propósito fundamental evitar a eventual descontinuidade dos serviços contratados, 
devido à incapacidade de a empresa contratada fazer face aos seus compromissos 
operacionais ou ao investimento contratado. Tal situação ocorrerá nos casos em que 
a concessão se apresente deficitária por um período demasiado extenso, ou que 
ocorram eventos que resultem em um desequilíbrio abrupto na relação entre encargos 
e a remuneração da empresa Concessionária. 

Em linha com a seção anterior, deve-se deixar claro que o acompanhamento da 
Concessão não implica necessariamente em direito de qualquer uma das partes, 
Poder Concedente ou empresa Concessionária, à revisão das condições contratuais 
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pactuadas. Na medida em que as condições iniciais do Contrato estejam respeitadas 

e não existam indicadores que apontem para o risco de insolvência da empresa 

Concessionária, a função de acompanhamento estará cumprida, sem que exista 

necessidade de intervenção direta do órgão regulador, independentemente da relação 

entre a TIR12 Esperada e a TIR Contratual. 

Contudo, nos casos em que os indicadores apontarem para a existência de riscos 

relevantes de insolvência contratual, o órgão regulador deverá agir de forma 

preventiva ou corretiva. As ações preventivas possíveis de serem realizadas pelo 

órgão regulador do contrato poderão apontar para ações que busquem auxiliar o 

equacio11ai11e11to de cmto prazo do co11trato o□ eventualmente preparar um processo 

de terminação antecipada do contrato por insolvência da empresa concessionária . 

Exemplos de ações que auxiliem o equacionamento das condições econômicas do 

contrato, mas que não impliquem em quebra do equilíbrio pactuado são: 

• Postergação do plano de investimentos de curto prazo (o qual possivelmente a 

empresa Concessionária não conseguiria cumprir por sua condição 

econômica), tendo como contrapartida a redução diluída do valor da 

remuneração; 

• Redução temporária de obrigações pecuniárias, como o pagamento de ônus 

fixo ou variável pela outorga da Concessão, compensada por um aumento 

futuro; 

• Revisão das obrigações operacionais previstas. 

No plano alternativo, o risco de terminação antecipada do Contrato, usualmente 

amparado pelo instituto jurídico da caducidade, implica a necessidade de se dar início 

à apuração das condições contratuais vigentes, como levantamento do valor dos 

ativos não amortizados, passivos existentes entre as partes, dentre outros. 

Caso a opção seja em favor da caducidade, deverão ser deflagrados processos 

jurídicos/administrativos paralelos, como o início da preparação de um novo processo 

licitatório ou, evenh1almente, a preparação de um órgão público para a assunção dos 

serviços. 

12 TIR = Taxa Interna de Retorno 
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A situação econômico-financeira dos Contratos de Concessão é acompanhada por 

meio de dois instrumentos fundamentais. Primeiro, a comparação entre a TIR 

Esperada e a TIR Contratual. Quando a TIR Esperada torna-se excessivamente baixa 

ou, principalmente, negativa, há razões mais do que suficientes para se supor que a 

empresa Concessionária poderá tornar-se insolvente. Para este acompanhamento, é 

essencial que se tenha um Plano de Contas da Concessão, que a empresa 

Concessionária deverá encaminhar com periodicidade anual ou eventualmente 

inferior e que indicará qual a Rentabilidade Esperada do Contrato. 

O segundo instrumento essencial a ser utilizado pelo órgão regulador é o 

a ancetes trimestrais . 
. '') 
• A vantagem do Plano de Contas da Concessão é a adequação de sua forma para a 

obtenção direta dos indicadores de solvência, ao se inserir estes dados no Fluxo de 

Caixa contratual. Contudo, o Plano de Contas depende unicamente dos envios por 

parte da empresa Concessionária, que correm o risco de ser, por qualquer razão e em 

algum momento, enviesados. 

De outro lado, o Demonstrativo de Resultados do Exercício e o Balanço Patrimonial 

da empresa Concessionária constituem instrumentos de uso mais complicado devido 

à alocação contábil de determinadas contas. Contudo, seu processo de auditoria 

realizado por empresa independente leva a uma maior credibilidade. Assim, é papel 

fundamental do órgão regulador observar a reconciliação entre dados contábeis e o 

Plano de Contas de forma a garantir a fidedignidade das análises realizadas, dando 

• maior lastro às ações de cunho administrativo e jurídico que eventualmente tenha que 

adotar. 

4.2.7 Acompanhamento da contabilidade do contrato junto ao Poder 

Concedente 

O acompanhamento da contabilidade contratual junto ao Poder Concedente é um 

tema complexo por diversas razôes. As atividades de acompanhamento envolvem, 

mormente: 

• A observação da capacidade do Poder Concedente executar seus 

compromissos contratuais de forma tempestiva; 
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• A observação quanto à correção da contabilidade de ativos e passivos 

originados pela relação contratual estabelecida. 

Inicialmente entende-se que, apesar da pressuposição quanto à independência da 

Agência Reguladora face aos demais entes, contratante e contratado, há uma linha 

de separação de responsabilidades e eventual subordinação que faz com que a 

Agência Reguladora possua baixa ingerência sobre a gestão patrimonial e execução 

orçamentária do Poder Público. Como exemplo, em determinados contratos de 

parceria público-privada firmados por diversos Governos de Estado fora do setor de 

resíduos sólidos, os pagamentos devidos pelo Poder Concedente à empresa 

Concessionária foram lastreados por meio da constituição de Fundos Garantidores, 

compostos por ativos financeiros, imobiliários e mobiliários de propriedade do Poder 

Concedente. Ao entrar em situação de constrição financeira, decorrente da grave crise 

macroeconômica que se instaurou no país a partir do segundo semestre de 2014, 

estes Governos de Estado necessitaram lançar mão dos recursos depositados no 

Fundo Garantidor para poder quitar suas obrigações de custeio corrente junto à folha 

de pessoal e outros fornecedores. Tais ações desvirtuam por completo o equilíbrio 

econômico-financeiro contratual, na medida em que impõem ao particular uma 

elevada exposição ao risc;o ao longo do contrato, situação imprevisível á época da 

licitação. Apesar de essa ação representar um evento excepcional que mereceria, por 

diversas razões, ou ser evitado ou então repactuado entre as partes, há pouca ou 

nenhuma ingerência do órgão regulador para que se evite ou se revise o contrato em 

face de tais ocorrências. 

Ainda que no caso prático a relativa dependência do órgão regulador quanto ao Poder 

Concedente resulte em um padrão de regulação assimétrico, em teoria tanto a 

previsão orçamentária quanto sua efetivação e a contabilidade de ativos públicos seria 

uma atribuição importante da agência. 

Na vertente de contabilidade dos ativos da concessão por parte do Poder Público, 

observa-se a existência de uma normatizaç~o recente emanada do Conselho de 

Pronunciamentos Contábeis, cujas normativas devem ser seguidas tanto por órgão 

contratante quanto por agentes contratados. Ainda assim, a forma como os ativos e 

as obrigações correspondentes são contabilizados pelo Poder Concedente varia de 

forma relevante de projeto para projeto. 
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Os ativos constituídos por uma empresa concessionária, para a prestação dos 
serviços em um determinado contrato de concessão, devem ser subdivididos entre o 
ativo imobilizado, o ativo financeiro e o ativo intangível. A depreciação fiscal do ativo 
imobilizado deverá seguir prazos e taxas definidos pelas Instruções Normativas nº 
162/98 e nº 130/99 da Receita Federal. Para qualquer categoria com prazo de 
depreciação superior á duração da fase operacional da concessão, o prazo deve ser 
ajustado para que se iguale à fase operacional remanescente do empreendimento. 

O Ativo Intangível corresponde ao ativo constituído pela Sociedade de Propósito 
Específico (SPE) em favor do Poder Concedente que será amortizado e remunerado 
com base no pagamento de uma tanta pelos usuanos fmars dos serviços. Assim, 
quando de sua implantação, os ativos construídos pela SPE são automaticamente 
transferidos para o Poder Concedente. A SPE passa a escriturar um ativo intangível 
(direito de recebimento conforme exploração do ativo), sendo que o Poder Público 
deve escriturar no lado de seus ativos o valor do ativo físico, e no lado de seus 
passivos um passivo intangível de igual valor. 

A amortização do passivo intangível observará o método apresentado pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (Pronunciamento Técnico CPC 04), segundo o qual a 
amortização "reflete o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos 
futuros". Ou seja, conforme se concretiza a demanda, amortiza-se o ativo intangível. 
A amortização do ativo intangível pela empresa concessionária deve ter como reflexo 
simétrico a amortização do passivo intangível pelo Poder Concedente. Se este não for 
o caso, haverá óbvio descompasso entre ativos e passivos firmados sobre a 
concessão. 

O Ativo Financeiro corresponde aos ativos constituídos pela empresa concessionária 
que serão remunerados com base no pagamento de uma contrapartida direta do 
Poder Concedente, sem relação direta com o volume de demanda. Nestes casos, a 
amortização do ativo financeiro faz-se pelo denominado método implícito da taxa 
interna de retorno, em que o valor da contraprestação de remuneração do ativo é 
comparado com o valor do investimento, definindo assim, no plano da concessão, qual 
a remuneração devida. 

De forma análoga aos ativos intangíveis, deve haver a correspondência entre o valor 
líquido dos ativos financeiros constituídos pela empresa Concessionária e o valor dos 
passivos financeiros líquidos escriturados no balanço do Poder Concedente. 
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4.3 Regulação Técnica 

Na delegação dos seNiços de manejo de resíduos sólidos a terceiros, independente 
da modalidade da concessão, os concessionários (prestadores de seNiços) devem 
atender às condições contratuais, dentre as quais estão o cumprimento de metas e 
padrões de qualidade definidos nos contratos, nos Planos Municipais de Saneamento 
Básico (PMSB), Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
(PMGIRS) e nas normas regulatórias. 

A regulação técnica ou da qualidade dos seNiços de saneamento básico, na qual se 
inclui a prestação de seNiços de manejo de resíduos sólidos, tem por objetivo fixar as 
condições e parâmetros para a qualidade dos seNíços prestados e, também, verificar 

• o cumprimento dessas disposições pelos prestadores de seNiços (GALVÃO Jr. e 
PAGANINI, 2009). 

A regulação técnica deve verificar o cumprimento dos objetivos definidos em contrato 
de delegação dos seNiços e quadro normativo vigente, definindo a metodologia e os 
meios para avaliação e fiscalização. Dentre as ações relacionadas à regulação 
técnica, estão: 

• Definição dos padrões e indicadores de qualidade dos seNiços 

• Avaliação de eficiência e da eficácia dos seNiços 

. • Definição de metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços 

• Definição de padrões de atendimento aos usuários e de gestão de queixas 

• Definição de mecanismos de participação e informação do público 

• Definição das medidas de c,Jntingências e emergências 

• Definição de requisitos operacionais e de manutenção 

• Verificação do cumprimento do PMGIRS, Plano Municipal de Gestão Integrada 
dos Resíduos Sólidos 

Essa regulação técnica requer mecanismos diretos e indiretos para o 
acompanhamento dos parâmetros e indicadores regulados. 

A atividade de fiscalização se configura como principal instrumento das agências 
reguladoras na avaliação da qualidade e desempenho dos seNiços prestados, 
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destacando-se entre seus principais objetivos: i) a verificação da adequação dos 

serviços às normas técnicas, legislação vigente, contratos de prestação dos serviços 

e aos requisitos e metas dos Planos de Saneamento Básico e os de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos; e ii) verificar a qualidade e eficiência no atendimento aos 

usuários dos serviços. 

O Quadro 7 apresenta alguns conceitos relacionados à atividade de fiscalização, de 

acordo com Galvão Jr. (2006). 

Quadro 7 - Conceitos relacionados à atividade de fiscalização 

• e;9çi]Çleri~àa··· a,obrigato·h·· anién. te, pela'prese·n· ça f[sica d.e 
t:illi!.'.é~liipé ae, técrliCÔfesp,ecializ~os ho Jllê:áf em que se 

. -- "êfió9i'i't@o·s1stemã'aê·ã'õlfstêêifuefitõãeá?iíJ~õu , ---- - •• 
esgotâiJi~ntcfsanitário. • 

•Caracteri~adàp,elo uso de·irídicagores de Avâliação de 
J.;sitmpénho· da pres\ação, ~os,servi~osJ,,iiropórcionando 
uma âvâlia9ãó contin'ua ~à sua e~~iênciaé ~ficáêia. 

" 

• Mêdlda quàntitativa da êficiência.e/ou eficácia da prestação 
cfósierviçoS) resultante da combinaçã"o,de'2'ou mais 
v'iirl'ãltás:Dévem"'ér'.expressosj,or rpzõés en!re variáveis, 
gé@lmen!e ~om'jnformaçõe~ pmduzidas pelp prestàcjor de 
Sllf'liçbs: 

Destaca-se que a fiscalização indireta, por meio do uso de indicadores de 

desempenho, necessita ser complementada pela fiscalização direta. 

O uso dos indicadores possibilita às entidades reguladoras concentrar suas atividades 

em áreas criticas do prestador de serviços ou mesmo de diversos deles, no caso das 

agências estaduais e intermunicipais. Desta forma, possibilita o deslocamento de seus 

técnicos para as áreas onde existam "não conformidades" na prestação dos serviços, 

resultando em economin de recursos humanos e financeiros, com maior eficiência na 

atividade de fiscalização (REGULASAN, 2018). 
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4.3.1 Avaliação de Desempenho 

Segundo Marques et ai. (2016), há diversas abordagens para a regulação da 

qualidade de serviço, integrada na regulação econômica, ou por meio da aplicação de 

sanções. Mas, em geral se fundamenta na utilização de indicadores ou outras 

métricas de desempenho, o que apresenta algumas vantagens: 

• Obriga a compilação e gestão da informação; 

• Agilidade na tomada de decisões; 

• Possibilita a identificação de fragilidades e potencialidades dos serviços e 

sistemas; 

• Implementação de uma gestão por objetivos, ao estabelecer metas; 

• Monitorar e avaliar os efeitos das diferentes políticas setoriais; 

• Facilitar as auditorias internas ou externas, tornando os resultados das 

atividades mais transparentes. 

A Avaliação de Desempenho refere-se ao processo de avaliação e comparação 

periódica e integral de um conjunto de indicadores de desempenho. 

Um sistema de avaliação de desempenho corresponde ao conjunto de componentes 

e regras que permite a realização da avaliação de desempenho dos serviços públicos 

prestados 13. A ERSAR define sistema de avaliação da qualidade do serviço como "um 

• instrumento suportado no uso de indicadores de desempenho, que tem por objetivo 

determinar uma medida quantitativa da eficiência ou da eficácia do serviço prestado 

(ERSAR, Guia Técnico 22, 2019). 

O processo de avaliação de desempenho, geralmente se desenvolve de acordo com 

as seguintes etapas: a) Coleta e comunicação dos dados; b) Validação dos dados; c) 

Cálculo e interpretação dos Indicadores de Desempenho; d) Análise de desempenho 

e recomendações; e) Síntese e divulgação. 

13 Definição apre.sentada nas Resoiuções da ARCE e da ADASA referentes à metodologia de avaliação 
de desempenho. 
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No Brasil, dentre as ARSB pesquisadas, foram identificadas algumas normas que 

estabelecem metodologia de avaliação de desempenho da prestação dos serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, contendo os 

elementos necessários à estruturação dos Sistemas de Avaliação de Desempenho. 

ADASA - Resolução ADASA nº 08/2016 (Anexo H - Manual de avalição de 

desempenho). 

ARCE - Resolução ARCE Nº 167/2013 - (Anexo 1 - Manual de Indicadores de 

Desempenho). 

ARIS - Resolução ARIS 008/2016 (Anexo J - Metodologia para Avaliação dos 

Indicadores de Desempenho). 

No âmbito do projeto REGULASAN, foram propostos elementos metodológicos para 

a estruturação de um Sistema de Avaliação da Qualidade e do Desempenho dos 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Tal proposta 

baseou-se nos modelos da ARCE, ARIS e da ERSAR (Portugal). 

No Quadro 8 apresentam-se as dimensões da avaliação de desempenho definidas 

nas normas das ARSB acima elencadas, na proposta constante no projeto 

REGULASAN e também da ERSAR, para os serviços de manejo de RSU. 

Embora as dimensões e seus parâmetros, sejam diferentes entre as entidades, para 

efeito comparativo, buscou-se na medida do possível alinhar em uma mesma coluna 

as dimensões com objetivos ou elementos semelhantes. 
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Quadro 8 - Dimensões da avaliação de desempenho 

. Prestação dos serviços: proteção 
j dos intere3s~s dos usuários, 
; avaliada navés da maior ou menor 
1 acessibilijaô, (física e econômica) 

1 
e da qualid&je dos serviços. 
Critérios de avaliação: qualidade da 

1 água, continuidade e reclamações 
1 realizadas. 
' ' ' 

. -
Prestação ele serviços: proteção 
dos interesses dos usuános 
avaliada atra,és da maior ou menor 

, acessibilidade (física e econômica) 
i dos Usuârbs aos serviços e da 
, qualidade dos serviços. 

Avaliação: qua idade do serviço 
prestado, iicuindo a qualidade da 
água, conl,núoade e Reclamações. 

' Sustentabilidade ambiental: 
proteção ambiental associada à 
atividade do Prestador, com 
relação aos critérios de eficiência 
na utilização de recursos naturais 

' Sustentabilklade ambiental:·· 
relaciona-se com a proteçãn 

' ambiental, estando fundado arr. 
critérios de eficiência na 
utilização de recursos naturais. 

Gestão econômico-financeira: 
! sustentabilidade financeira dos 

1

, serviços e sistemas avaliada 
através dos recursos humanos, 

1 viabilidade (econômico-

! 

financeira) da prestação dos 
serviços, o desempenho 
financeiro, a margem 

: operacional, a dependência da 
: estrutura de capital, a liquidez e 
1 o retorno. 

~ -- - ++ 

Gestão empresarial: 
sustentabilidade económ,co
tinanceira da prestação dos 
serviços, avaliação dos aspectos 

1 de produtividade de recursos 
humanos e indicadores 

, econômico-financeiros. 

• 
Sustentf ilidade infraestrutural ou 
técnica: nalisa a capacidade e 
condiçõ das infraestruturas 

SÜstênttiiidade Ômpresàrial: 
consider pnncipalmente dados de 

í balanço a empresa avaliada. 

, Governança: adoção de boas 
'i práticas nas relações entre o 
, Prestador, os usuários e outros 
; interessados. Avaliação de 

transparência da publicação de 
1 informações do Prestador, sua 
1 relação com os outros 
' interessados e do nivel de 
Í execução dos planos de 
, exploração e/ou de saneamento 
1 básico. 

1 -
, ARIS Universaliza;i;"õ]ndice de 

A:tendimenlo JiJano de Água • 
Índice de Piendimenlo Urbano de 
Esgoto em Ralação ao Atendimento 
:om Abastec menta de Água • 
Índice de T rala11ento de Esgoto 

T Qualidade: índice de 
--·-·--·-· 1 

1 Context : Extensão da Rede de --rEficiência: índice de Perdaii n 
Distribuição • lndice de 
Produtividade de Pessoal Total 

[ Índice de Despesa por Consum 
1 de Energia Elétrica nos Sistem 

de Agua e Esgotos 

. REGULASAN 

1 

hidrometração • Índice de 
Macromedição • Incidência das 
Análises de Coliformes Totais 

! Fora do Padrão • 
Extravasamentos de Esgotos por 
Extensão 

;-Acesso:" caracíerizãâ'Prestaçi,õ-iieTQualidade: caracteriza os 
3erviços c,anto às condições de produtos e serviços no interesse 
acessibilidad,; aos serviços. Visa I dos usuários relativos aos 
analisar a (En,jência de \ padrões adequados da prestação 
universalização dos serviços. i dos serviços. 

Econômico-Financeiro: • Tarifa 
1 Média Praticada • Margem de 
j Despesa de Exploração • Índice 
, de Evasão de Receitas. 

! Água por igação • Densidade de 
Economi s de Água por Ligação • 
Consum Médio de Agua por 
Economi • Participação das 
Economi Residenciais de Água no 
Total das conomias de água 

-·- ----··----- - --Y --·- ---- --~- ---- --- --- -- ----· '" - ·- ---

__ J_ 

Eficiência: avaliação da 
i eficiência do Prestador de 
· Serviços. Importante para o 

estabelecimento de padrões de 
desempenho; 

63 

-e;, ,. . 

~ ~ 1 
~ - 1 
V. ;; ' 

' ,jv 

t . 
fl~ 
j t ! 
- 1 

w 
~ 



- -- - -·--
ERSAR 

(Resíduos) 

1 

Acesso e qualidade do serviço 

Acessibilidade física do serviço 

Acessibilidade do serviço de coleta 
seletiva 

Lavagem de contentores 

Resposta a reclamações e 
sugestões 

- L- - --• ·-···· •.• ··-····-

Sustentabilidade ambiental 

Utilização de recursos 
energéticos 

Qualidade dos lixíviados após 
tratamento 

Emissão de gases com efeito de 
estufa (kg CO2/t) 

• 

1 Susteiitabilidade econômica 
1 
i Cobertura dos gastos (%) 

Sustent4bilídade infraestrutura! 

Reciclaglm de materiais da coleta 
seletiva 

Reciclag m de materiais de coleta 
indiferen iada 

Valoriza -o de resíduos por TMB 

Capacid e de encaixe de aterro 
disponív 1 (meses) 

Renovaç o do parque de viaturas 
(km/viatu a) 

Renlabili ação do parque de viaturas 
(kg/m3 a o) 

• 

Produtividade física dos 7 
recursos humanos i 

1 

Adequação dos recursos 
humanos (n.º/1000 t) 
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Na proposta do REGULASAN aponta-se para a utilização de indicadores já existentes 

do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em função de 

proporcionarem o benchmark a nível nacional. 

No caso da ERSAR, a única com indicadores para avaliação da prestação de serviços 

de manejo de RSU (Quadro 8), destaca-se que é utilizado um número reduzido de 

indicadores, igual a 16, resultado do aprimoramento do sistema de avaliação, já na 3ª 

geração, desde 2004. 

Observa-se no Quadro 8, com exceção da proposta do REGULASAN, que a Avaliação 

de Desempenho das demais instituições contempla dimensões associadas à aspectos 

econômico-financeiros. Nesse sentido, ressalta-se que o projeto REGULASAN 

• (Publicação VI Regulação e Fiscalização da Qualidade, Volume 1, 2018) sistematizou 

os indicadores de desempenho propostos por diversas entidades nacionais e 

internacionais para os componentes de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. Nessa análise foi dado enfoque sobre os indicadores relacionados à 

Regulação Técnica, sendo apresentados sempre de forma paralela, uma figura 

contendo a totalidade dos indicadores utilizados por determinada instituição, seguida 

de uma figura, contendo a seleção dos indicadores aplicáveis à regulação técnica, que 

correspondia à exclusão de indicadores dos aspectos econômico-financeiros da 

Avaliação de Desempenho. 

4.3.2 Benchmark e a Regulação "Sunshine" 

• No ãmbito da_ regulação da prestação de serviços de saneamento básico, o 

Benchmark é definido como a aplicação de métodos comparativos e quantitativos de 

avaliação e medição do desempenho de vários prestadores ao longo do tempo. 

A implementação de esquemas de benchmark apresenta diversas vantagens ao 

processo de regulação. Um dos principais problemas nos processos regulatórios 

deste setor de serviços é a assimetria de informação entre o regulador e as empresas 

privadas, e neste sentido a aplicação de benchmark propicia o compartilhamento de 

informação e a transparência. 

Uma das abordagens na aplicação de indicadores para a avaliação de desempenho 

é a denominada Regulação Sunshine, que se fundamenta na aplicação de benchmark 

e a publicação comparativa dos resultados para cada contrato regulado. 
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Esse modelo de regulação técnica tem sido utilizado em Portugal, pela ERSAR, para 

todos os componentes do saneamento básico. 

Um dos principais objetivos da regulação praticada pela ERSAR é a melhoria da 

qualidade do serviço, e para isso adotou a regulação Sunshine como um dos seus 

instrumentos principais de regulação. A ERSAR publica os resultados do desempenho 

dos prestadores em um relatório anual. A elaboração desse relatório inclui uma 

avaliação conjunta do desempenho, na qual são realizadas comparações entre os 

diversos prestadores e uma avaliação individual do desempenho de cada prestador 

(SIMÕES et ai., 2016). A conscientização da atuação dos prestadores é alcançada 

por meio da discussão pública e pela eventual pressão exercida pelos usuários, por 

329 

meio de seus grupos de representação (MARQUES et ai., 2016). • 

De forma complementar e paralela, a ERSAR promove prêmios de incentivo e divulga 

as melhores práticas com base em exemplos de prestadores de serviços, com o 

objetivo de impulsionar a busca pela eficiência e excelência no setor dos resíduos 

sólidos (SIMÕES et ai., 2013). 

4.3.3 Regulação Técnica no escopo do contrato de prestação de serviços 

Marques et ai. (2016) alertam que os principias da regulação técnica, quando há 

contratualização dos serviços, deverão ser os mesmos de quando não há, mas com 

uma abordagem um pouco diferente, sobretudo quando há participação do setor 

privado, uma vez que grande parte dos serviços de manejo de RSU envolve elevados 

investimentos e as empresas necessitam conhecer antecipadamente, já na fase de • 

licitação, as regras definidas, de forma que possam se assegurar da estabilidade 

financeira durante a vigência do contrato. 

Dessa forma, a agência reguladora, responsável por garantir a qualidade dos serviços 

e o equilíbrio entre os interesses do prestador de serviços e os dos usuários, deve 

participar já na fase de elaboração do edital e também do contrato para garantir a 

inclusão do conjunto de métricas e procedimentos por ela definidos, para avaliação e 

acompanhamento da qualidade dos serviços prestados, assim como a inclusão dos 

procedimentos do desenvolvimento da atividade de fiscalização, incluindo o 

estabelecimento de sanções e de penalidades quando do não cumprimento das 

cláusulas do contrato. 

66 



4.3.4 Fatores críticos da regulação técnica 

Marques et ai. (2016) apontam alguns fatores críticos para a regulação técnica: a 

seleção de indicadores de desempenho, a confiabilidade dos dados, a assimetria de 

informação, os valores de referência, os fatores de contexto, a área de atuação e as 

atividades acessórias. 

Dentre estes fatores, tecemos a seguir algumas considerações sobre os dois 

primeiros. 

i) Seleção de Indicadores de Desempenho dos serviços de manejo de resíduos 

•· Um indicador de desempenho analisado de forma individual tem um interesse 

reduzido e, assim, deve integrar um sistema de indicadores que caracterize de forma 

adequada os serviços prestados. 

• 

A seleção dos indicadores deve ser criteriosa, compreendendo todos os objetivos da 

regulação, em especial a defesa dos interesses dos usuários, a sustentabilidade 

financeira do prestador dos serviços e a sustentabilidade ambiental. Marques et ai. 

(2016) ressaltam que deve haver um equilíbrio na definição da quantidade de 

indicadores. Alertam que a seleção de um número elevado de indicadores pode 

"confundir" a atividade de regulação com "controle de gestão", e, além disso, pode 

dificultar ao prestador o atendimento das demandas de informação para a realização 

efetiva do modelo de regulação definido pela entidade reguladora . 

ii) Confiabilidade dos Dados 

A credibilidade dos indicadores de desempenho depende da qualidade, da 

confiabilidade e da robustez dos dados fornecidos. 

A insuficiência de qualidade da informação e dos dados reportados pelo prestador 

pode limitar ou fragilizar a utilização dos indicadores de desempenho. 

Assim, a análise da qualidade dos dados reportados deve integrar uma metodologia 

de auditoria, que passa, no mínimo, por uma análise documental, realização de 

entrevistas e análise de sistemas de informação, entre outras atividades de relevância. 

A publicação anual Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos do SNIS traz 

informações sobre os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos dos 

municípios. Há um total de 47 indicadores, dos quais 8 são relevantes para a 
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regulação da prestação de serviços de manejo dos RSU. Esse sistema poderia ainda 

ser incrementado com novos indicadores que venham atender às demandas da 

regulação. No entanto, o SNIS tem fragilidades quanto à confiabilidade das 

informações recebidas, necessitando de instrumentos para seu aprimoramento 

(auditoria e certificação das informações) que podem ser sanadas pela extensão do 

Projeto Acertar14, para o componente Resíduos Sólidos. 

14 O Projeto Acertar desenvolveu metodologias de Auditoria e Certificação de informações do Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) com o propósito de aprimorar os processos de 
gestão das informações dos prestadores de serviços de saneamento, nos componentes água e 
esgotamento sanitário. 
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5 DIAGNÓSTICO 

5.1 Caracterização das agências reguladoras de saneamento básico 

(ARSB) 

A presente seção apresenta a caracterização das agências reguladoras pesquisadas, 

no que se refere ao ano de constituição, nível de atuação e abrangência, regulação 

de contratos, estrutura técnica e operacional, investimento em capacitação e aspectos 

gerais da atividade de regulação de serviços. 

Figura 3 - Agências Reguladoras pesquisadas 

ARSB Estudadas - ARISB-MG 

- ACFOO-cE - ARJS-SC 

- "'""' Q -·· - AGEAC-AC ARPE-PE 
8111 """""'""'•RJ- ARP-10 
a1 AGEa.u.MS - ARSA!C<>1lP 

- AGEPAR-PS - AASAE-MG 
- AGERGS-RS l!llil ARSAI.-AI. 

-J AGER41T - ARSAl.-llA 
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ila AGERSA-!lA ---se 
- AGRESE-Sle 

""'t AGRSSPI-Pl 

- AGR-00 
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llJi ARCE-CE 

ARCON-PA 

~ ARESC-SC 
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Q.IRSMI-AM 
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- ARSEP.S? 
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- ARSP-ES 
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~'.7:$ MOS-MA 

- SS.,-s,> 

O Quadro 9 a seguir mostra as agências nacionais pesquisadas, que totalizaram 38, 

para as quais foi possível obter as informações de interesse do estudo, utilizando os 

procedimentos e critérios descritos na Seção 2 - Aspectos Metodológicos. 

Para as agências: AGEAC-AC, AGERO-RO, AGRESPI-PI, ARPB-PB, ARSAM-AM e 

MOB-MA não foram encontrados os municípios regulados; Tendo em vista que se 

trata de agências estaduais, foram considerados os municípios pertencentes aos 

respectivos estados, que participaram do questionário SNIS 2017. 
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Quadro 9 - ARSB pesquisadas 

ADASA Estadual 2004 Distrito Federal 
AGEAC-AC Estadual 2003 Acre 
AGENERSA-RJ Estadual 2005 Rio de Janeiro 
AGEPAN-MS Estadual 2001 Mato Grosso do Sul 
AGEPAR-PR Estadual 2002 Paraná 
AGERGS-RS Estadual 1997 Rio Grande do Sul 
AGER-MT Estadual 1999 Mato Grosso 
AGERO-RO Estadual 2010 Rondônia 
AGERSA-BA Estadual 2012 Bahia 
AGRESE Estadual 2009 Sergipe 
AGRESPI-PI Estadual 2017 Piaui • AGR-GO Estadual 1999 Goiás 
ARCE-CE Estadual 1997 Ceará 
ARCON-PA Estadual 1997 Pará 
ARESC-SC Estadual 2015 Santa Catarina 
ARPB-PB Estadual 2005 Paraíba 
ARPE-PE Estadual 2000 Pernambuco 
ARSAE-MG Estadual 2009 Minas Gerais 
ARSAL·AL Estadual 2001 Alagoas 
ARSAM-AM Estadual 1999 Amazonas 
ARSEP-RN Estadual 1999 Rio Grande do Norte 
ARSESP-SP Estadual 2007 São Paulo 
ARSP-ES Estadual 2016 Espírito Santo 
ATR-TO Estadual 2007 Tocantins 
MOB-MA Estadual 2015 Maranhão 
AGIR-se Intermunicipal 2010 Santa Catarina • ARES-PCJ Intermunicipal 2011 São Paulo 
ARISB-MG Intermunicipal 2014 Minas Gerais 
ARIS-SC Intermunicipal 2009 Santa Catarina -·- .. -+ +e,--++-

ACFOR-Fortaleza Municipal 2009 Fortaleza (CE) 
AGR-Tubarão Municipal 2008 Tubarão (SC) 
ARP Municipal 2017 Palmas 

ARSAEG-Guaratinguetá Municipal 2007 Guaratinguetá (SP) 
ARSAL-Salvador Municipal 2007 Salvador (BA) 
ARSEC-Cuiabá Municipal 2015 Cuiabá (MS) 
ARSEP-Mauá Municipal 2000 Mauá (SP) 
ARSETE-Teresina Municipal 2006 Teresina (PI) 
SRJ-Jacarei Municipal 2013 ,IRr.Rrní (SP) 
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Dentre as agências pesquisadas listadas, foi dada atenção especial às três citadas no 
Termo de Referência, ADASA, ARES-PCJ e AGIR, e as relacionadas aos projetos
piloto: ARCE, ARSAE-MG, AGR-GO, ARSESP e ARSETE. Também foram levantados 
dados secundários de outras agências para complementar o quadro e oferecer um 
panorama mais amplo das agências reguladoras nacionais, mas sem a pretensão de 
ser um retrato completo da realidade do país. Foram selecionadas todas as agências 
estaduais com atuação ou experiência em saneamento básico, assim como todas as 
agências intermunicipais associadas á ABAR. Também foram incluídas no 
levantamento as agências municipais que apresentam alguma experiência na 

• responderam ao questionário . 

• 
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5.1.1 

Ano de constituição das ARSB 

A Lei das Concessões de 1995 demandou inicialmente a criação dessas agências, 

observando-se que a maior parte foi criada no quinquênio de 2007-2011, com a 

aprovação da Lei nº 11.445 em 2007 (ver Anexo F). Com a aprovação destas 

legislações, a necessidade de legalização dos contratos de programa e de concessão 
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da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

influenciou o processo de criação dessas agências. 

Nível de Abrangência 

As agências estaduais tiveram sua criação relacionada às operadoras de serviços de 

abastecimento e esgotamento sanitário estaduais, sendo que a maioria delas tem sua 

atuação especifica neste setor. As agências intermunicipais, por exemplo de 

consórcios de municípios, na maioria dos casos também têm a sua atuação 

relacionada à regulação dos serviços municipais ou intermunicipais . 
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Gráfico 1 - Agências por nível de abrangência 

Intermunicipal 
4 

Para os aspectos da atuação das agências na regulação da prestação de serviços 

incluindo setores regulados, municípios abrangidos pela regulação, economias 

reguladas e a relação com o segmento de manejo de resíduos sólidos, ver Anexo F . 
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5.1.2.1 Quadro de Dirigentes 

As melhores práticas de regulação por meio de entidades reguladoras apresentam 

características de garantia de baixa influência externa no processo decisório. O gráfico 

a seguir apresenta as formas de escolha de dirigentes segundo o nível de atuação 

das agências. 

Gráfico 2 - Forma de escolha de dirigentes por nível de atuacão das agências 

o 

Indicação do Conselho Superior e nomeado pelo _~,' 
1 Poder Executivo ~ 

Nomeação pelo Poder Executivo 

Indicado pelo Conselho de Administração e 

escolhido pela Assembleia Geral 

Indicação do Poder Executivo com sabatina pelo 
Poder legislativo 

Indicação da presidência da Agência e aprovação 
da Assembleia Geral 

o 20 40 

m Estadual u Intermunicipal • Municipal 

5.1.2.2 Quadro de Pessoal com Nível Superior 

60 80 100 

Obteve-se um total de 442 funcionários, sendo contabilizados os de nível superior. no 

caso engenheiros, advogados, economistas, administradores, contadores e na 

categoria "outros" estão agrônomos, publicitários, arquitetos, etc. No que refere à 

média, excetuada a categoria "outros", observou-se a prevalência de engenheiros, 

com exceção do nível municipal, que apresentou uma leve prevalência de advogados. 

Gráfico 3 - Total de quadro de pessoal de nível superior por nível de atuação 
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Para formas de provimento dos quadros técnicos e distribuição de técnicos de acordo 

com setor e atividades desempenhadas, ver Anexo F. 

5.1.2.3 Investimento em capacitação 

Por meio do questionário, foram solicitadas informações sobre investimentos e a 

promoção de capacitações a funcionários e outros eventuais públicos realizados nos 

últimos dois anos. 

·• Com relação ao orçamento executado na área de capacitação, quatro agências 

informaram os valores investidos no ano de 2018, duas apenas indicaram a existência 

de gastos com despesas dos servidores e as demais não forneceram essa 

informação. Todas as agências que responderam ao questionário (12) indicaram ter 

oferecido programas de capacitação ou incentivado a participação de seus servidores 

em capacitações oferecidas por outras entidades no ano de 2018, no entanto observa

se que o investimento em capacitação não é alto. 
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5.1.3 

Governança Corporativa (GC),15 segundo o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBCG). é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 

dirigidas; monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais 

partes interessadas. 

5.1.3.1 Estruturas Institucionais das agências 

Natureza Jurídica 

Dentre as agências pesquisadas, 89,5% são autarquias e 10,5% são associações 

públicas. A natureza autárquica, 16 bem como a natureza associativa pública,17 não é 

suficiente para garantir autonomia administrativa real, pois é necessária a combinação 

de outros fatores institucionais, tais como a forma de nomeação dos dirigentes, o 

período de exercício do cargo, a estabilidade e a quarentena dos ex-dirigentes (os 

dados completos encontram-se no Anexo F). 

Estabilidade 

15 Governança Corporativa - disponível em https://www.ibgc.org.br/governanca/governanca
corporativa. Acesso em 08 de março de 2019. 

16 Autarquia: Pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, criada por lei para 
desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado. 

17 Associação pública: Pessoa jurídica de direito público, criada a partir da celebração de um consórcio 
público por entidades federativas. 
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Das ARSB's pesquisadas, apenas em cinco (ACFOR, AGERSA, ARPB, ATR e 

ARSAM) o dirigente pode ser demitido a qualquer tempo. A impossibilidade de 

exoneração dos dirigentes a qualquer tempo garante maior estabilidade à frente da 

agência reguladora, diminuindo as interferências político-partidárias, comuns em 

outras entidades administrativas. 

5.1.3.2 Mecanismos de Controle da Sociedade Civil 

Dentre as funções da regulação está a de promover o equilíbrio entre o poder 

concedente, os prestadores de serviço e os usuários para a justeza das tarifas. 

Todavia, não são raros os usuários dos serviços públicos que não têm conhecimento 

sobre a atuação das agências reguladoras, tampouco sobre a forma de controle da 

prestação dos serviços públicos. Assim, buscando o equilíbrio, faz-se necessária a 

criação de mecanismos eficientes de controle social, para garantir a participação dos 

três grupos visando o atendimento dos interesses de todos os atores. Há muitos 

canais de relacionamento entre os usuários e os entes reguladores, sendo os mais 

comuns as consultas e audiências públicas, e as ouvidorias (ver Anexo F). 

5.1.3.3 Transparência 

Nos últimos anos, com a ascensão da tecnologia da informação e as facilidades 

proporcionadas pela internet, a disponibilidade e clareza de informações se tornou 

essencial na gestão de órgãos públicos, principalmente em virtude da cultura de 

acesso, 18 em contraponto à cultura do segredo. O gráfico abaixo apresenta dados 

sobre plataformas de acesso à informação das agências pesquisadas. 

Gráfico 4 - Plataformas para acesso à informação 

18 Cultura de acesso - Vários são os esforços criados para vencer a cultura do segredo ocorrida nos 
órgãos da administração pública implantando-se a chamada "cultura do acesso". Ela pode ser definida 
como uma cultura que prega a transparência, fazendo com que agentes públicos criem a consciência 
de que a informação pública é de propriedade do cidadão e ao Estado cabe disponibilizá-la e atender 
aos anseios da sociedade de forma eficaz. Disponível em http://sisgov.com/cultura-do-acesso-e
cultura-do-segredo-na-administracao-publical. Acesso em 11 de março de 2019. 
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Site com link para Audiência Pública e/ou 
Consulta Pública 

Portal Transparência com informações 
nominais de servidor por Órgão? 

Site com link - Lei de Acesso à Informação ou 

Portal Transparência 

D Sim 

mNão 

6.1.3.4 Reselugãe de Litígies e as Medeiidades de Reseisãe des CeAtmtes 

Dentro da gestão de contratos, uma questão importante diz respeito às formas como 

os litígios são tratados, seja envolvendo o usuário, o prestador ou a própria agência. 

Essa questão foi explorada nos questionários enviados às agências, obtendo-se, 

portanto, os dados fornecidos por 12 agências e que apresentaram grande 

heterogeneidade de respostas a respeito dos mecanismos e estratégias de resolução 

de litígios (ver Anexo F). 

5.1.3.5 Formas de Rescisão de Contratos 

Buscando uma aplicação prática na gestão de contratos, foi verificado se houve 

situação de contratos interrompidos nos últimos 1 O anos e, principalmente quais foram 

os motivos. Dessa maneira, verificou-se que para a maioria (90,9%) não houve casos 

de rescisão contratual. 
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5.2 Atividades de regulação do Serviço de Manejo de RSU 

As atribuições de regulação para o manejo de RSU são as definidas para todos os 

componentes do saneamento básico. estabelecidas na Lei nº 11.445/201 O, que 

consiste na edição de normas de regulação dos serviços contemplando as dimensões 

técnica, econômica e social. 

Dentre as ARSB associadas à ASAR, foram identificadas 14 que desenvolvem 

algumas atividades relacionadas à regulação dos serviços de manejo de RSU em 

diferentes níveis. Algumas têm desenvolvido suas atribuições na edição de normas. 

outras, além disso, reg11lam efetivamente contratos de prestação de seoriças de 

manejo de RSU, em diferentes modalidades (Quadro 1 O) . 
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Quadro 10 - Atividades, contratos e escopo das ARSB relacionados à regulação da prestação de serviços d~ manejo de RSU 

•ttr• ----------~--" Atividades desenvolvidas - Regulação de Resíduos Sólidos 

Edição de normas: 
Res. 21/2016 - Condições gerais da prestação e utilização dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos no Distrito Federal. 

Resolução nº 1412016 -Estabelece os preços públicos a serem cobrados pelo prestador de serviços de limpeza urbana e 

manejo de RS de grandes geradores, de eventos, da construção civil e das outras providências. 

Resolução nº 05/2017 -Dispõe sobre os procedimentos para instalação, operação e manutenção de estações de 

transbordo de resíduos sólidos no Distrito Federal. 

Res. nº 09/2018. Altera a Res. nº 14/2016 que estabelece os preços públicos a serem cobrados pelo prestador de serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do DF na execução de atividades de gerenciamento dos resíduos de grandes 

! geradores, de eventos, da construção civil. 

' Res. Nº iB/2018-Diretrizes e procedimentos para a implantação, operação, manutenção, monitoramento e encerramento de 

' aterros sanitários RSU. 

Outras atividades: 
Produção de materiais educativos - Cartilhas Res iduos Sólidos 

,;/' 

Atividades desenvolvidas - Regulação de Resíduos Sólidos 

j Edição de normas: 
Res. 135/2016 -Condições Gerais de Prestação dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de RS 

Res. 236/2018 - Revisão extraordinária do contrato da PPP 

Res, 256/2018; Res. 214/2017 e Res. 153/2016 - Reajuste do Contrato da PPP 

Edição de normas: 
Res. nº 007/2019-Condições gerais e diretrizes regulatórias para prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e 

manejo de RSU 

1 Outras atividades: 
1 Publicação e disponibilização de artigos científicos relacionados aos RSU 

Contratos - Moda.lídaUe 

Contrato de Gestão e!esempenho 
01/2016 (SLU) - Servi s de 
limpeza urbana e man jo de 
resíduos sólidos 

Contratos - Modal!dafje 

1 contrato de PPP ad~nistrativa -
Piracicaba/SP 

Concessão - Brusque/BC 
4 Autarquias municipai 
terceirização 
1 Prefeitura terceirizaç,o de 
serviços 
Gestão Consorciada • 1 Autarquias 
munic. mão de obra pr pria 
Gestão Consorciada - prefeituras 
- mão de obra própria 

Escopo 

• 

• 

• 

• 

• 

i" 

Coleta, remoção, transbordo, 
transporte, triagem e destinação final 
de RSD; 
Varrição e limpeza de vias e 
logradouros públicos; 
Remoção e transporte de RS de 
limpeza urbana; 
Remoção de residuos volumosos e de 
entulhos: 
Operação e manutenção dos sistemas 
de transferência de RSU do DF e das 
unidades de triagem e compostagem, 
incluindo a transferência dos rejeitas; 
Tratamento de resíduos sólidos e 
disposição final de rejeites. 

Escopo 

• Limpeza Urbana, Manejo RSU • 
Execução das obras de recuperação 
ambiental, encerramento e 
monitoramento do Aterro Pau 
Queimado; 

• Implantação operação e manutenção 
da Central de Tratamento Palmeiras 

Coleta e disposição RSD 
Coleta e disposição final RSD 

Coleta e disposição final RSD 

Goleia e disposição final de RSD 

Coleta e disposição final de RSD 

---- . --····-----·-·-----·-·- ·--- _ ___, __ - ----
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Edição de normas: 

Outras atividades: 
Agenda Regulatória 20· 9-2020: Para o biênio 2019-2020 a Agência prevê o "desenvolvimento de projeto piloto de regulação de 
Resíduos Sólidos" 

normas: 
16: Condições Geraís de Prestação dos Serviços Públici 
e Jacareí. 

Edição de normas: 
Não foram identificadas normas emitidas pela agência. 

Atividades desenvolvidas - Regulação de Resíduos Sólídos 

Edição de normas: 
Não foram identificadas normas emitidas pela agência 

Outras atividades: 
Consulta Pública No 2/2016 - Proposta de minuta de instrução normativa específica para implementação de condicionantes 
para celebração de conoJênio para regulação dos aterros sanitários. 

Minuta de Instrução Normativa 2016 -Condicionantes para operação de aterros sanitários no Estado do Rio de Janeiro 

, Atividades desenvolvidas - Regulação de Resíduos Sólidos 

1 Edição de nonnas: 
1 Nota Técnica Regulatóna no 002/2016/CRESIDSB/AGEPAN-Proposta de metodologia para cobrança da taxa dos serviços 
! públicos de coleta, tratemen1o e disposição final de residuos sólidos domiciliares nos municípios sul-mato..grossenses 
1 

Outras atividades: 
Proposta de Minuta de _ei e Decreto para Taxa de Resíduos Sólidos/2016 

·---···-- . ·-- - - -- - . _,..... -" ----

• 
PPP administrativa -

Contratos - Modalíd('$::1e 

A Agência no momeninão possui 
Contrato para Regula o de 
Resíduos Sólidos, por m ficou 
legalmente habilitada ara tal 
função a partir de Dez mbro de 
2018. 

Tratamento e disposição final RSU 

Escopo 

,~ ~ ! 
1
~ n' ~ . ! 

·.l C. 
1
,. i 

. -l 
1-§, 

l-->I~ 

"t~I 
___ L., ______________ _j ,. 1:.. ' 
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Edição de normas: 
Não foram encontradas normas emitidas pela agência 

Outras atividades 
Cartilha >obre Saneamento Básico 2017 
2 Chamamentos Püblicos de EstJdos - PMI - viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica visando financiar concessão 

de gestoo de RS: n": 04/2018 (CPAC) e n": 05/2018 (CONSCENSUL). 

! Atividaoes desen\'olvid.as - Regulação de Resíduos Sólidos 

1 Edição de normas: 
1 Res. Nº 10312018: Condições ge·ais da prestação e utilização dos serviços públicos de manejo de residuos sólidos pelas 

: concess onárias e municípios corveniados à ARESC. 

1 Res. nº 088/2017: Condições técnico-operacionais e procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços públicos, pelas 

Prestadoras de Serviços Público~ de Gestão de Residuos Sólidos em todo Estado de Santa Catarina onde a ARESC atuar. 

Res. nº 089/2017: Condições pa13 a prestação e utilização dos serviços públicos de resíduos sólidos. 

Í Res. Nº %212016: 3anções aplicáveis às não-conformidades especificadas na normalização e seu procedimento administrativo 

1 no âmbito da ARESC. 

1 Res. N"051/2016: Alteração da F.es. AGESAN nº015/2012 que estabelece o cálculo, a cobrança e o recolhimento da Taxa de 

, Fiscalizt:çã:i ~ 7F dJs prestadores de serviços de saneamento básico. 

Res. 050/2016: Prccedimento pa-a envio de informações e documentos pelas empresas prestadoras de serviços de 

saneamentJ bãsicc., relativos à celebração de convênios de cooperação e contratos de programa ou de concessão cujas 

competências de regulação e/ou fiscalização tenham sido atribuídas à ARESC. 

Resoluções referertes a reajuste das tarifas dos serviços públicos de coleta, transporte, transbordo e destinação final de 

resíduos sólidos dcmiciliares e comerciais prestados pela empresa Recicle Catarinense de Resíduos Lida. de Araquari/SC. nº 

\ 071/2016; n" 092/2)17en"1181::.orn. 

' 

Edição de normas: 
\ Não forEm identificadas normas '.;1:SU emitidas pela agência, 

' 

Cooperação técnica: 
3 Convênios com con~rcios de 
municípios celebradoslem 
12/03/2018: 
CPAC 
CONSCENSUL 
CONSBAJU 
Convênio de Coopera dão Técnica 
entre a GARE e a AGRESE 

! Qutras atividades: 
lJ'. j<gência ~repara E""." regul3f os Consórcios de Gestão Integrada de Residuos Sólidos de Sobral e Limoeiro . ..:dc:o.c.N.:.:o.:.:rte:c:·_......., _______ 1-----'---

• • 
___ _j 
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Estudo sobre 'Modelos de Regulação o da Prestação o dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos no Estado do Ceara· Ceara (financiamento BIRD; projeto de apoio ao crescimento econômico). 

·•.1,H."!: 

Edição de normas: 
Resoluções do consórcio intermunicipal CISAB: https:/farisb.com.br/resolucoesfisca!izacaoregulacao/ 

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico Região Central - ClSAB-RC 

Nota Técnica 001/2015 - revisão das tarifas de égua, esgoto, resíduos sólidos e alteração da estrutura tarifária do município de 
Cannópolis de Minas. 

002/2015 ltaguara 

Tarifa Basica Operacional cobrada, de cada economia, para manutenção dos serviços à disposição dos usuários, independente 
do uso ou três categorias de TBO, sendo elas: Tarifa Bésica Operacional Água- TBOA- Tarifa Bésica Operacional Esgoto
TBOE - Tarifa Bésica Operacional Resíduos - TBOR-tarifa cobrada para garantia da disponibilidade dos serviços de manejo ! de residu:is sólidos. 

' O percentual de cobrança da Tarifa de Esgoto é igual a 30% do valor da larifa por consumo etetIvo de égua. 

Início da cobrança da tarifa de residuos sólidos, sendo Tanta de Resíduos igual a 20% do valor da tarifa por consumo efetivo 
de água, 

Edição 
Resoluç 
Esgota, 

, .. 
1 Edição de normas: 
1 Não foram encontradas normas emitidas pela agência. 

Outras atividades: 
! 
1 -
1 Aprovaçoo do Regulamento dos serviços prestados pela SAEG (Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Residuos de 

Guaratinguetá) e respectivos prazos de execução 2012/2013, 1 
_L_ 

• 
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A ADASA apresenta importantes avanços na regulação técnica dos serviços públicos 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Durante a visita à Agência, foi 

possível verificar a existência de estrutura técnica preparada, com atuações 

importantes na regulação de resíduos sólidos, especialmente na elaboração de 

normativas técnicas e fiscalização dos serviços. 

A ARES-PCJ destaca-se por seu êxito administrativo, confirmado com o crescimento 

de sua abrangência, eficiência refletida na redução da taxa de regulação e na própria 

estrutura física de sua sede. A ARES-PCJ publicou a Resolução nº 135/2016 de 

regulação de RSU, porém até a presente data não houve a oportunidade da aplicação 

desta norma em outros municípios consorciados. 

A AGIR possui experiência singular nas diversas modalidades de contratos de 

prestação de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de 

resíduos sólidos. A AGIR regula contratos de prestação de serviços de limpeza pública 

e manejo de resíduos sólidos nas modalidades de prestação de serviços, concessão 

e PPPs. Na atuação da AGIR destaca-se sua experiência na implantação e regulação 

de taxas e tarifas para os serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. 

Destaca-se ainda a publicação de estudos de custos dos serviços e normativas 

técnicas para a execução dos serviços. 

• 

A ARSESP possui contrato específico de regulação de PPP de RS, e prevê em sua 

Agenda Regulatória 2019-2020 o "desenvolvimento de projeto piloto de regulação de 

Resíduos Sólidos", cuja previsão de conclusão é um estudo técnico a ser entregue no • 

segundo semestre de 2020. Na visita técnica à Agência foi possível verificar a sua 

capacidade técnica para a regulação, especialmente os contratos de programas de 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e o alto nível da 

organização dos processos internos e planejamento das atividades de fiscalização. 

Entre as atividades regulatórias desenvolvidas pelas ARSBs, considerando tanto suas 

experiências na regulação dos RSU (Quadro 10), como na regulação dos 

componentes abastecimento de água e esgotamento sanitário, foram identificadas e 

selecionadas algumas práticas que apresentam elementos com potencial para 

utilização nas futuras normas de referência objeto deste projeto. 

Essas melhores práticas são apresentadas no item 6.2 que contempla também as 

melhores práticas identificadas nos outros países estudados. 
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Dentre as 12 ARSB que responderam ao questionário, 9 (75%) indicaram a regulação 

econômico financeira como sendo a área de maior dificuldade na atividade regulatória. 

Observando-se as três agências reguladoras em que houve análise com maior 

profundidade, apresenta-se a seguir a síntese das práticas encontradas. 

ADASA 
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c 

a 

A ADASA possui contrato de concessão firmado no setor de Saneamento com a • 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, assim como o 

Contrato de Gestão e Desempenho nº 01/2016 firmado com o Serviço de Limpeza 

Urbana do Distrito Federal (SLU). 

Sob o ponto de vista da execução econômico-financeira do Contrato, quanto às fontes 

de remuneração da SLU, destaca-se na Cláusula 7: 

Pela prestação dos seNiços públicos de sua competência, o SLU obterá receitas: 
da taxa de limpeza pública; de outras fontes do orçamento do Distrito Federal; da 
cobrança de tarifas e outros preços públicos, destinados a remunerar a prestação 
dos seNiços de responsabilidade dos geradores; dos contratos de programa que 
vier a celebrar, e V - de outras fontes autorizadas por lei. 

Ressalta-se que a cobrança e o estabelecimento de preços públicos para prestação 

de serviços de manejo de resíduos de responsabilidade de grandes geradores, 

produtores industriais e RCC, se configuram como importantes instrumentos para a 

regulação econômica. 

ARES-PCJ 

Em agosto de 2012, foi firmado no município de Piracicaba o Contrato de Parceria 

Público-Privada (PPP) com a empresa Piracicaba Ambiental S/A. Trata-se de contrato 

convencional de PPP, com prazo de 20 anos. 

Nos termos da cláusula 26 desse contrato, a função da ARES-PCJ estaria restrita aos 

casos de (i) extinção da concessão (item e); (ii) auxiliar e apoiar a SPE 19 no 

relacionamento com os demais prestadores de serviços públicos, com as demais 

19 Sociedade de Propósito Específico 
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autoridades municipais, estaduais e federais, e com as comunidades de usuários 

finais (item q). Contudo, em complemento, a cláusula 29 trata das atribuições 

específicas da ARES-PCJ que vem a somar-se àquelas estabelecidas no âmbito da 

cláusula 26: 

Sem prejuízo de suas demais obrigações e direitos, previstos neste CONTRA TO e 
na legislação vigente, incumbe à ENTIDADE REGULADORA: a) manifestar-se 
sobre os pedidos encaminhados pela SPE, relativamente à execução do objeto do 
CONTRATO; b) proferir decisão, em segunda e última instância administrativa, 
sobre os recursos que lhe sejam apresentados pelas PARTES;' c) receber, apurar e 
solucionar queixas e reclamações que lhe forem apresentadas; d) sempre que 
necessário, fixar critérios, indicadores, fónnulas, padrões e parâmetros de qualidade 
e de desempenho dos SERVIÇOS, estimulando a constante melhoria da qualidade, 
produtividade e eficiência bem como a preservação e conservação do meio 
ambiente; e) manifestar-se acerca das indenizações devidas à SPE, decorrentes 
das hipóteses de extinção da CONCESSÃO ADMINISTRA TIVA previstas neste 
CONTRA TO; f) fiscalizar a execução dos SERVIÇOS; g) aplicar as penalidades 
legais, regulamentares e contratuais, no âmbito de suas atribuições legais e 
contratuais; h) emitir parecer nos casos de extinção antecipada do CONTRA TO por 
decisão unilateral pelo Prefeito do MUNICÍPIO, conforme for o caso; i) acompanhar 
o MUNICÍPIO quando da vistoria dos bens afetos à CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA: j) assegurar o cumprimento de suas decisões administrativas, 
inclusive mediante a imposição de penalidades aplicáveis confonne previsão legal 
ou contratual; k) zelar pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro deste 
CONTRA TO; I) outras atribuições previstas neste CONTRA TO e na legislação 
específica. 

As funções exercidas pela ARES-PCJ no âmbito do contrato podem ser tipificadas 

como funções passivas, associadas à manifestação motivada por uma das parles, e 

funções ativas, associadas à regulação e fiscalização dos serviços delegados. No que 

se refere às manifestações motivadas, tem-se como principal atribuição o julgamento 

de pleitos solicitados pelas partes face ao equilíbrio econõmico-financeiro do contrato . 

Nestes quesitos, a atribuição da ARES-PCJ assemelha-se à posição de câmara 

arbitral, cujas decisões devem ser tomadas como última instância administrativa. 

Contudo, este entendimento não é generalizado para todos os temas contratuais, haja 

vista a previsão de arbitragem contida nos termos da cláusula 51 do Contrato de 

Concessão. 

Quanto aos temas de cunho econômico, o Contrato de Concessão prevê a 

remuneração da empresa com base precipuamente no repasse de recursos 

orçamentários do Tesouro do Município de Piracicaba. 

Além das receitas provenientes de dotação orçamentária, o Contrato prevê a aferição 

de receitas extraordinárias como forma de complementar a contraprestação 

pecuniária, mas não há previsão de compartilhamento destas receitas com o Poder 

Concedente. O pagamento devido à empresa Concessionária, na forma de uma 
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contraprestação pecuniária, vincula-se ao volume de serviços prestados, mensurado 

tanto pela tonelagem de resíduos coletados, transportados e dispostos, quanto pela 

distância de vias e logradouros servidos pela empresa Concessionária. A cláusula 17 

dispõe sobre o modelo de remuneração da empresa Concessionária: 

CLAUSULA 17a - DA CONTRAPRESTAÇÃO 17. 1. A CONTRAPRESTAÇÃO que 
irá remunerar a SPE é aquela calculada de acordo com o Anexo I deste 
CONTRA TO, que passa a ser válida na data de assunção dos SERVIÇOS pela 
SPE, devendo ser observada a fórmula abaixo: 

CPT = (PUc x TON) + (PUv x Km) 

Onde: CPT = valor da CONTRAPRESTAÇÃO (R$/mês}; PUc = valor do preço 
unitário ofertado pela LICITANTE VENCEDORA, relativo aos serviços de coleta, 
transporte e destmaçao /mal de RESIDUôS SóL/oóS DOMICILIARES, constante • 
do Anexo /; TON = número de toneladas de RESÍDUOS SÓLIDOS DOM/CILIARES 
coletados no mês; PUv = valor do preço unitário ofertado pela LICITANTE 
VENCEDORA, relativo aos serviços de varrição de vias, logradouros públicos, feiras 
livres, varejões e terminais de ônibus, constante do Anexo I; Km = número de 
quilômetros de eixo de via varrida no mês. 

Conforme analisado anteriormente, um dos temas-chave quando da previsão de 

remuneração por parte do Poder Concedente, sobre o qual recairá a regulação da 

ARES-PCJ, é a capacidade de pagamento do Poder Concedente. Neste item 

particular observa-se que a forma constituída pelo Município para garantir a fluidez do 

contrato de concessão administrativa é a constituição de um Fundo Garantidor. 

Apesar a cobertura universal para todas as responsabilidades atribuídas ao Poder 

Concedente, um dos temas-chave na execução do Contrato é a não nomeação dos 

ativos que comporão o Fundo, conforme se observa no item 24.4: 

"CLAUSULA 24a - DA GARANTIA DE PAGAMENTO: 24. 1. Até a data de assunção • 
dos SERVIÇOS, o MUNICÍPIO se obriga a (I) implementar e regulamentara FUNDO 
GARANTIDOR, adotando, inclusive, as medidas jurídicas pertinentes e necessárias 
para tanto; e, (li) destinar ao FUNDO GARANTIDOR o patrimônio suficiente para 
garantir as obrigações do MUNICÍPIO neste CONTRA TO, destinando-lhe os 
recursos necessários para tanto, nos termos especificados nesta Cláusula 24a. 

A abrangência das obrigações abarcadas pelo Fundo e a previsão de recomposição 

quase automática de numerário tornam o acompanhamento da constituição e gestão 

do Fundo uma atividade central a ser realizada pela ARES-PCJ. 

As demais condições de revisão e reajuste tarifário encontram-se em linha com as 

melhores práticas citadas nas seções precedentes deste capítulo. Particularmente no 

que se refere ao índice de reajuste, o Contrato de Concessão Administrativa adotou a 

fórmula paramétrica, nos termos dispostos na cláusula 20, contemplando as variações 

de mão de obra (Convenção Coletiva), preço do diesel (ANP) e IGP-M. 
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Quanto às revisões extraordinárias, o Contrato prevê: 

(. .. ) será objeto de revisão extraordinária, a qualquer tempo, quando se verificarem 
os seguintes eventos: a) sempre que houver, imposta pelo MUNICÍPIO ou pela 
ENTIDADE REGULADORA, modificação unilateral do CONTRA TO, que importe 
variação dos seus custos ou das receitas, tanto para mais quanto para menos; b) 
excetuado o imposto de renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos 
tributos ou encargos legais ou sobrevierem novas disposições legais, após a data 
de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL pela LICITANTE VENCEDORA, 
desde que acarretem repercussão nos custos da SPE, tanto para mais quanto para 
menos, bem como seu impacto sobre as condições financeiras do CONTRA TO, em 
conformidade com o disposto no § 3o do art. 21 da Lei Federal no 8.987195; c) 
sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de fato do príncipe ou ato da 
Administração, resultem, comprovadamente, (. . .) 

No transcurso da execução contratual já foram realizadas revisões do Contrato de 

Concessão, a exemplo da Resolução ARES-PCJ nº 236, de 03 de abril de 2018. A 

leitura deste processo indica que atualmente a metodologia utilizada pela Agência é 

aquela proposta pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade 

de São Paulo, FIPE - USP. Não foram localizados documentos detalhando a 

metodologia de consecução dos processos de revisão do equilíbrio econômico

financeiro contratual. 

AGIR 

No âmbito da prestação de serviços de manejo de RSU, a AGIR fiscaliza e regula, 

em sua maioria agentes públicos. Dois são os contratos privados a coleta e disposição 

final de resíduos sólidos nos municípios de Brusque e Guabiruba. 

O Quadro 11 sintetiza as estruturas contratuais vigentes para a prestação de serviços 

de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos. 

Quadro 11 - Estrutura contratual 

Brusque e Guabiruba 

Blumenau, Gaspar e Botuverá 

lndaial 

Timbó e Pomerode 

Concessão para coleta e disposição final dos resíduos 
sólidos domiciliares - RSD. 

Autarquias que usam terceirização para serviços de coleta ' 
e disposição final de RSD. 

Prefeitura que usa terceirização para serviço de coleta e 
Destinação final consorciada de RSD. 

Autarquias que usam mão de obra própria para serviço de 
coleta e Destinação final consorciada de RSD. 
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Apiúna, Rodeio, 
Ascurra, Dr. Pedrinho, Rio dos Cedros e 

Benedito Novo 

Prefeituras que utilizam mão de obra própria para o serviço 
de coleta e Destinação final consorciada de RSD. 

Nos municípios de Brusque e Guabiruba foram implantadas concessões comuns, 

mediante cobrança de tarifa, para a prestação de serviços de coleta, tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos. 

No contrato de concessão de Guabiruba, com prazo de 15 anos, a remuneração da 

empresa é realizada mediante cobrança de tarifa dos usuários, sem previsão 

contratual do uso de recursos públicos para o complemento da tarifa. Autoriza-se por 
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meio do Contrato a exploração de receitas acessórias, sem que as mesmas levem à • 

revisão do equilíbrio econõmico-financeiro contratual. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO AO CONCESSIONÁRIO: 4. 1 - A 
remuneração ao CONCESSIONAR/O será efetuada através da cobrança de 
TARIFA, tendo por base inicial o valor previsto na proposta comercial vencedora da 
licitação. 4.2 - A cobrança e a arrecadação das tarifas junto aos usuários serão de 
responsabilidade da CONCESSONARIA, que poderá utilizar-se da prerrogativa do 
a,t. 258, caput, da Lei Complementar 508194, alterada pela Lei Complementar 
787/2001. 

Os valores de tarifa foram aqueles apresentados pela empresa Concessionária à 

época da licitação. O contrato de concessão não explicita como são aplicados os 

valores de tarifa, se por volume, peso ou regra de proporção em relação ao porte do 

imóvel. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS TARIFAS E DOS PREÇOS: 6. 1 - O CONCESSIONÁRIO, 
pela prestação do seNiço concedido, terá direito ao recebimento de tarifas, • 
respeitados, no inicio do período contratual, os limites máximos constantes da 
Proposta Comercial vencedora da Licitação, conforme anexa lei Municipal nº 830, 
de 23 de dezembro de 2002. 6.2 - O valor da Tarifa é admitido pelo 
CONCESSIONÁRIO como suficiente para a adequada remuneração da prestação 
do seNiço concedido e para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste 
Contrato. 6.3 - O CONCESSIONÁRIO, mediante prévia aprovação do PODER 
CONCEDENTE, estabelecerá preços para a prestação de seNiços complementares 
ao usuário, constituindo-se tal remuneração em fonte de receita exclusiva do 
CONCESSIONAR/O. 6.4 - O CONCESSIONAR/O obriga-se a respeitar, durante 
todo o prazo da concessão, os casos de isenção tarifária concedida a órgãos e 
repartições públicas municipais, vigentes na data de assinatura do presente 
Contrato. 

Nesse sentido, a análise de material disponibilizado pela AGIR sobre a forma de 

cobrança pela prestação dos serviços utilizada pelos municípios de Blumenau, lndaial 

e Gaspar, indicou que em lndaial, se considera a ponderação de dois fatores: a 

frequência de coleta semanal e o porte do imóvel. Já o município de Blumenau, o 
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valor da tarifa é calculado com base na ponderação de consumo de água, a categoria 

de ocupação do imóvel e o fator de frequência de coleta mensal. A correção com o 

consumo de água toma-se uma interessante proxi para a estimativa da geração de 

resíduos sólidos mensais por categoria de imóvel. 

Quanto ao reajuste do valor da tarifa, o contrato de concessão de Guabiruba 

apresenta-se por demasiado simplificado, não fazendo referência à metodologia de 

cálculo ou periodicidade. Há clara sobreposição entre os institutos do reajuste e da 

revisão de tarifas. 

"CLAUSULA SÉTIMA-DO REAJUSTE E REVISÃO DAS TARIFAS - 7. 1 - O PODER 
CONCEDENTE reajustará o valor da tarifa, sempre que demonstrado o 
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, através de índices oficiais eleito 
pelas partes. 7.2 - Sem prejuízo do reajuste referido em 7.1, as tarifas deverão ser 
revistas, para mais ou para menos, caso ocorra alteração justificada de mercado 
e/ou custos, de caráter permanente, que modifique o equilíbrio econômico
financeiro deste contrato, por solicitação do CONCESSIONÁRIO, a qualquer tempo, 
ou por determinação do PODER CONCEDENTE. 

Face à sobreposição entre os institutos, o processo de revisão do equilíbrio contratual 

consolida-se com notável importância para a garantia de segurança da parte privada. 

As condições de revisão contratual são aquelas padrão em contratos de concessão, 

sem que se adicione nenhum elemento específico sobre o tema tarifário ou que se 

faça menção à alocação de riscos entre as partes. 

CLÁUSULA OITAVA - DO EQULIBR/O ECONÔMICO-FINANCEIRO - 8.1 - As 
partes terão direito á recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
nos casos abaixo relacionados: 8. 1. 1 - Modificação unilateral pelo PODER 
CONCEDENTE nas condições do contrato, desde que, em resultado direto dessa 
modificação, verifique-se uma significativa alteração dos custos ou da receita do 
CONCESSIONAR/O, para mais ou para menos. 8. 1.2 - Ocorrência de casos de 
força maior, não sendo consideradas, para esse efeito, as situações cujos riscos 
estejam cobertos por seguros contratados pelo CONCESSIONAR/O. 8.1.3 -
Ocorrência de eventos excepcionais, ensejadores de significativas modificações 
nos mercados financeiro ou cambial, que impliquem alterações substanciais, para 
mais ou para menos, nos custos do CONCESSIONÁRIO. 8. 1.4 - Alterações legais 
de caráter especifico, inclusive decorrente dos encargos tributários e sociais 
incidentes sobre o serviço concedido, que tenham impacto significativo direto sobre 
as receitas de serviços da espécie ou sobre custos, para mais ou para menos, 
relacionados com os serviços pertinentes ao desenvolvimento das atividades 
decorrentes da CONCESSÃO. 

Um dos temas a se avaliar neste caso refere-se à ausência de citação sobre a AGIR 

no âmbito do Contrato de Concessão, naturalmente pelo fato de que o contrato 

antecedeu, em mais de uma década, a implantação da AGIR. Assim, a fiscalização se 

faz por delegação do Poder Concedente, havendo as observações naturais quanto à 
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sobreposição de atribuições entre a Agência Reguladora e a figura do Poder 

Concedente. 

5.2.1.1 Considerações 

Os casos apresentados evidenciam a complexidade em se delegar serviços públicos 

de manejo de resíduos sólidos á iniciativa privada por meio de contratos de longo 

prazo, mormente na forma de concessão comum, administrativa (PPP) ou 

eventualmente patrocinada. 

Os contratos de longo prazo têm como benefício sua previsibilidade. que permite ao 

contratado realizar o planejamento de suas atividades, o uso de seu capital e o • 

dimensionamento de sua operação de forma mais eficiente. Contudo, a ausência de 

um modelo geral difundido de cobrança dos usuários pela prestação de serviços torna 

este contexto desafiador. Alguns municípios de Santa Catarina regulados pela AGIR 

apontam para uma diretriz sobre o tema. Cabe destacar, no caso, questões como o 

tratamento de usuários inadimplentes20 e os mecanismos de definição da tarifa, que 

permanecem temas merecedores de reflexão aprofundada para que este modelo seja 

recomendado para outros municípios. 

Por outro lado, a questão da taxa de serviços públicos cobrada juntamente com o 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) esbarra em dois temas centrais: i) 

Atualmente a taxa cobrada cobre apenas parcialmente o custo dos serviços; ii) A 

cobrança constitui recurso do Tesouro, a ser posteriormente repassado ao agente • 

responsável pela prestação dos serviços, resultando na percepção de um risco 

institucional de materialidade financeira, mesmo sendo a taxa vinculada á prestação 

dos serviços. 

Por tais razões, grande parte dos municípios permanece com a prestação de serviços 

realizada por meio de contratos de prestação de serviços com particulares, firmados 

em um prazo curto de tempo. 

Quanto á regulação dos contratos firmados, destacam-se os seguintes pontos: 

'º No caso em tela não foi passivei conceber um mecanismo automático de sanção imposta aos 
usuários inadimplentes, como o não recolhimento do lixo. 
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• O risco de sobreposição de competências, quando o Agente Regulador está 

fora da jurisdição direta do Poder Concedente, como nos casos da AGIR e da 

ARES-PCJ. A sobreposição de competências versa sobre o estabelecimento 

de normas e sanções, que se encontra dividido entre o Poder Concedente e a 

Agência Reguladora. 

• A regulação econômica centra-se nos processos de revisão extraordinária do 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, realizados por meio da 

identificação de eventos supervenientes e mensuração do impacto dos 

mesmos sobre o fluxo de caixa de proposta. A recomposição do equilíbrio é 

realizada por alteração de remuneração, prazo ou obrigações contratuais, de 

forma a se recompor a taxa interna de retorno original do contrato. 

• Não foram identificadas métricas para controle da situação financeira das 

empresas contratadas. Apesar de todas as empresas deverem encaminhar 

periodicamente seus balanços auditados, a informação parece não ser 

convertida em índices objetivos de acompanhamento, o que aumenta o risco 

de descontinuidade dos serviços, por situações de constrição financeira ou 

insolvência. 

• O mecanismo de reajuste do valor de remuneração da empresa contratada 

mais simples e funcional foi o observado no caso da ARES-PCJ. A redação 

para o instituto apresentada no contrato da AGIR mostra-se bastante 

complexa, na medida em que se sobrepõem os institutos do reajuste e da 

revisão contratual. Ao proceder desta forma, os reajustes tornam-se revisões, 

sendo bastante complexos, exigindo uma estrutura qualificada por parte da 

Agência para tratamento do tema. 

• Quanto ao acompanhamento da situação financeira do contratante, o caso de 

interesse é o da PPP de Piracicaba, onde a garantia de pagamento público 

repousa sobre a constituição de um Fundo Garantidor Municipal. A 

abrangência dos itens cobertos pelo fundo exige que o mesmo seja bastante 

robusto, tanto em termos de porte quanto de liquidez. Tais características 

demandam atenção específica da Agência sobre o tema, como forma de se 

evitar riscos de natureza jurídico-institucional com claros impactos financeiros 

sobre o equilíbrio do contrato. 
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3.fO 

5.3 Experiências Nacionais de Parcerias Público-Privadas (PPP) 

A seção anterior tratou da análise de cunho preponderantemente econômico de 
algumas características dos contratos de concessão, na modalidade de concessão 
comum ou concessão administrativa, firmados pela ARES-PCJ para o município de 
Piracicaba e pela AGIR para os municípios de Guabíruba e Blumenau. Também foram 
analisadas algumas características do Contrato de Gestão e Desempenho firmado 
entre a ADASA e a SLU para os serviços de manejo de resíduos sólidos no Distrito 
Federal. 

No sentido de se ampliar a análise sobre as experiências nacionais de contratos de 
concessão da prestação de serviços de manejo de RSU, são considerados também 
alguns elementos de outros contratos de concessão firmados ou em desenvolvimento 
(minutas de contratos postas em consulta pública), sujeitos a regulação de diferentes 
Agências Reguladoras. No Quadro 12 apresentam-se as experiências consideradas, 
seu status atual, ano de assinatura e vigência de contratos. 

Quadro 12 - Contratos considerados na análise 

Contrato de PPP de São Cancelado em 2017 2012 
Bernardo do Camoo/sp21 
Concessão de São Em execução Aditivo contratual nº 
Paulo/SP 03/AMLURB/2014 --·--. Contrato de Concessão de Em execução 2012 
Barueri/SP 
Contrato de Concessão de Em execução 20/04/2011, Licitação e contrato em análise 
ltu/SP 30 anos no Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo12, - foram 
apontadas supostas falhas no 
erocedimento licitatório. 

Minuta de contrato de PPP, Fase Audiência N.A 
de Campinas/SP23 Pública 

Última em 14/03/2019 
Sem previsão para 

__ -~blicayão do edital. 
----·-· - -4 Minuta de Campos do Publicação no Diário N.A 1 Jordão/SP Oficial do Estado de 1 - - -- ·-··· .. ----- .. _.,,,,.. - -----···---.J 

21 Concorrência Pública nº 10.01012011 - Disponível em http://www.saobernardo.sp.gov.brledital-de-concessao
ppp. 

22 TC 0052331026/18 - ref. TC-000938/009/11 
23 Disponível em http://campinas.sp.gov br/governo/servicos-publicos/sistema-integrado-limpeza-publica.php· 
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Minuta PPP de Cuiabá 

São Paulo em 
11/10/2018, sem 
informações 
oosteriores. 
Desde 2016 em 
consulta pública, sem 
previsão para a 
oublicacão do edital. 

N.A 

Minuta de Sorocaba/SP Audiência Pública em N.A 
PPP- Gestão, 01/10/2018 
Modernização e 
Manutenção do Sistema de 
Resíduos Sólidos 

1 
1 

São analisadas as cláusulas de regulação, quanto à organização dos serviços • 

públicos, inclusive suas características e padrões de qualidade; as cláusulas relativas 

às autorizações e licenças ambientais; as cláusulas que estabelecem os direitos e 

obrigações dos usuários e dos responsáveis por prestação, além das cláusulas que 

prevejam a forma de remuneração, de reajustes e de revisão dos valores contratuais . 
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5.3.1 E 
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Campinas/SP 

O projeto posto a consulta pública pelo município de Campinas tem por objeto a 

• prestação de serviços integrados de limpeza urbana, englobando a implantação, 

operação e manutenção de uma central de tratamento de resíduos (Cláusula 4.1 ). Não 

estão englobados no objeto os serviços relativos a resíduos de serviços de saúde. O 

objeto abarca ainda serviços de varrição manual e mecanizada de vias e logradouros 

públicos, conteinerização da coleta e limpeza em geral. 

O Anexo li do Edital apresenta o detalhamento dos serviços contemplados: 

Grupo 1 - Coleta de Resíduos Domiciliares 

Contempla todos os serviços de coleta domiciliar. Esses serviços contemplam a 
coleta manual, a coleta mecanizada. a coleta em locais de difícil acesso e a coleta 
seletiva. (. .. ). 

Grupo 2 - Serviços de Limpeza Urbana 

Contempla os serviços de limpeza e varrição manual e mecanizada de vias e áreas 
públicas, limpeza e desobstrução de bocas de lobo, instalação e manutenção de 
papeleiras, instalação e manutenção de contêineres subterrâneos, instalação e 
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manutenção de pontos de coleta tipo Ecopontos e Pontos Verdes, destinação de 
resíduos público e a manutenção e monitoramento do Aterro Delta A, já finalizado. 

Grupo 3 • Triagem, Beneficiamento e Destinação Adequada dos Resíduos. 

Contempla a triagem e beneficiamento de todo o material coletado pela 
CONCESSIONÁRIA e pela Prefeitura de Campinas. O material coletado deverá ser 
encaminhado para o CIVAR para a separação, beneficiamento e destinação final 
adequada dos rejeitas ( .. .). 

Sob a ótica da integração vertical, o Contrato de PPP proposto para Campinas integra 

todas as atividades da cadeia produtiva. Contudo, centra-se principalmente em 

resíduos domiciliares e provenientes de limpeza pública. O contrato não abrange a 

coleta de resíduos em estabelecimentos comerciais, industriais, grandes geradores, 

oonstrução eivil ou saliefe, e:iue i:,crma11ece111 sob a responsabilidade do 111□ 11icípiu . 

ltulSP 

O contrato firmado pelo município de ltulSP segue lógica simétrica ao município de 

Campinas/SP, mas acresce aos objetos a implantação, operação e manutenção de 

uma unidade de triagem e reciclagem de RCC (Resíduos de Construção Civil) e de 

uma unidade tratamento de RSS (Resíduos de Serviços de Saúde), além da execução 

de obras de recuperação, encerramento do que denomina de aterro atual. 

São Bernardo do CampolSP 

O contrato é bastante amplo quanto ao escopo dos serviços, prevendo um programa 

de gestão integrada de RCC e a remediação de um antigo lixão do município, além 

• 

da implantação de um sistema de processamento e aproveitamento de resíduos e • 

unidade de recuperação de energia (SPAR-URE-SBC). Contempla ainda o Programa 

de minimização de resíduos • coleta seletiva, implantação de PEVs e Ecopontos. No 

entanto, não engloba os serviços relativos aos RSS. 

Cuiabá 

Em Cuiabá, além de todos os serviços previstos nos objetos dos contratos 

anteriormente citados, prevê-se a prestação dos serviços de implantação e operação 

de sistemas de tratamento de RSS. 

Observa-se nos contratos acima analisados a integração horizontal e vertical dos 

serviços usuais da limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, agregando-se ainda 

diversos serviços correlatos, aumentando de forma excessiva o escopo nos contratos 
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de concessão e PPP, resultando em contratos complexos do ponto de vista da gestão 

e regulação. 

5.3.2 A 

u 

t 

o 

r 

Um aspecto relacionado ao meio ambiente, considerado relevante na regulação é a 

atribuição de risco para obtenção das autorizaçoes e licenças prévias, de operação e 

de instalação das atividades e meios de prestação dos serviços. 

Neste aspecto, destacam-se os contratos de Campinas e de /tu, nos quais o risco foi 

atribuído ao Concessionário. 

Relevante aqui é considerar se a alocação do risco atende à máxima de que ele 

deverá ser alocado àquele que melhor possa atendê-lo e com o menor custo. 
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Se as autorizações e licenças são obtidas do próprio Poder Concedente ou de ente 

público, com o qual guarda estreita relação, deve-se refletir se estaria mesmo no 

particular a melhor opção de alocação. A experiência de outros setores, 

particularmente rodovias e mobilidade urbana, indica que uma vantagem evidente de 

alocação destas atividades ao privado é a expertise e a agilidade na condução destes 

processos. Assim, há pesos e contrapesos a serem ponderados em cada uma das 

alternativas. Também deve ser ponderada nessa escolha a eventual isenção de 

custos e taxas pelo Poder Público. Cabe ainda observar a estreita relação entre o 

cronograma de investimentos e os atrasos nas licenças ambientais. 
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As obrigações e direitos da Concessionária e do Poder Concedente são muito 

assemelhados em todos os contratos, abarcando, em regra, as obrigações de realizar 

os investimentos, prestar os serviços constantes do escopo contratual, sujeitar-se à 

u 

á 

r 

o 

s 

fiscalização do Poder Concedente e apresentar aos usuários todas as informações • 

sobre os diversos serviços prestados, bem como orientações para o 

acondicionamento e disposição de resíduos para a coleta. 

Essa similitude também se aplica às cláusulas relativas aos direitos e obrigações dos 

usuários, que pode ser verificada no Quadro 13, o qual apresenta de forma 

comparativa as cláusulas dos contratos de ltu e Piracicaba, que abarcam regras gerais 

tais como a de receber serviços adequados e informações dos serviços, comunicar 

ilícitos e irregularidades, obrigações de acondicionar adequadamente os resíduos. 

Observam-se problemas correntes nas descrições de direitos e obrigações, em 

especial dos usuários, que se atrelam a mera repetição, nas cláusulas contratuais, 

daquilo que é descrito em dispositivo de Lei. 
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r=~~~~: , j~ 5.3.4 R 

Os contratos analisados trazem previsão de que a remuneração da concessionária 

advenha de contraprestação paga pelo Poder Público, característica típica das 

concessões administrativas, como também admitem receitas acessórias. 

Nos casos dos municípios de Campinas e ltu, há liberdade para explorar receitas 

acessórias independentemente de prévia aprovação do Poder Concedente, ficando a 

mesma só sujeita a não comprometer a excelência na prestação de serviços públicos. 

Nos contratos de Piracicaba e Cuiabá, existe previsão em sentido contrário, exigindo 

que a exploração de receitas acessórias seja precedida de autorização do Poder 

Concedente. 

A averiguação a ser procedida é se há necessidade de se exigir autorização para a 

exploração das receitas acessórias e, se houver, em que dosagem. Um tema-chave 

a ser observado, também, refere-se ao compartilhamento ou não das receitas 

acessórias entre o Poder Concedente e a empresa Concessionária. 
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Nos municípios de Piracicaba e Cuiabá, a escolha administrativa foi pela criação de 

um Fundo Garantidor, específico para o pagamento ao Concessionário. 

Em Piracicaba a garantia seria executada caso houvesse atraso por mais de 15 dias 

no pagamento ao Concessionário, ou no caso de atraso, por parte do município, no 

cumprimento de qualquer outra obrigação pecuniária devida, incluindo multas, juros e 

indenizações. 

Em Cuiabá, a utilização do fundo se dana se houvesse um atraso maior do que 30 

dias do pagamento da contraprestação, bem como, a exemplo de Piracicaba, no caso 

de atraso no cumprimento de qualquer outra obrigação pecuniária devida pelo 

município. 

Em ambos, no caso de insuficiência de recursos nos fundos para pagamento da 

contraprestação, os municípios deverão aportar ao fundo novos bens, direitos ou 

créditos. 

O contrato de Campinas prevê a contratação de um Administrador da Conta, que 

receberia mandato com expressa outorga de poderes para pagar à Concessionária as 

parcelas devidas pelo Município, como contraprestação pública ao serviço prestado. 

Note-se que uma das formas de assegurar a recomposição do saldo mínimo da conta 

seria vincular parcela do repasse do ICMS e/ou outra forma definida recebida pelo 

município, mediante lei autorizativa. 

Em seu contrato, o município de ltu determina que a conta seja gerida por instituição 

bancária, a ser encerrada somente quando forem liquidadas todas as obrigações 

contratuais. Além disso, eventuais rendimentos resultantes de aplicações realizadas 

com os valores depositados nesta conta serão revertidos ao município ao final do 

contrato. 

Por seu turno, o contrato de São Bernardo do Campo arrolou, como instrumentos 

garantidores, alguns próprios municipais, que poderiam ser substituídos pela criação 

de fundos específicos para esse fim, o que não ocorreu. Este problema dificultou o 

financiamento dos investimentos por parte da concessionária junto às instituições 

financeiras, que apontaram a fragilidade desta estrutura de garantia. 
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Os problemas relatados nas pesquisas com relação às garantias são: (a) legalidade 

e/ou constitucionalidade do fundo garantidor, (b) caracterização da inadimplência, 

com independência do Poder Concedente, como mecanismo de autorização da 

utilização do fundo ou da conta garantia como meio de pagamento, (c) meios de 

recomposição do fundo e da conta garantia. 

Esses são os temas que merecem tratamento, visando dar efetividade às garantias 

dos particulares que, na condição de concessionários, investem em projetos de 

concessão. 
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Nos contratos analisados há especial atenção com relação às cláusulas de reequilíbrio 

econômico-financeiro, as cláusulas que regulamentam a revisão extraordinária. 

No caso de Campinas/SP, inicialmente traz-se o conceito de equilíbrio econômico

financeiro e, na cláusula 29.2, se avança para descrever as diversas hipóteses em 
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que é aplicável a revisão. Nesse contrato previu-se expressamente a obrigatoriedade 

de revisão ordinária, no caso quinquenal. Evoluindo para detalhar os procedimentos 

do processo de revisão, inclusive atribuindo prazos diferenciados para os 

procedimentos de rito ordinário e em casos de alteração unilateral do contrato. 

As hipóteses de cabimento do reequilíbrio dos outros quatro contratos muito se 

assemelham às já postas. 

Nesse tópico, a análise dos contratos e a coleta de dados das pesquisas indicam 

algumas necessidades: 

Quanto ao reaJuste: 

• Identificação do índice ou da fórmula paramétrica que expresse melhor a 

necessidade de atualização dos custos; 

• Detalhamento do procedimento, prevendo prazos e consequências para o não 

atendimento, inclusive o de eventual aprovação de requerimento como 

consequência da ausência de resposta ou desatendimento de prazo 

estabelecido; 

Quanto à revisão ordinária: 

• Identificação exata das matérias que estarão sujeitas à revisão ordinária. 

Quanto à revisão extraordinária: 

• Identificação exata dos riscos assumidos por cada uma das partes, com 

abandono da fórmula que aloca todos os riscos no particular, ressalvados 

aqueles poucos elencados expressamente como do Poder Público; 

• Alocação dos riscos segundo o critério de que deve responder pelos mesmos 

aquele que tenha melhores condições técnicas e materiais e com um menor 

custo; 

• Detalhamento do procedimento, prevendo prazos e consequências para o não 

atendimento, inclusive o de eventual aprovação de requerimento como 

consequência da ausência de resposta ou desatendimento de prazo 

estabelecido; 
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• Previsão de procedimentos diferenciados para hipóteses de revisões 

diferenciadas; 

a. Atendimento às regras jurídicas específicas - da Lei de Concessões e 

da Lei de PPPs (que se amoldam à espécie, afastando as regras gerais 

da Lei de Licitações) . 
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As pesquisas denotam uma situação de certo conflito, havendo desconhecimento do 

real alcance das atividades de regulação, de sua interação/sobreposição com 

atividades próprias de concessionárias e até mesmo de entes reguladores de 

atividades específicas de competência dos órgãos ambientais. 

Descrevem-se a seguir algumas previsões contratuais pesquisadas que demonstram 

tal situação, adotando-se como exemplo a atividade de fiscalização. 

O edital levado a consulta pública pelo município de Campinas/SP atribui a 

fiscalização técnica da concessão a um ente regulador, mediante homologação do 

Poder Concedente, abrangendo análise e aprovação dos projetos, execução das 

obras, a prestação dos serviços, observância dos critérios de desempenho e 

observância das disposições contratuais e da legislação aplicável. 

Já a fiscalização econômico-financeira e contábil seria exercida diretamente ou por 

terceiros, indicados pela concessionária e homologada pelo poder concedente, 

abrangendo a análise de desempenho econômico-financeira da concessão, a análise 

do cumprimento das obrigações societárias e de auditoria da concessionária e o 

exame dos livros, registros contábeis e demais informações econômicas e financeiras, 

bem como os atos de gestão praticados pela concessionária. 

A Prefeitura de ltu previu que a fiscalização seria realizada pelo Município, por sua 

administração direta ou indireta24 . 

A Prefeitura de Piracicaba também adotou como entidade fiscalizatória 

exclusivamente a entidade reguladora, objetivando verificar o cumprimento das 

obrigações assumidas pela SPE25. 

24 31.3. A SPE deverá submeter seus veículos à fiscalização sempre que o MUNICÍPIO o exigir, procedendo da 
maneira que for detenminada pelos instrumentos de regulação da PPP ADMINISTRATIVA e pela legislação 
aplicável. 
31.4. Caberá ao MUNICÍPIO verificar se, no desenvolvimento dos SERVIÇOS, estão sendo cumpridas as 
disposições deste CONTRATO e dos documentos que o integram e também aprovar a medição dos SERVIÇOS 
executados. 
31.5. Caberá ao MUNIC!PJO, ainda, autorizar a substituição de materiais e alterações necessárias e participar de 
soluções de eventuais problemas executivos e de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução 
do objeto deste CONTRATO. 
25 36.3. As atividades de fiscalização mencionadas nesta Cláusula poderão ser acompanhadas pela SPE, por 
intermédio de seus representantes especialmente indicados para esta finalidade. 

36.4. A ENTIDADE REGULADORA poderá realizar, na presença dos representantes da SPE, ou requerer que esta 
realize, às suas custas, ensaios ou testes que possibilitem a verificação das condições e qualidade dos SERVIÇOS 
executados, mediante programa específico a ser estabelecido de comum acordo entre as PARTES. 

36.9. As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito da fiscalização da ENTIDADE REGULADORA 
deverão ser aplicadas e vincularão a SPE, apôs a instauração de procedimento administrativo especifico, com 

113 



) 

No caso de Piracicaba, o contrato de concessão seria fiscalizado pelo órgão regulador 

que pode ser auxiliado pelo municipio26. 

A necessidade de direcionamento e identificação objetiva das reais competências dos 

entes reguladores, no sentido de evitar-se tais sobreposições, é uma das tarefas de 

maior importância do trabalho a ser desenvolvido. 

garantia do contraditório e ampla defesa, nos termos da Cláusula 39' deste CONTRATO, sem prejuízo da utilização 
do mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 51ª deste CONTRATO. 
26 34.4 O REGULADOR poderá, às suas custas, realizar auditorias técnicas, ou indicar terceiro para fazê-lo, 
sempre na presença dos representantes da CONCESSIONÁRIA. 

34.5 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao REGULADOR, com cópia para o MUNICÍPIO, relatórios técnicos, 
operacIonaIs e f1nance1ros, semestrais e anuais, com a finalidade de demonstrar a execução das obras e serviços 
previstos neste CONTRATO, incluindo os seus Anexos. 

34.6 O conteúdo e a forma de apresentação dos relatórios previstos na subcláusula anterior serão estabelecidos 
em ato i:ldminislrétlivu ct ::;tu t!Xêllê:ltlu µelo REGULADOR. 

17.4 O MUNICÍPIO terá livre acesso aos locais onde serão realizadas as obras, podendo acompanhar sua 
execução, com vistas, especialmente, a verificar o atendimento dos termos do respectivo projeto executivo. 
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5.3.8 

A verificação de atendimento a indicadores de gestão e de qualidade dos serviços 

prestados é uma vertente própria da atuação da regulação. 

115 

n 

d 

e 

a 

d 

o 

r 

s 

d 

e 

g 

e 

s 

t 

ã 

o 

e 

q 

u 

a 

d 

a 

d 

e 



Diversos indicadores foram identificados nos contratos analisados. Com o objetivo de 

demonstrar os critérios mais utilizados, apresentam-se exemplos de contratos dos 

municípios paulistas de: São Paulo, Sorocaba e Campos do Jordão. 

São Paulo/SP 

Na Concorrência nº 03/AMLURB/2014, foi estabelecido o Índice de Qualidade Global 

dos Serviços das empresas contratadas (IQG), objetivando aferir mensalmente a 

prestação dos serviços de limpeza urbana executados, e plano de trabalho em vigor. 

Durante as vistorias, a fiscalização deve registrar em um formulário específico o nível 

da qualidade dos serviços prestados, atribuindo para cada um dos onze serviços que 

constam do contrato avaliação de Bom, Regular ou Ruim, com pontuação variada. 

O IQG mensal corresponde à média aritmética da pontuação das vistorias realizadas 

no mês. A avaliação do IQG, nos níveis regular, ruim ou péssima, está sujeita à 

aplicação de multa, que varia de R$ 15.000,00 a R$ 50.000,00. 

Sorocaba/SP 

O edital da concessão municipal dos serviços de limpeza urbana de Sorocaba prevê 

indicadores que permitem a manutenção do valor da contraprestação plena, avaliando 

e pontuando todos os serviços em execução. Sendo assim, todo e qualquer serviço 

englobado na concessão e que não tenha sido executado como previsto ou não 

realizado poderá ensejar penalidades e redução dos valores da contraprestação 

mensal da concessionária. Este é um modelo que foi adotado em São Bernardo do 

Campo, de vinculação direta da qualidade dos serviços aos resultados financeiros da 

concessionária, o que impulsiona a busca pela eficiência. 

Os indicadores individuais, de cada um dos serviços, serão aferidos em uma planilha 

de avaliação, determinando a pontuação final dos indicadores de serviço prestados 

pela concessionária, avaliando a aderência ao plano de execução da concessão 

determinado no Termo de Referência. Serão concebidos e avaliados indicadores 

específicos para apurar a qualidade dos serviços prestados (Quadro 14). 

Quadro 13 - Indicadores de qualidade da prestação de serviços (Sorocaba/ SP) 

- Atendimento aos setores de coleta (frequências e horários); Coleta de Resíduos 
Domiciliares - Comprovação da descarga dos resíduos coletados em local licenciado; 

- A resenta ão e ui es de coleta uniforme e EPI ; 
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- Atendimento às reclamações dos munícioes. 
Coleta com Contentores - Quantidade e suficiência de contentores; 

-- -, 

---, 
- Limpeza, higienização e manutenção; 

1 - Apresentação equipes de lavagem de contentores (uniforme e EPI); 
- Disposição final dos efluentes da lavaaem dos contentores. 1 

Coleta Seletiva e de RSS - Atendimento aos setores de coleta (frequências e horários); i 

- Comprovação da descarga dos resíduos nas unidades de triagem ' 
(seletiva) e em unidades de tratamento (RSS); 
- Apresentação das equipes de coleta (uniforme e EPI); 
- Atendimento às reclamações dos munici□es. 

Serviços de Limpeza Urbana - Atendimento aos setores de serviço (frequências e horários); 
- Comprovação da descarga dos resíduos no destino final adequado; 
- Apresentação das equipes encarregadas (uniforme e EPI); 
- Atendimento às reclamações dos municioes. 

Varricão mecanizada e lim00za - AtendimP.nto ons ·vM setnrM Se serv'"° freno ·ªncias neríodos o 

de dispositivos de drenagem horários (apenas para a varrição mecanizada); 
- Comprovação da descarga dos resíduos no destino final adequado; 
- Apresentação das equipes encarregadas (uniforme e EPI); 
- Implantação de dispositivos de segurança - proteção dos funcionários e 
munícipes; 
-Atendimento às reclamações dos munícipes. 

Implantação e manutenção de - Implantação dos equipamentos nos prazos definidos; 
contentores enterrados, - Eficiência dos equipamentos instalados; 
papeleiras e ecopontos - Avaliação da satisfação da população quanto à funcionalidade dos 

equipamentos; 
- Manutencão dos horários de funcionamento dos ecopontos. 

Beneficiamento dos Resíduos - Eficiência quantitativa dos equipamentos instalados e funcionalidade da 
da Construção Civil instalação 
Implantação das Unidades de - Eficiência das condições de operação das unidades; 
Triagem - Operacionalidade do orocesso de separacão de resíduos. 

Campos do Jordão/SP 

De forma semelhante a Sorocaba, no edital de Campos de Jordão a concessionária 

fará jus ao recebimento da contraprestação referente à prestação de serviços 

proporcionalmente ao seu desempenho, conforme indicado pela nota do QID e aos 

serviços disponibilizados. 

O valor da contraprestação deverá assegurar à concessionária a receita necessária 

para fazer face: 

1. Aos investimentos necessários para implantação do projeto; 

li. Aos tributos devidos pela concessionária; 

Ili. Ao atendimento das condições operacionais do sistema, das atividades de 

operação, manutenção do sistema. 
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Haverá o pagamento proporcional do valor da contraprestação da concedente 

referente à prestação de serviços, calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

CPM = CPMT x LSD x NQID 

Onde: "CPM" = Valor pecuniário mensal da concedente para a remuneração da 

prestação de serviços públicos integrados de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, contemplando implantação de usina de triagem e processamento de RSD de 

Campos do Jordão; "CPMT" = Valor pecuniário mensal teórico da concedente para a 

remuneração da prestação de todos os serviços públicos integrados de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos contemplando implantação de usina de triagem 

e processamento de RSD de Campos do Jordão, cujo valor é de R$ ( ... ); "LSD": • 

Somatório dos percentuais dos serviços disponibilizados. 

Para cada serviço avaliado, será atribuída uma nota de desempenho "NQIDS", de O a 

100 pontos. Esta será ponderada pelos respectivos pesos e resultará em uma nota 

desempenho final global para todos os serviços "NQID" que incidirá sobre a 

contraprestação pecuniária mensal. 

Portanto, pode ser observado que a NQID corresponderá a um fator que incidirá sobre 

a contraprestação, conforme a qualidade dos serviços prestados. 

Da análise dos indicadores identificados nos contratos acima, destaca-se a 

inexistência de vínculo dos indicadores com as diretrizes e os objetivos da PNRS de: 

não geração e redução de rejeitos, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição 

final ambientalmente adequada dos resíduos. 

Este se apresenta como um dos grandes desafios desse estudo: indicar itens de 

averiguação de qualidade que se amoldem aos princípios e objetivos da Lei de 

Saneamento Básico e da Lei de Resíduos Sólidos. 

5.3,9 Considerações 

Em suma, as experiências nacionais de contratos de concessão e PPP de RSU têm 

enfrentado grandes desafios quanto à sua sustentabilidade ao longo do tempo e na 

apresentação de resultados exitosos no que se refere ao cumprimento dos objetivos 

e metas da PNRS. Os principais pontos críticos identificados referem-se à: definição 

do escopo; estruturação econômica e financeira; definição de sistema de 
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sustentabilidade e mecanismo de cobrança pela prestação de serviços; sobreposição 

e vazios institucionais, e às normativas para a regulação. 

Com relação aos escopos, as experiências demonstram dificuldade de viabilização de 

contratos. Isso se deve especialmente a escopos amplos e integração horizontal dos 

serviços que levam à complexidade de controle econômico-financeiro, com o acúmulo 

de responsabilidade e risco sobre uma única empresa concessionária. Além disso, 

deve-se considerar que os valores das contraprestações de PPP limitam-se a 5% dos 

orçamentos municipais. Aponta-se, portanto para a conveniência da segmentação dos 

contratos por grupos de atividades e em função de suas características técnicas e de 

seu potencial de compartilhamento de equipamentos e equipes. Algumas 

possibilidades dessa segmentação: coleta + transbordo + transportes; coleta seletiva 

e de resíduos indiferenciadas; transbordo + transporte+ destinação final. 

Nos contratos com escopos que contemplam rotas tecnológicas de aproveitamento 

energético, como incineração ou produção de COR, verifica-se a necessidade de 

rigoroso estudo de viabilidade técnica e econômica (EVTE) que avalie os riscos 

associados aos potenciais de venda de energia e mesmo com relação ao mercado 

para o COR. 

Outro grande desafio é a exigência de fundos garantidores. Ressalta-se que, todavia, 

não temos uma sistemática ou padronização estabelecida ou recomendada, viável 

dentro das estruturas administrativas municipais. Na prática, estes fundos são 

estruturados em cada contrato, com formatos específicos, com improvisações que vão 

desde o oferecimento dos próprios públicos à constituição de fundos, sem a clara 

definição de receitas. Em muitos casos, esses fundos não cumprem a função de 

garantir a remuneração da prestação de serviços aos investidores. O fortalecimento 

de cobrança eficiente de taxas ou tarifas, com destinação direta para o pagamento da 

prestação de serviços e independente de outras rubricas dos orçamentos municipais, 

deve reduzir a importância e necessidade imperativa de outros mecanismos 

garantidores para contratos de concessão e PPPs. 

Com relação aos mecanismos de reequilíbrio econômico dos contratos, evidenciou

se fragilidade das regras e padrões de procedimentos para verificação dos 

desequilíbrios. As dificuldades apontadas nesse sentido se refletem na ausência de 

metodologias claras e transparentes devidamente validadas. 
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A ausência de normativas com o estabelecimento de contas contábeis específicas 

para o acompanhamento regulatório, denominadas "contas regulatórias" e o 

estabelecimento do ciclo regulatório para as devidas apurações contábeis, dificultam 

o trabalho das agências. 
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6 BENCHMARK - EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

Nesta seção são apresentadas as experiências internacionais pesquisadas nos 

seguintes países: França, Portugal, Alemanha e Colômbia. 

Inicialmente na Seção 6.1 são descritas as estruturas institucionais de regulação 

existentes nesses países. 

Na Seção 6.2 as atividades regulatórias destacadas como boas práticas nesses 

países e também as identificadas no Brasil, passíveis de adaptação e utilização no 

script regulatório brasileiro, são abordadas segundo as temáticas: 

i. Regulação eco11ô11,ica 13a,â111et10s e pre111issas para contratos ele 

concessão e PPP; arquitetura financeira para as PPP e garantias 

ii. Regulação técnica e fatores de eficiência 

iii. Sistemática de Fiscalização pelo órgão regulador 

iv. Diretrizes e metas para o acompanhamento e controle de contratos -

aspectos técnicos econômicos 

v. Reequilíbrio de contrato 

vi. Bases metodológicas para definição de taxas e tarifas 

vii. Diretrizes regulatórias de incentivo a redução, reciclagem e aproveitamento 

dos resíduos e programas sociais 

viii. Diretrizes para controle social, transparência e publicidade das atividades de 

regulação 
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6.1 Estruturas institucionais de regulação para os RSU 

França, Portugal e Alemanha estão sujeitos à política comunitária de gestão de 

resíduos da União Europeia (UE), definida por meio de diversas diretrizes, algumas 

de alcance geral e outras para categorias específicas de resíduos. 

Diretiva Quadro de Resíduos - 2008/98/CE e Diretiva Quadro 2018/851 (altera a 

Diretiva 2008/98) 

Diretiva 2012/19/ CE - Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) 

Diretiva 2000/53/CE - Veículos em Fim de Vida (VFV) 

Diretiva 2006/66/CE - Baterias e acumuladores 

Diretivas n.º 94/62/CE e 2004/12/CE- Embalagens e resíduos de embalagens. 

6.1.1 França 

A Figura 5 apresenta a estrutura institucional da regulação dos RSU na França 

Figura 4 - Estrutura institucional regulação de RSU, França 

Regulação do setor de reslduos 

CÓdlOO 
Rural 

14 comitês 
estratégicos oas 
ca<letas de VlllOr 

Secção transversal 
econonua 

circular 

122 

• 

• 



i;~: ~'l '.::l 386 
6.1.1.1 Organização administrativa e territorial 

O território metropolitano francês (550 mil km2 e 65 milhões Hab.) é dividido em 13 

regiões, 95 departamentos, 35.416 municípios e 22 metrópoles (Figura 6). 

Figura 5 - Regiões Francesas 

f 
13 REGIÕES (2016) NA 96 DEPARTAMENTOS 

FRANÇA METROPOLITANA + + 5 NO ULTRA-MAR 
5 NO ULTRA-MAR 

35 416 MUNICIPIOS (2017) 
em dlmlnuit;io: 36 681 em 2002 

A organização administrativa e territorial francesa se diferencia da brasileira, quanto 

ao manejo de resíduos urbanos, por dois elementos determinantes: 

• "Centralismo" - Até recentemente, toda a administração pública dependia 

direta ou indiretamente do Estado Central. Em cada "Région" e "Département" 

há um delegado do Estado, o "Préfet", que, entre muitas outras coisas, fiscaliza 

o cumprimento da Lei e controla as finanças municipais. Da mesma forma, é a 

administração pública do Estado, o "Trésor Public" (Fazenda), que recolhe a 

integralidade dos impostos, incluindo os territoriais e prediais, antes de 

repassá-los às regiões, departamentos e municípios. Todavia, a partir de 1982, 

iniciou-se um movimento contrário de "descentralização", tendendo a conferir 

mais autonomia aos entes locais e regionais. Essa tendência culminou em 2015 

com a lei "NOTRE"; 

• Pulverização dos municípios - Existência de mais de 35 mil municípios aos 

quais cabe a titularidade dos serviços públicos municipais, tais como o 

saneamento básico. 

O movimento de descentralização e de transferência de mais autonomia e 

responsabilidades aos municípios foi acompanhado desde o início por incentivos à 

regionalização dos serviços públicos municipais e à criação de consórcios municipais, 
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os EPCI (Estabelecimentos Públicos de Cooperação Intermunicipal). A Lei NOTRE de 

2015 obriga os municípios a se agruparem em EPCI com mais de 20.000 habitantes, 

e a transferir a titularidade dos serviços de saneamento básico (água, saneamento e 

resíduos), entre outros, ao EPCI do qual dependem. Essa transferência de 

responsabilidades implicou a criação de uma administração pública local, sendo 

acompanhada de repasses financeiros oriundos do orçamento do Estado. Esses 

repasses são um instrumento de fundamental importância para incentivar a criação 

dos EPCI e seu desempenho, por exemplo, na reciclagem e valorização de resíduos. 

Apesar de semelhanças evidentes com os consórcios e regiões metropolitanas 

brasileiras, cabe apontar que os EPCI são entes autônomos, com sua própria 

administração, quadro técnico e, sobretudo, sua "fiscalidade própria", isto é, a 

responsabilidade de definir os impostos, e após votação, encaminhar à Fazenda o 

recolhimento dos mesmos. 

Ainda na questão da organização administrativa e territorial relacionada à gestão de 

resíduos, cabe destacar dois entes muito importantes: os SIVU ( Syndicat 

lntercommunal à Vocation Unique) e SIVUM (Syndicat lntercomunal à Vocation 

Multiple). Essas estruturas denominadas sindicatos são anteriores às leis de 

descentralização e foram criadas por municípios especificamente com o propósito de 

exercer determinadas atividades, visando eficiência técnica e econômica na 

organização dos serviços públicos. Diferentes dos consórcios de municípios, os 

sindicatos dedicados à gestão de resíduos sólidos geralmente não recolhem impostos 

387 

• 

e seus recursos provêm principalmente das contribuições pagas pelos municípios • 

membros (atualmente os consórcios). 

Os sindicatos são administrados por um "conselho comunitário" que elege seu 

Presidente e cujos conselheiros são representantes eleitos de cada um dos 

municípios aderentes. No âmbito da sua "vocação" (coleta, coleta & destinação, 

destinação de resíduos) e de seu orçamento, o sindicato tem a autonomia, a 

responsabilidade e o quadro administrativo e técnico para escolher e determinar a 

melhor forma de organizar os serviços delegados: administração direta, contratos, 

parcerias público-privadas (PPP). 

Figura 6 - Complexidade da organização administrativa e da delegação de competências 
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Complexidade da organização administrativa e da delegação de 
cornpetenclas do Serviço público de gestão de reslduos 

li 
A lei NOTRe, de 2015 

visa clarificar e 
racíonarizar os campos 
de competências dos 

atores ... 

6.1.1.2 Arcabouço legislativo da gestão de resíduos 

As diretrizes do quadro legislativo europeu e francês são semelhantes às brasileiras, 

definida pela Lei da PNRS de 2010: 

• Hierarquia das prioridades de gestão de resíduos: redução da geração, 

reutilização, reciclagem, valorização orgânica e energética, destino final em 

incineração ou aterro sanitàrio; 

• Aterro sanitário limitado aos resíduos não recicláveis (resíduos últimos ou 

rejeitas); 

• REP: Responsabilidade Estendida dos Produtores. 

• Neste último item, observa-se uma abordagem diferente: o Brasil adotou a 

responsabilidade compartilhada, sem uma responsabilização econômica clara dos 

produtores, remetendo a questão para os acordos setoriais. 

Os marcos mais recentes são os seguintes: 

• Diretiva Quadro Europeia (Diretiva 2008/98/CE), relativa aos resíduos; 

• Lei Francesa de 12 de julho de 201 O sobre o Compromisso Nacional Ambiental, 

ENE (conhecida como Grenelle de l'Environnement //): 

o A partir de 1 ° de julho de 2012, proibição do descarte de resíduos 

recicláveis em aterros sanitários. 

• Programa Nacional de Redução de Resíduos 2014-2020; 
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• Lei de 7 de agosto de 2015 sobre a Nova Organização Territorial da República 

(NOTRE): 

o Obrigação de transferência da titularidade da gestão dos resíduos do 

município ao EPCI do qual depende. 

• Lei de 17 de agosto de 2015 sobre a transição energética para o crescimento 

verde (L TECV). Foco na economia circular e revisão das metas sobre resíduos: 

o Redução da geração de resíduos urbanos (todos os tipos) de 10% até 

2020, em relação 2010; 

o Reciclagem e valonzaçao organica de todos os res1duos nao inertes e 

não perigosos: 55% até 2020 e 65% até 2025; 

o Até 2022, universalização da separação doméstica das embalagens 

plásticas; 

o Até 2025, universalização da coleta seletiva dos resíduos 

biodegradáveis; 

o Redução da destinação em aterros sanitários: menos 30% até 2020 e 

menos 50% até 2025, em relação a 201 O; 

o Implementação progressiva de sistemas PAYT (pay-as-you-throw): 15 

milhões de pessoas atendidas em 2020 e 25 milhões em 2025. 

• Diretiva Quadro Europeia (2018/851, de 30 de maio de 2018), alterando a 

Diretiva 2008/98 de 2008: 

o Novas metas de reciclagem dos resíduos urbanos: 55% em 2025, 60% 

em 2030, 65% em 2035; 

o Novas metas de reciclagem das embalagens: 70% de embalagens 

recicladas em 2030, sendo: 55% plásticos, 30% madeira, 80% ferrosos, 

60% alumínio, 75% vidro e 85% papel e papelão; 

o Menos de 10% dos resíduos urbanos destinados em aterros sanitários 

em 2035. 
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6.1.1.3 Alguns dados sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos 

A ADEME, agência francesa do meio ambiente e da economia de energia, dispõe de 

uma base de dados excepcional sobre a gestão dos resíduos urbanos27
. Os Gráficos 

5, 6, 7 e 8 mostram os principais aspectos da geração de resíduos, coleta, tratamento 

e destinação final. 

A ADEME disponibiliza também o sistema de informações geolocalizadas, SINOE 

para uma representação cartográfica online dos dados e indicadores28
. 

Gráfico 5 - Evolução da geração anual per capita de resíduos domiciliares e 
assemelha d 2 em inerte 
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Gráfico 6 - Evolução do modo de coleta de resíduos domiciliares e assemelhados, desde 2005 
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27 Disponível em: <http://multimedia.aderne.fr/telechargements/Dechets-chiffres-cles-2017 -O 10269-
extrait.pdf>. 

28 Disponível em: <https://www.sinoe.org>. 
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Gráfico 7 - Destinação dos resíduos domiciliares e assemelhados em 2013 
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Gráfico 8 - Evolução dos modos de tratamento dos resíduos domiciliares e assemelhados 
desde 2000 
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6.1.1.4 Responsabilidade Estendida do Produtor (REP) e logística reversa 

O incentivo à reciclagem de resíduos domiciliares na França baseia-se 

essencialmente na estruturação de várias cadeias setoriais (produção, importação, 

distribuição, varejo) sob a "Responsabilidade Estendida do Produtor" (REP), que na 

prática aplicam o princípio do "poluidor-pagador" e se responsabilizam pelo 

gerenciamento dos resíduos que geram, direta ou indiretamente. 

Os produtores sujeitos a estas obrigações optam geralmente por criar estruturas 

coletivas denominadas "eco-organismos", como a RECYLUM, no caso dos resíduos 

elelreelelrônioes. Rei;.nen:i se para n:ienlar bln:ia eslrbilblra (na maieria daa uil.:ils bima 

empresa privada sem fins lucrativos) à qual pagam uma "contribuição ecológica". 

Para cada cadeia setorial, um decreto ministerial define as especificações a serem 

respeitadas pelo eco-organismo responsável (principalmente a taxa de reciclagem dos 

resíduos em questão). Os eco-organismos são aprovados por um período máximo de 

6 anos. A aprovação ministerial de um eco-organismo significa a transferência de 

responsabilidade {e, portanto, dos custos) da gestão de resíduos para os produtores, 

o que corresponde à aplicação do princípio do "poluidor-pagador". 

Há dois modelos de funcionamento dos eco-organismos, de acordo com os setores: 

o REP "contributiva" ou "financeira": o eco-organismo recolhe as contribuições 

ecológicas dos produtores e as redistribui às autoridades locais, a fim de 

financiar a coleta e o tratamento de resíduos por estas comunidades. Por 

exemplo, o CITEO (eco-organismo das embalagens domiciliares e indústria de 

papel) apoia os EPCI com subsídios por tonelada de materiais reciclados; 

o REP "organizacional": o eco-organismo coleta as contribuições ecológicas dos 

produtores no mercado e utiliza esses recursqs para contratar diretamente os 

serviços de coleta e tratamento dos resíduos. Exemplo: RECYLUM para os 

resíduos eletroeletrônicos. 

Atualmente há mais de 20 acordos setoriais formalizados, existentes ou em curso de 

implantação. Os mais "produtivos" em termos de volumes recolhidos e/ou financiados 

são (ADEME, 2015): 

• Embalagens domiciliares: 4,8 MT/ano (13 % do volume de RSU) 

• Papel doméstico (publicidades, revistas, etc.): 3,8 MT/ano 
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• Móveis: 2, 1 MT/ano 

• Veículos: 2,0 MT/ano 

• Eletroeletrônicos: 1,3 MT/ano 

6.1.1.5 Redução da geração e PAYT 

Na aplicação da Lei de 2010, a França implementou seu "Programa Nacional de 

Redução de Resíduos 2014-2020" (PNPD, Programme National de Prévention des 

Déchets) com metas bastante desafiadoras: 

• Redução de 10% da geração de resíduos urbanos em 2020 em relação a 2010; 

• Proibição das sacolas plásticas descartáveis (exceto as biodegradáveis); 

• Redução de 30% do uso do papel pela administração pública, nacional e local; 

• Até 2020, substituição de 60% dos materiais de construção de estradas por 

materiais reciclados; 

• Diminuição de 30% em 2020, 50% em 2025 dos resíduos destinados em 

aterros sanitários. 

Para alcançar essas metas, várias medidas estão sendo implementadas: 

• Conscientização da população sobre o consumo consciente, redução das 

embalagens, prolongamento do uso dos equipamentos, etc. 

• Eco-concepção: luta contra a "obsolescência programada" dos equipamentos, 

• 

• Planos locais de redução (PLP, Programmes Locaux de Prévention). A escala • 

da cidade, e com subsídios da ADEME, implementação de programas em prol 

da economia circular, como capacitação para a compostagem individual ou 

"condominial" dos resíduos orgânicos. Em 2015, 66% da população francesa 

se beneficiava de um dos 377 Planos Locais; 

• Tarifa incitativa: esta medida visa implementar o princípio do poluidor-pagador 

no nível do cidadão. Em 2016, 4,5 milhões de habitantes se beneficiavam deste 

sistema de faturação direta do serviço. No item sobre a regulação será 

detalhada essa inovação pelo seu interesse. Apenas destaca-se aqui a redução 

de 10% na geração total de resíduos nos territórios onde foi implementada (a 

redução na coleta porta a porta é compensada por uma transferência de 

resíduos em outros sistemas, como os PEV e centrais de entrega voluntária). 
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6.1.1.6 Modos de organização dos serviços 

Como citado anteriormente, a Lei NOTRE, sobre a descentralização e a organização 

do território, obriga os pequenos municípios a se agruparem em "EPCI", ao qual 

transferem a competência de manejo dos resíduos sólidos. 

Por sua vez, os EPCI ficam livres para escolher como organizar a prestação dos 

serviços: 

• Administração direta; 

• Contratos; 

• Delegação; 

• Criação de um sindicato com vocação única (geralmente para a valorização) 

ou mista (coleta e valorização). 

Os sindicatos, no âmbito do seu mandato, têm liberdade para organizar os serviços 

por administração direta, contrato ou delegação. 

A França tem uma longa tradição de delegação dos serviços públicos de saneamento 

- primeira concessão da Compagnie Générale des Eaux (atual VEOLIA) em 1853, em 

Lyon; criação em 1880 da Lyonnaise des Eaux (atual SUEZ) -, o que levou a 

consolidar um setor privado poderoso, que conta com os 2 líderes mundiais do setor: 

Suez e Veolia. 

Apresenta-se no Gráfico 9 a seguir a proporção atual da delegação de serviços para 

o setor privado, por tipo de serviço. 

Gráfico 9 - Público/privado: modalidades de gestão dos resíduos urbanos 
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Coleta dos resíduos 

Domina a géStl!o d1reta (munlclpios) 

1 
1 
1 

Valorização dos resíduos 

Domina a gestão delegada (ao privado) 

No setor de manejo de resíduos sólidos, não há concessões com faturamento direto 

da concessionária ao 11s11ário As experiências recentes de 11tarifa incitativa" limitam-

se aos serviços de coleta, geralmente executados diretamente pelo EPCI titular da 

coleta. 

No que tange às usinas de valorização, há as duas modalidades - contratos e PPP: 

• O sindicato pode estruturar dois contratos independentes: o primeiro de 

construção da usina e o segundo de O&M (operação e manutenção) por 

períodos geralmente de 1 O a 15 anos. A vantagem dessa modalidade é o custo 

do financiamento, geralmente bem inferior para um ente público, menos do que 

para uma empresa privada. O inconveniente é a administração do risco de 

performance da usina (de fato, existem muitos conflitos entre as três partes 

sobre as responsabilidades sobre um eventual desvio de performance da 

usina); 

• 

• As PPP, também denominadas na França "Contrato de Parceria" ou DSP, • 

correspondem à delegação de Serviços Públicos, onde o parceiro privado 

financia, constrói, opera e restitui o equipamento no final da parceria. O 

inconveniente dessa alternativa é o custo do financiamento e a reticência, cada 

dia maior, das empresas privadas em assumir novas dívidas. A vantagem é a 

"transferência dos riscos". Devido à maturidade dessa modalidade, as 

empresas francesas chegam a assumir os riscos de: 

o Volume e "qualidade" dos resíduos destinados pelo EPCI (desde que 

sempre seja 100% da geração), 

o Performance da usina, 
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o Receitas acessórias (volume e preço). 

Recentemente surgiu uma nova modalidade no direito administrativo francês: a 

SEMOP (sociedade de economia mista a objeto único), uma modalidade de PPP 

específica, na qual a concedente é sócia. Essa modalidade responde e corrige a 

algumas das críticas mais comuns às PPP: 

• Custo do financiamento - o parceiro público pode aportar até os subsídios que 

ele recebe do Estado ou da UE; 

• Assimetria da relação contratual. 

9 6.1.1. 7 Custos e financiamento 

• 

• 89 € per capita em 2012 (sem IVA - imposto sobre o valor agregado): 

estimativa da ADEM E do custo total subsidiado de gerenciamento de resíduos 

domiciliares (custo subsidiado= custo total - subsídios dos eco-organismos -

receitas - subsídios públicos). 

• 53 € per capita (sem IVA): mais da metade do custo do gerenciamento de 

resíduos domésticos é atribuível ao resíduo domiciliar residual (OMR), com a 

coleta tradicional sendo realizada principalmente em uma base porta a porta. 

• 19 € per capita (sem IVA): O segundo fluxo, em termos de despesas, é o 

gerenciamento dos resíduos recolhidos nas centrais de entrega voluntária. 

• 8 € per capita (sem IVA): Custo subsidiado do gerenciamento dos resíduos 

secos coletados porta a porta (os subsídios dos eco-organismos representam 

53% do custo total do serviço). 

• 9 € per capita (sem IVA): outros custos 

Se dividirmos o custo, de acordo com as fases de gerenciamento, as operações de 

coleta, com 48 € per capita (sem IVA), representam 45% do total dos custos totais e 

o tratamento, 38%. Os outros custos são muito mais baixos: 8% para despesas 

funcionais e 8% para custos de transporte (Gráfico 1 O). 

As receitas da venda de energia e de materiais (reciclados, composto) podem reduzir 

significativamente os custos do serviço: 7 € per capita. 
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Gráfico 10 - Repartição do custo total do serviço por fases de gerenciamento 
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TEOM e REOM: as palavras-chave do financiamento 

TEOM (Taxe d'Enlévement des Ordures Ménagéres) - equivalente à taxa de 

limpeza urbana brasileira. A partir das necessidades de financiamento definidas 

pelo EPCI, os serviços fiscais do Estado (Trésor Publíc) calculam a taxa a ser 

aplicada sobre o valor do imóvel. A TEOM é recolhida pelo Estado, ao mesmo 

tempo da coleta dos impostos "prP.ói;iis", P. rP.pnss;ió;i ;io FPC:I A forç;i desta 

modalidade é sua simplicidade e sua eficácia. 
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FOLHAS 

REOM (Redevance d'Enlévement des Ordures Ménagéres) - equivalente à tarifa 

no Brasil. 

Primeiro, o EPCI deve definir as modalidades de medição do serviço prestado ao 

usuário. Há diversas possibilidades, com dificuldades técnicas e custos 

crescentes: volume do contêiner do usuário, volume do contêiner e número de 

vezes que [oi 1et:ult1ic.lu 110 períuc.lu (implit:a a ic.le111iíit:ai,:ãu t:um t:hips), pesagem 

de cada contêiner no momento da coleta (necessidade de sistema de pesagem a 

bordo nos caminhões compactadores). É também necessário estabelecer a base 

de dados dos usuários, o que não necessariamente existe ao nível dos EPCI. 

Finalmente, com suas necessidades de financiamento, o EPCI consegue calcular 

o valor a ser faturado a cada usuário. Na maioria dos casos, há uma parte fixa 

elevada, de 70% a 80% do custo total, e uma parte variável proporcional à medição 

que foí realizada no período. Ao final, é o EPCI que emite os boletos. 

Em conversas com responsáveis dos sindicatos e EPCI, constatou-se que há 

várias críticas e reticências contra a REOM: 

o Complexidade técnica de implementação (equipamentos de coleta, 

sistema de faturação); 

o Transferência de volumes substanciais em outros sistemas não pagos: 

centrais de entrega voluntária, embalagens (com perda de qualidade) e 

até mesmo depósitos ilegais; 

o Inadimplência e desgaste político; 

o Ruptura de uma forma de contrato social implícito: no sistema da TEOM, 

os ricos com imóveis valiosos contribuem mais do que os pobres. 

6.1.1.8 Planejamento Regional 

Ao nível das "Regiões", os "Conselhos Regionais" eleitos devem estabelecer seus 

PRPGD, "Planos Regionais de Redução e de Gestão de Resíduos". Essa disposição 

da Lei NOTRE vem substituindo os "planos departamentais", em vigor desde 1992. 

Esses novos planos traduzem, ao nlvel do território regional, as diretrizes da Lei sobre 

a Transição Ecológica de 2015 e centram-se na redução da geração e na Economia 
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Circular, mas permitem certa flexibilidade para adaptação à realidade dos territórios 

(rural/urbano). 

Os planos são elaborados pelo Conselho Regional, após larga concertação com todas 

as partes relacionadas, incluindo o Estado, e passam por audiências públicas. Devem 

ser atualizados a cada 6 anos. 

O Plano Regional é um instrumento de regulação e planejamento que tem autoridade 

sobre os EPCI encarregados da gestão de resíduos, cujas decisões devem ser 

consistentes com o Plano, particularmente no que diz respeito ao licenciamento de 

novas unidades de tratamento. 

Ao nível da Região, temos a agência de regulação ambiental, DREAL (Direction 

Régionale de l'Environnement, de /'Aménagement et du Logement), sob a autoridade 

do delegado do Estado, o "Prefeito de Região". No âmbito de suas atribuições, a 

DREAL verifica a compatibilidade dos projetos com o Plano Regional, e pode negar 

licenças por este motivo. 

6.1.1.9 Regulação Setorial 

A França tem uma ampla experiência em regulação setorial. No caso da gestão de 

resíduos, a ADEME é o principal provedor de expertise e recomendações técnicas. 

retorno de experiências, estatísticas sobre volumes e custos. 

A ADEME participa da implementação de políticas públicas nas áreas de meio 
ambiente, energia e desenvolvimento sustentável. A fim de lhes permitir avançar na 

• 

sua abordagem ambiental, a Agência fornece às empresas, às autoridades locais, • _ 
às autoridades públicas e ao público em geral conhecimentos e consultoria. 
Também ajuda a financiar projetos, desde a pesquisa até a implementação, em suas 
áreas de intervenção29 

Hà inúmeros grupos de trabalho sob a égide da ADEME, reunindo representantes do 

governo, de universidades, de empresas e de autoridades locais que publicaram guias 

e recomendações técnicas. 

6.1.1.10 Regulação Econômica 

A França possui instrumentos fiscais e subsídios que permitem orientar e melhorar o 

gerenciamento de resíduos: 

29 Disponível em: https://www.ademe.fr/. 
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TGAP (Taxe Générale sur /es Activités Pol/uantes): taxa geral sobre as atividades 

poluentes. No caso do manejo de resíduos, essa taxa afeta as instalações com maior 

emissão de gases de efeito estufa: 

1.1. Lixão: 151 €/ton. 

1.2. Aterro sanitário: 17 €/ton. (65 em 2023) 

1.3. Aterro sanitário com valorização de 75% do biogás: 24 €/ton. 

1.4. Incineração com recuperação energética: 12 €/ton. (25 em 2025) 

1.5. Incineração com mais de 65% de eficiência energética: 9 €/ton. 

1.6. Incineração com mais de 65% de eficiência e menos de 80 mg/Nm3: 3 €/ton . 

Subsídios dos eco-organismos: A cadeia de coleta seletiva, triagem e reciclagem 

das "embalagens domésticas" é amplamente financiada por CITEO, o eco-organismo 

que se ocupa das embalagens e do papel. Sendo o valor dos subsídios baseado na 

eficiência da reciclagem, tanto do ponto de vista da "geração de embalagens" como 

da taxa de re_cuperação de cada item, o sistema é um grande incentivador de 

qualidade e crescimento da reciclagem. 

Energia incentivada: A energia elétrica produzida a partir de biogás (aterros e 

digestão anaeróbia) e incineração se beneficia de uma tarifa fixada pelo Estado por 

decreto (no quadro da chamada "obrigação de compra das energias renováveis").3º 

As condições (prazo e tarifa) são muito atrativas: 

• A partir de biogás de aterro: 75 a 100 €/MWh por 15 anos 

• A partir de biogás de digestão anaeróbia: 11 O a 140 €/MWh por 15 anos 

• A partir da incineração: 45 a 60 €/MWh por 15 anos (decreto de 2001 válido 

até 2016). 

Prova da maturidade da tecnologia de incineração, desde 2016, a energia elétrica 

produzida por incineração não é mais incentivada. No fim do prazo dos contratos 

existentes, os gestores deverão vender sua energia no mercado livre, e, na maioria 

dos casos, sem impacto sobre o concedente: esse risco ficará com o parceiro privado. 

30 "Décret no 2016-691 du 28 mai 2016 définissant /es listes et /es caractéristiques des instalfations 
mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de /'énergie". 
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6.1.1.11 Contratos 

Na ausência de regulação externa stricto senso, é o contrato que disciplina as relações 

entre o titular dos serviços e seu delegatário. Fruto de uma longa tradição de mais de 

150 anos, existe um ambiente favorável á estruturação de contratos equilibrados: 

• Poder concedente qualificado com um quadro técnico experiente; 

• Estabilidade legislativa e instrumentos de planificação sólidos; 

• Eficiência do sistema de cobrança dos custos dos serviços; 

• Ecossistema de consultores independentes e qualificados, alguns 

especializados no apoio às autoridades locais (por exemplo, ESPELIA); 

• Mercado aberto e competitivo com grandes empresas especializadas (Suez, 

Veolia, Paprec, Seche); 

• Quadro licitatório incenlivador com o "diálogo competitivo" a fim de aprimorar o 

projeto e o contrato durante a fase de negociações exclusivas, com um ou 

vários competidores. Solução adequada para a celebração de contratos 

complexos para os quais a entidade adjudicante não pode definir, única e 

antecipadamente, os meios técnicos correspondentes às suas necessidades 

ou para os quais não está em condições de estabelecer o quadro jurídico ou 

financeiro. 

Dessa forma, o contrato de delegação dos serviços tende a se transformar em contrato 

de "objetivos" (redução da geração, taxa de reciclagem, valor das receitas acessórias, 

etc.), deixando ao parceiro privado a responsabilidade dos meios a implementar para 

alcançar os objetivos. 

6.1.1.12 Comunicação e controle pela sociedade civil 

Diversos mecanismos visam garantir a transparência e o controle sobre o preço e a 

qualidade dos serviços públicos: 

• As autoridades responsáveis pelo serviço público de gestão de resíduos 

urbanos têm a obrigação de apresentar um "Relatório anual sobre o preço e 
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qualidade do serviço público para a prevenção e gestão de resíduos 

domésticos e similares". Este relatório anual serve a um duplo propósito: 31 

o Reunir e colocar em perspectiva, numa lógica de transparência, os 

dados existentes sobre o assunto. 

o Informar os cidadãos sobre o funcionamento, o custo, o financiamento e 

a qualidade do serviço e, ao fazê-lo, promover a sensibilização dos 

cidadãos para as questões da prevenção e triagem de resíduos, bem 

como a economia circular e seu próprio papel na gestão local de 

resíduos. 

• Relatório anual das concessionárias: existe um decreto do Estado (Décret 

nº2005-236 du 14/03/2005) e Articles L.1411-3 e R.1411-7 do Code Général 

des Col/ectivités Territoriales) que define detalhadamente as informações 

técnicas, financeiras e de qualidade do serviço prestado que devem ser 

apresentadas anualmente pelas concessionárias, não somente ao poder 

concedente, mas também ao "Tribunal de Contas" (Cour des Comptes, 

Chambre Régiona/e des Comptes) que valida o relatório financeiro. A análise 

da qualidade do serviço deve incluir os indicadores de avaliação da satisfação 

dos usuários. 

• Comissão consultiva dos serviços públicos locais: ao delegar os serviços 

públicos, os EPCI devem criar uma instância deliberativa, constituída por 

representantes de associações, do EPCI e dos municípios envolvidos. O 

relatório anual da concessionária é debatido na Comissão, assim como os 

projetos, contratos, parcerias: todos os tópicos que dizem respeito às partes 

interessadas e ao acompanhamento e aprimoramento dos serviços públicos 

locais. 

31 Fonte - endereço eletrônico da ADEME: https://www.ademe.fr/. 
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6.1.2 Portugal 

Em 1997, teve início em Portugal uma forte dinâmica de associaçâo entre municípios, 

passando então a existir dois modelos institucionais: 

Sistema Munícípal - gestão realizada por um município ou uma associação de 

municípios (Sistema Intermunicipal). A gestão pode ser concedida a empresas com 

qualquer tipo de capital. Nesses sistemas, os municípios constituem um consórcio e 

são acionistas majoritários. 

Sistema Multimunicípal - gestão deve atender pelo menos dois municípios, sendo a 

sua criação e a concessão obrigatoriamente objeto de Decreto-Lei. Nesses sistemas, 

a participação acionária das câmaras municipais é minoritária e tem como maior • 

acionista a EGF, que até 2014 era uma sociedade anônima de capitais públicos e em 

2015 foi adquirida pelo grupo Monta-Engil e Urbaser, passando a ter carácter privado. 

Em Portugal, um Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU) é uma estrutura 

constituída por recursos humanos, logísticos, equipamentos e infraestruturas, 

estabelecida para operacionalizar as atividades inerentes à gestão dos RSU. 

Às entidades gestoras compete a responsabilidade pela exploração e gestão dos 

SGRU, em relação direta com os usuários finais ou com outras entidades gestoras 

(PORTUGAL, 2014). 

Quanto à classificação dos serviços de manejo de resíduos sólidos, estes são 

classificados em serviços em "alta" e serviços em "baixa" de acordo com as atividades 

- ) realizadas pelos prestadores: • 

Serviços em Baixa - coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos para estações 

de transferência. 

Serviços em Alta - armazenamento, triagem, transporte, valorização e eliminação 

dos resíduos sólidos de origem domiciliar, bem como outros resíduos que se 

equiparem aos domiciliares. 

Na Figura 8, apresenta-se a distribuição geográfica das entidades gestoras em Baixa 

e em Alta. 

Figura 7 - Distribuição das entidades gestoras de RSU- Baixa (dir.) e Alta (esq.) 
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Em 2017 havia 23 SGRU cobrindo a totalidade do território continental, sendo 12 

Multimunicipais e 11 Intermunicipais. Cada sistema possui as infraestruturas 

necessárias para garantir um destino final adequado para os RSU gerados na área 

respectiva de atuação (RARU, 2017). 

6.1.2.1 Modelos de gestão 

De acordo com o RASARP - 2018 (ERSAR, 2018), há atualmente três modelos de 

gestão aplicáveis à prestação de serviços de manejo de RSU, conforme Quadro 15. 

Quadro 14 - Modelos de Gestão da prestação de serviços de manejo RSU - Portugal 

s~rviyus r11u11idµ::iliL;;i.Jo~ 

intermunicipalizados 

Associação de municípios 

uu Colaboração entre dois ou mais municípios no 
caso de serviços intenmunicipalizados 

Constituição de uma pessoa coletiva de direito 
público integrada por vários municípios 
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Gestão delegada Empresa constituída em parceria com o Participação do Estado e municípios no capital 
Estado (integrada no setor empresarial social da entidade gestora da parceria 
local ou do Estado) 

Empresa do setor empresarial local sem Eventual participação de vários municípios no 
participação do Estado (constituí nos capital social da entidade gestora, no caso de 
termos da lei comercial) serviço intenmunicipal, podendo ocorrer 

participação minoritária de capitais privados 

Junta de freguesia Acordos ou protocolos de delegação entre 
municípios e junta de freguesia 

Gestão Entidade concessionária municipal Parceria Público-Privada (municípios e outras 

concessionada entidades privadas) 

Modelo de Gestão direta - a gestão dos sistemas de titularidade municipal pode ser 

realizada diretamente pelos respectivos serviços municipais, municipalizados ou • 

intermunicipalizados. A diferença entre os serviços municipais e municipalizados 

consiste no grau de autonomia administrativa e financeira (maior no segundo caso, 

em que existe orçamento próprio), embora em ambos os casos se trate de serviços 

integrados no município, cujas tarifas são fixadas pelos respectivos órgãos. 

Modelo de gestão delegada - Este modelo de gestão pressupõe a celebração de um 

contrato de gestão, com os objetivos a prosseguir pela empresa e a política de preços. 

Os municípios podem ainda constituir parcerias público-privadas institucionais, 

selecionando, por meio de procedimentos de contratação pública, parceiros privados 

para o capital das empresas sob forma comercial, mantendo a influência pública 

dominante. 

Modelo de gestão concessionada - A criação dos sistemas multimunicipais e a 

atribuição da respetiva gestão são feitas pelo Estado através de decreto-lei, seguido 

de contrato de concessão, por um prazo de até 50 anos. O poder concedente (Estado), 

representado pelo membro do governo responsável pela área do ambiente, tem 

poderes de fiscalização, autorização, suspensão e aprovação. Com a entrada em 

vigor da Lei n.º 10/2014, de 6 de março, foram atribuídas à ERSAR responsabilidades 

acrescidas na fixação das tarifas e na supervisão dos aspetos econõmico-financeiros 

dos sistemas de titularidade estatal. As bases dos contratos de concessão dos 

sistemas multimunicipais permitem a subconcessão e o trespasse, desde que 

autorizados pelo concedente, para uma entidade de capital majoritariamente público. 

No primeiro caso, a concessionária mantém os direitos e as obrigações resultantes do 

142 

• 



• 

• 

contrato de concessão e, no segundo, transmite-os definitivamente para a 

trespassaria. 

A maioria dos prestadores de serviços em Baixa é municipal, na modalidade de 

gerenciamento direto (serviços municipais ou municipalizados) ou por meio de 

empresas municipais. Nesse setor, tem-se observado a proliferação de empresas 

privadas, sobretudo por meio de contratos de curta duração. As associações de 

municípios e empresas intermunicipais também são outros tipos de operadores 

encontrados na prestação destes serviços. 

A prestação dos serviços em Alta segue o modelo de gerenciamento por meio da 

criação de prestadores plurimunicipais, para proporcionar economias de escala na 

implantação de novas tecnologias e infraestruturas de manejo de resíduos, 

permanecendo com os municípios a responsabilidade pela sua coleta. 

6.1.2.2 Regulação 

Os principais atores intervenientes na atividade regulatória são: Entidades 

Reguladoras, entidades da administração pública central com relevância para os 

serviços de águas e resíduos; entidades gestoras prestadoras de serviços de gestão 

de resíduos urbanos em alta e em baixa e entidades gestoras de fluxos específicos 

de resíduos, dentre eles os sujeitos à logística reversa. 

As entidades gestoras são as entidades às quais compete a responsabilidade pela 

exploração e gestão dos sistemas de manejo de resíduos urbanos em relação direta 

com os usuários finais ou com outras entidades gestoras (PORTUGAL, 2014). 

Entidades Reguladoras 

O setor dos resíduos sólidos é regulado por duas entidades: 

Agência Portuguesa do Ambiente /APA): Autoridade Nacional de Resíduos, com 

competências de desenvolver e acompanhar a execução das estratégias nacionais de 

manejo de resíduos. Exerce as atividades de licenciamento das operações de manejo 

de resíduos e dos prestadores com fluxos específicos de resíduos e de controle 

operacional e administrativo das transferências de resíduos (SIMÕES et ai., 2013). 
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Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos - ERSAR: Ê responsável 

pela regulação e supervisão da qualidade dos serviços e econômica de todos os 

serviços prestados. Ê uma entidade administrativa independente, dotada de 

autonomia de gestão, administrativa e financeira e de patrimônio próprio, não estando 

sujeita a superintendência ou tutela governamental no exercício das suas funções 

regulatórias. Suas competências compreendem a regulação estrutural do setor, a 

regulação comportamental das entidades titulares, entidades gestoras e das 

entidades prestadoras dos serviços em geral, assim como a elaboração e divulgação 

regular de informação e o apoio técnico aos agentes dos setores regulados. 

Modelo de Regulação da ERSAR 

O modelo de regulação tem estratégia definida por dois grandes planos de 

intervenção: i) Regulação estrutural do setor; e ii) Regulação dos comportamentos das 

entidades gestoras. 

i. Regulação estrutural do setor 

A regulação estrutural corresponde a uma macro intervenção regulatória direcionada 

ao conjunto do setor. Esse plano de intervenção visa contribuir para a melhor 

organização do setor, com a clarificação das regras de funcionamento, elaboração e 

divulgação regular de informação e para a capacitação e inovação dos setores. A 

regulação estrutural se divide em quatro componentes de contribuição regulatória: 

• 

Para a organização do setor - cooperação para a formulação de políticas públicas, a • 

racionalização e resolução de disfunções relacionadas aos serviços regulados e para 

a organização do setor, promovendo, por exemplo, o aumento da eficiência e eficácia 

dos serviços e a busca de economias de escala. Monitoramento e acompanhamento 

das estratégias nacionais para os setores de águas e resíduos, com relato periódico 

das evoluções. 

Para a regulamentação do setor - elaboração de propostas de legislações ou de 

alteração das existentes, por exemplo. Emissão de regulamentos e recomendaçoes; 

acompanhamento da aplicação da legislação e desses regulamentos e 

recomendações, com a avaliação de sua eficácia. Os regulamentos têm eficácia 

externa, no âmbito das competências normativas atribuídas pelos Estatutos da 
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ERSAR e as recomendações constituem documentos orientadores de boas práticas 

(ERSAR, 2018). 

Para a informação do setor - disponibilização regular de informação confiável e de 

fácil interpretação relativa ao setor e às entidades gestoras, acessível a todos os 

atores intervenientes. Isto garante o direito de acesso à informação dos usuários e da 

sociedade em geral. 

Para a capacitação dos setores - apoio técnico às entidades gestoras por meio de 

publicações técnicas, elaboradas em parceria com centros de pesquisa; promoção de 

seminários e conferências e apoio a eventos de terceiros; promoção da investigação 

e do desenvolvimento no setor. Um exemplo é a disponibilização no site da ERSAR 

de coleção de Guias Técnicos32 para apoiar as entidades gestoras que prestam 

serviços de águas e resíduos. Cada volume é dedicado a uma problemática específica 

do setor. Dentre estes os que dizem respeito aos resíduos são apresentados no 

Quadro 16 a seguir. 

Quadro 15 - Guias técnicos da ERSAR relacionados aos Resíduos Sólidos Urbanos 

12 

15 

20 

22 

26 

ii) 

Sistema de avaliação da qualidade dos seiviços de águas e resíduos prestados aos usuários -
1.' Geração do sistema de indicadores de qualidade de seiviço 

Opções de gestão de resíduos urbanos 

Relação das entidades gestoras com os usuários dos seiviços de águas e resíduos 

Avaliação da qualidade dos seiviços de águas e resíduos prestados aos usuários (3' Geração) 

Implementação de Sistemas Pay-As-You-Throw (PAYT) 

Regulação comportamental das entidades gestoras 

Este plano de intervenção é uma operação regulatória ao nível micro, no qual a 

entidade reguladora direciona o foco em cada uma das entidades gestoras em 

atividade do setor. 

32 Disponíveis em: http://www.ersar.pt/pt/publicacoes/publicacoes-tecnicas/guias 
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A regulamentação comportamental é complementar à regulação estrutural e 

corresponde aos seguintes componentes de regulação: 

Regulação legal e contratual 

O monitoramento legal e contratual das entidades gestoras é realizado por meio da 

análise de processos de concurso e contratualizações; modificação e resolução dos 

contratos, acompanhamento da sua execução e intervenção na conciliação entre as 

partes, quando necessário. A ERSAR intervém também nas reconfigurações e fusões 

de sistemas. 

Regulação econômica 

Trata-se da regulação de preços para garantir tarifas eficientes e socialmente 

aceitáveis para os usuários, sem prejuízo da sustentabilidade econômica e financeira 

das entidades gestoras. A regulação econômica se dá por meio de um mecanismo de 

supervisão das tarifas (no caso das concessões, delegações e parcerias) e verificação 

tarifária por amostragem (nos serviços municipais e municipalizados). Inclui também 

a avaliação dos investimentos a serem realizados pelas entidades gestoras. 

Regulação da qualidade do serviço 

A regulação da qualidade do serviço (técnica) é indissociável da regulação econômica, 

condicionando os comportamentos permitidos às entidades gestoras em relação à 

qualidade dos serviços prestados, direcionando-as no sentido da eficácia e eficiência . 

O sistema de avaliação baseia-se na análise de um conjunto de indicadores de 

qualidade do serviço, calculados para cada entidade, o que permite monitorar a 

evolução e comparar o desempenho das entidades gestoras com caraterísticas 

semelhantes. A comparação dos resultados das entidades gestoras que atuam em 

diferentes áreas geográficas corresponde a uma medida objetiva de benchmarking. 

Este modelo de regulação da qualidade dos serviços é conhecido como Regulação 

Sunshine. 

Regulação da interface com os usuários dos serviços 

Objetiva verificar o cumprimento pelas entidades gestoras da legislação de defesa dos 

consumidores. 
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6.1.2.3 Sobre a Regulação Econômica 

A partir de 2017 houve uma reestruturação do sistema regulatório para a regulação 

econômica, que redefiniu responsabilidades e novos papeis às entidades gestoras 

quanto à execução dos investimentos, custos de exploração, eficiência e metas, 

conforme Figura 9. 

Figura 8 - Novos papeis das entidades gestoras a partir de 2017, Portugal 
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As novas normas de 2018 buscaram a revogação dos automatismos relativos aos 

custos de operação, a aceitar e estimar para cada novo período regulatório maior 

esforço do Regulador na obtenção de custos de operação eficientes e atenção 

acrescida na aceitação dos ativos/custos, a incluir na Base de Ativos Regulados (BAR) 

a análise ampliada de benchmark e de apuração das melhores práticas/custos 

associados a cada atividade. 

Justificativa para a mudança: "Um dos princípios gerais do RTR, e função da ERSAR, 

é garantir a estabilidade regulatória e das tarifas. Nesse sentido, o RTR vigente 

procurava minimizar variações abruptas e indesejáveis nas tarifas, impondo regras 

administrativas na determinação da Taxa de Remuneração dos Ativos (TRA), tais 

como a fórmula de cálculo da Taxa de Juro sem Risco, ou o limite de 3% imposto ao 

produto do beta dos capitais próprios pelo prêmio de risco de mercado, e definindo a 

BAR média por período." 

Tarifas 

A estruturação dos tarifários deve atender a uma combinação entre as componentes 

fixa e variável da tarifa, de forma que repercuta equitativamente os custos pelos 

consumidores, em função das caraterísticas da sua utilização. 

A média ponderada das tarifas praticadas em 2017 nos sistemas em alta atingiu 32,38 

€/t, representando uma redução de 0,8 % face ao ano anterior (RASARP, 2018). 
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Em 2014, no Continente, as entidades gestoras suportaram em média, um encargo 

com os custos de gestão de 71,73 €/tonelada (INE). 

Tarifa social: No serviço de resíduos urbanos, o "Regulamento tarifário do serviço de 

gestão de resíduos urbanos" estabelece que as entidades gestoras disponibilizem 

tarifários sociais aplicáveis a: i) Consumidores domésticos em situação de carência 

econômica; ii) Consumidores não domésticos de declarada utilidade pública. 

O tarifário social para consumidores domiciliares consiste na isenção das tarifas de 

disponibilidade. 

6.1.2.4 Regulamento de Procedimentos Regulatórios 

Em 14 de junho 2018 foi aprovado pelo Conselho de Administração da ERSAR um 

importante regulamento, que trata dos procedimentos aplicáveis às relações entre a 

ERSAR e as entidades sujeitas à sua regulação (ERSAR, 2018b). 

Esse regulamento define as regras relativas a todos os procedimentos no âmbito da 

regulação comportamental das entidades gestoras referentes à: 

a) Monitoramento legal e contratual das entidades gestoras; 

b) Regulação econômica das entidades gestoras; 

c) Regulação da qualidade de serviço prestado pelas entidades gestoras; 

d) Regulação da qualidade da água para consumo humano; 

e) Análise de reclamações de usuários. 

Esse Regulamento é considerado uma boa prática a ser incorporada e adaptada pelas 

ARSB, pois define de forma detalhada e clara todos os procedimentos relativos à 

atividade de regulação dos serviços de saneamento básico. 

6.1.2.5 Fluxos específicos de resíduos 

A regulação dos fluxos específicos de resíduos33 é disciplinada pelo Decreto-Lei n.º 

152-0/2017, que estabelece o regime jurídico para a gestão de resíduos pós-consumo 

33 Fluxos específicos - Tipo de produto componente de uma categoria de resíduos transversal a todas 
as origens, nomeadamente embalagens. eletrodomésticos, pilhas, acumuladores, pneus ou solventes. 
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de: a) Embalagens; b) Óleos usados; c) Pneus usados; d) Equipamentos elétricos e 

eletrônicos; e) Pilhas e acumuladores; f) Veículos em fim de vida. 

A APA é a entidade nacional encarregada da regulação destes fluxos, por meio do 

licenciamento e acompanhamento das entidades gestoras. 

Dentre os fluxos específicos, destaca-se o das embalagens por representar de 20 a 

25% dos RSU, tendo importante interface com os serviços de manejo de RSU. De 

acordo com o Instituto Nacional de Estatística de Portugal, a média anual de 

embalagens geradas é de 1,6 milhões de toneladas, das quais 63% são valorizadas 

(PORTUGAL, 2016). 

A legislação portuguesa que regula a gestão do fluxo das embalagens se concretizou 

por meio do licenciamento da entidade gestora Sociedade Ponto Verde, em 1997, 

para gestão de um sistema integrado de embalagens e resíduos de embalagens 

(SIGRE). Atualmente, há mais quatro entidades gestoras licenciadas pela APA para a 

gestão desse fluxo: Novo Verde, Amb3E, VALORMED e SIGERU34 . 

O custo da coleta seletiva e de triagem é de responsabilidade dos produtores ou 

importadores dos diversos fluxos específicos. Esses custos são assumidos pelas 

entidades gestoras, assim como a negociação com as empresas recicladoras. 

No caso específico das embalagens, os embaladores, importadores e distribuidores 

devem aderir a um Sistema de Gestão de Resíduos de Embalagem. Essas empresas 

informam anualmente às entidades gestoras sua produção ou importação, gerando 

• uma previsão de volume de produtos e do custo (Ecovalor35) a ser assumido pelas 

entidades. Estas informações são utilizadas no cálculo do orçamento anual das 

entidades gestoras (BOMFIM, 2018). 

Os valores a serem pagos aos Sistemas de Gestão, são denominados contrapartidas, 

sendo definidos pela ERSAR com base: nas metas estipuladas pela Política Nacional, 

na densidade populacional e extensão territorial, na geração de resíduos, na 

localização dos núcleos urbanos e rurais, nas características gravimétricas dos 

34 Disponível em: <https://www.aparnbiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=197 &sub3ref=276>. 

35 O Ecovalor é prestação financeira paga pelos produtores, por cada produto colocado no mercado, 
para fazer face aos diversos custos da gestão dos resíduos de cada fluxo (PORTUGAL, 2014). 
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resíduos, assim como nos custos apresentados pelos Sistemas de Gestão e nos 

dados fornecidos pelas cãmaras municipais (BOM FIM, 2018). 

6.1.3 Colômbia 

Na Colômbia, de acordo com o artigo 311 da Constituição Política Nacional, os 

municípios são responsáveis por garantir a prestação efetiva do serviço público e a 

gestão dos resíduos sólidos domiciliares, diretamente ou através de terceiros. 

A Colômbia é o país com mais experiência em regime tarifário, que é regido por 

critérios de eficiência econômica, neutralidade solidariedade, suficiência financeira e 

transparência. 

A Lei 142 de 1994, estabeleceu o Regime dos serviços públicos domiciliares, dentre 

os quais está o de limpeza pública, criando duas entidades voltadas à regulação dos 

serviços: Comissão Reguladora de Águas e Saneamento Básico (CRA) e a 

Superintendência de Serviços Públicos Domiciliares (SSPD). 

A CRA é uma entidade de abrangência nacional, com autonomia administrativa, 

técnica e patrimonial, e está vinculada ao Ministério da Habitação, Cidade e Território. 

Tem como competência a sinalização das políticas gerais de controle da eficiência 

dos serviços públicos domiciliares. Seus objetivos são: melhorar as condições de 

mercado, com a definição das regras para todas as empresas prestadoras dos 

serviços públicos de água, esgoto e limpeza pública, no sentido de promover a 

concorrência entre fornecedores; definir critérios de eficiência quanto à gestão 

financeira, técnica e administrativa; estabelecer padrões para qualidade do serviço e 

o regime tarifário. 

A Superintendência de Serviços Públicos Domiciliares (SSPD) é o órgão técnico 

responsável pelo controle, inspeção e vigilância dos prestadores de serviços públicos, 

no sentido de garantir que as empresas cumpram o ordenamento legal. Tem entre 

suas competências o acompanhamento dos contratos celebrados entre prestadores e 

usuários e a aplicação de sanções aos prestadores de serviços pelo descumprimento 

dos regulamentos que regem o assunto. 

A SSPD possui uma Superintendência Delegada, responsável por assessorar a 

definição de políticas, estratégias, planos e programas no âmbito das funções de 
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fiscalização, supervisão e controle dos prestadores dos serviços de Água, 

Saneamento e Limpeza Pública. 

Essa superintendência delegada exerce suas funções por meio de três diretorias 

técnicas: Água e esgotamento sanitário, Gestão de limpeza pública e Pesquisa. 

A diretoria de gestão da limpeza pública é responsável por: 

• Direcionar as ações da SSPD no desenvolvimento de processos de análise 

e avaliação das empresas prestadoras do serviço de limpeza pública, de 

acordo com o regulamento e normas existentes sobre o tema. A avaliação 

da gestão financeira, técnica e administrativa das empresas supervisionadas 

é realizada de acordo com o regulamento estabelecido pela CRA. 

Formular as políticas, planos, projetos e programas relacionados à atividade 

de supervisão da SSPD, em termos de conformidade na gestão de todas as 

empresas, públicas ou privadas, responsáveis pela limpeza pública em todo 

o país. 

Classificar as empresas prestadoras desse serviço, de acordo com seus 

níveis de risco, características e condições, e elaborar os pareceres às 

empresas sobre suas demonstrações financeiras e contábeis. 

Essas atividades são realizadas por meio de programas anuais de visitas de 

inspeção, em todo o país, nas quais se determina a situação da prestação do 

serviço e se especificam as medidas de apoio, correção ou sanção necessárias. 

O Boletim de Sanções apresenta um resumo das ações administrativas de 

inspeção, monitoramento e controle, sendo disponibilizado trimestralmente. 

6.1.3.1 Metodologia Tarifária 

A metodologia tarifária adotada pela CRA para o serviço de limpeza pública se 

estrutura nos seguintes princípios: i) Cumprimento dos critérios tarifários 

estabelecidos em legislação; ii) Desagregação dos custos por atividade principal da 

prestação do serviço; iii) Incentivos ao agrupamento e regionalização dos serviços; iv) 

Reconhecimento das possibilidades de competência; e v) Reconhecimento dos custos 

ambientais, com o desenvolvimento de incentivos tarifários em benefício do meio 

ambiente. 
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Com base nesses princípios, a CRA apresenta uma regulação tarifária apoiada no 

desenvolvimento de custos-teto (custos máximos). 

Elementos presentes na regulação da CRA: 

• Economias de escala 

• Tecnologias de referência 

• Busca de eficiências 

6.1.3.2 Regionalização 

O Decreto nº 2.436 de 2008, promove a regionalização dos aterros sanitários e 

determina que as autoridades ambientais, os prestadores de serviços de limpeza 

pública e da atividade de disposição final ou as entidades territoriais não podem impor 

restrições ao acesso aos aterros ou estações de transferência de resíduos. 

Outros instrumentos técnicos foram desenvolvidos, como o Guia metodológico para 

definição de esquemas de Regionalização de Resíduos Sólidos, publicado em 2011 

pelo DPN. Esse guia articula os diferentes aspectos da estruturação de um projeto 

regional desde a identificação de alternativas, a elaboração, a implementação e o 

acompanhamento dos mesmos. 

6.1.3.3 Competências da CRA e SSPD nas atividades de Reciclagem 

Desde 2011 , os "recicladores de ofício", equivalentes aos caladores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis no Brasil, foram considerados pela Corte Constitucional 

como população sujeita a proteção especial. O governo nacional, por meio de ações 

afirmativas, reconheceu o papel dessa população no serviço público de limpeza, 

viabilizando seu acesso à remuneração via tarifa. O Decreto 596 e a Resolução 276, 

ambos de 2016, regulamentam um sistema de formalização progressiva para incluir 

as organizações de reciclagem como prestadores do serviço de reciclagem 

(COLÔMBIA, 2017). 

Com relação às atividades de reciclagem, a CRA define a metodologia tarifária e as 

medidas regulatórias associadas à tarifa. Entre suas funções estão o desenvolvimento 

das fórmulas e diretrizes tarifárias da atividade de reciclagem, a criação do modelo do 

Contrato Uniforme de Condições - CCU, bem como a definição do percentual da tarifa 

que cada organização deve destinar ao seu fortalecimento. Cabe às Entidades 

152 

• 

• 



Territoriais o desenvolvimento de projetos de fortalecimento da atividade, programas 

de formalização dos recicladores, o levantamento e atualização do censo municipal 

de trabalhadores da reciclagem, a definição da localização das estações de 

classificação e aproveitamento (ECA), o acompanhamento das organizações de 

recicladores no processo de formalização nos aspectos administrativos, comerciais, 

técnicos e operacionais e ainda o desenvolvimento de ações afirmativas em benefício 

dos recicladores (COLÔMBIA, 2017). 

A SSPD é responsável pela fiscalização, supervisão e controle dos prestadores do 

serviço, bem como pela administração do Sistema Único de Informação (SUi) para 

fins de registro de prestadores. Também responde às consultas e demais solicitações 

~ apresentadas pelos usuários e outros grupos de interesse (COLÔMBIA, 2017). 

• _) 

6.1.4 Alemanha 

A Alemanha é uma república federativa composta por 16 estados federais (Uinders), 

que possuem seus próprios governos e parlamentos. Abaixo do nível federal, a 

estrutura político-administrativa difere entre os estados. Os distritos rurais e urbanos, 

assim como cidades e municípios, são unidades administrativas comuns. As 

competências legislativas do Governo Federal e dos Estados constam da Lei 

Constitucional Básica (DEUBZER, 2011 ). A Figura 1 O mostra a estrutura 

administrativa e política da Alemanha . 

Figura 9 - Estrutura política e administrativa da Alemanha 
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Fonte: Adaptado de Deubzer (2011) 

Em uma grande variedade de temas, como é o caso da gestão dos resíduos sólidos, • 

·; o governo federal e os estados (Lãnders) compartilham competências legislativas, de 

forma que o governo federal pode promulgar uma legislação-quadro, e, a partir desta, 

cada estado deve definir sua legislação para o seu território (DEUBZER, 2011 ). 

_) 

Em 1994, o governo federal promulgou a "Lei da promoção do ciclo fechado de 

substâncias na gestão de resíduos e garantia da eliminação de resíduos 

ambientalmente adequada" (Lei do Ciclo de Substâncias - Substance Cycle Act 

1994), que atualmente, com algumas alterações, regula a gestão de resíduos na 

Alemanha. Os estados promulgam suas leis para implementar a Lei Federal do Ciclo 

de Substâncias: nomeando as autoridades competentes para a implementação 

administrativa da Lei no território estadual e nomeando as Autoridades Públicas de 

Gestão de Resíduos (PuWaMA) para a implementação operacional (coleta, • 

transporte, tratamento e disposição de resíduos) no nível local. Dependendo do 

estado, a PuWaMA pode ser regional, municipal ou específica de um município 

particularmente populoso dentro de uma região (WUTTKE, 2011 apud DEUBZER, 

2011 ). Os estados são também responsáveis pela elaboração de planos regionais de 

prevenção e gestão de resíduos. Em alguns estados, existe uma Autoridade 

Supervisora, vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que supervisiona os 

operadores de serviços. 

As "Autoridades Públicas de Gestão de Resíduos" (PuWaMA) geralmente são 

responsáveis pela coleta, transporte, tratamento adequado e disposição do lixo 

residual (rejeitos) e dos resíduos orgãnicos. As empresas privadas de gestão de 
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resíduos são responsáveis pela reciclagem de resíduos de origem domiciliar e 

resíduos comerciais (NELLES et ai, 2016). 

Os distritos rurais e urbanos, as cidades e os municípios complementam a legislação 

estadual/federal com as regulamentações locais, determinando detalhes como a 

frequência e modalidade de coleta, instalação de pontos de coleta de resíduos 

municipais, formas de disponibilização dos resíduos para a coleta e as taxas a serem 

pagas pelas empresas e domicílios pela prestação dos serviços de manejo de 

resíduos (WUTTKE, 2011 apud DEUBZER, 2011). Cada município fica responsável 

pela própria coleta dos rejeitas e o conjunto de municípios pela disposição final. 

A soberania administrativa dos municípios lhes dá liberdade na escolha dos atores e 

~ nas formas jurídicas a serem adotadas e dessa forma, a coleta de resíduos pode ser 

assegurada tantos por empresas municipais ou por delegação integral ou parcial ao 

serviço privado. 

O sistema alemão de gestão de resíduos é totalmente financiado por taxas, sem 

qualquer tipo de subsídio (NELLES et ai (2016). 

Em geral, na Alemanha é cobrada uma tarifa, semelhante à REOM na França. São as 

cidades/municípios que cobram as tarifas, de forma proporcional ao valor do IPTU 

(distritos rurais), proporcional ao número de usuário/moradia ou, de acordo com 

Deubzer (2011 ), geralmente estão associadas ao volume do contêiner. A prefeitura 

envia a fatura diretamente à administração do prédio ou ao sindicato predial do 

condomínio que, por sua vez, replica a fatura para cada apartamento/moradia pelo 

_, número de usuários. 

As Leis Estaduais de resíduos permitem que a PuWaMA contrate terceiros para as 

atividades de manejo de resíduos, como outras entidades jurídicas de direito público, 

a responsabilidade, no entanto, permanece com a PuWaMA. (DEUBZER, 2011 ). 

Ressalta-se que a soberania administrativa dos municípios lhes dá liberdade na 

escolha dos atores e nas formas jurídicas a serem adotadas e, dessa forma, a coleta 

de resíduos pode ser assegurada tanto por empresas municipais como por delegação 

integral ou parcial ao serviço privado. Atualmente, várias empresas privadas prestam 

os serviços de coleta e tratamento de resíduos em toda Alemanha. O mercado para a 

gestão dos RSU por prestadores privados é muito atomizado: a coleta, triagem, 

reciclagem e eliminação de resíduos domiciliares está principalmente nas mãos de 
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uma multiplicidade de PME: 3.000 empresas neste setor, dos quais apenas 1 % 

ultrapassam os 100 milhões de euros em volume de negócios. 

Separação e coleta de resíduos em Residências 

As famílias separam os seus resíduos em várias categorias, das quais as mais 

comuns são: embalagens depositadas nas Yellow Bins (financiadas pelos produtores 

que utilizam embalagem para seus produtos); vidro; resíduos orgânicos; papel e 

papelão; demais resíduos (além dos mencionados, também denominado lixo 

residual). 

A PuWaMA ou a empresa privada terceirizada coleta os contêineres de lixo residual e 

418 

os demais contêineres diretamente nos domicílios e nos locais públicos (sistema de • 

coleta). Os contêineres de lixo residual geralmente estão localizados nas residências, 

enquanto os demais podem ser colocados em locais públicos, próximos às residências 

(DEUBZER, 2011 ). 

Além dos Sistemas de Coleta, a PuWaMA também possui pontos de coleta municipais 

onde os cidadãos podem entregar resíduos especiais, como objetos volumosos, 

produtos químicos e resíduos eletroeletrônicos. Alguns municípios oferecem coleta 

domiciliar destes itens, com data anunciada às famílias atendidas, enquanto as 

PuWaMA também podem oferecer um serviço pago para a retirada destes itens nas 

residências (DEUBZER, 2011 ). 

6.1.4.1 Os contratos de concessão e PPPs 

Os acordos para a celebração de contratos de concessão e de PPPs estão previstos 

nas leis constitucionais locais dos estados, ou nas leis de aquisições (em particular a 

Lei contra Restrições da Concorrência, GWB). Adicionalmente, os contratos de 

concessão e de PPP estão normalmente sujeitos às obrigações da Lei de contratação 

pública. Todos os contratos entre o setor público e empresas privadas estão sujeitos 

a regulamentos municipais rigorosos. Os municípios podem participar como acionistas 

dessas empresas. 

No setor da gestão de resíduos, os municípios frequentemente participam em 

empresas privadas, denominadas "empresas de economia mista", nas quais o 

município deve deter mais de 50% das ações da empresa. A formação de empresas 
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semiprivadas está sujeita à aprovação da autoridade supervisora. Além disso, devem 

ser observados os requisitos da lei de contratos públicos. E, em matéria de contratos 

públicos, nos termos da legislação, as empresas de economia mista são consideradas 

adquirentes públicos. 

6.1.4.2 O Dual Systems e a economia circular 

Pioneira no setor da reciclagem, a Alemanha introduziu em 1991 uma portaria relativa 

às embalagens, que obriga os produtores e distribuidores a retomar as embalagens 

pós-uso e garantir sua reciclagem. Esta obrigação levou ao desenvolvimento de um 

setor para a coleta, triagem e recuperação de embalagens paralelamente ao sistema 

convencional de gestão de resíduos, denominado sistema dual (Duales System 

Deutschland - DSD). Os produtores pagam uma taxa de licença ao DSD que permite 

que este financie a coleta e a reciclagem dos resíduos. 

Desde 1 ° de janeiro de 2019, vigora a Lei de colocação no mercado, retomando a 

qualidade e exploração de embalagens, de 05 de julho de 2017 (Lei de Embalagem). 

Os materiais de embalagem listados na Lei de Embalagem estão sujeitos à "obrigação 

de participação do sistema Dual". De acordo com essa Lei, os fabricantes são 

obrigados a licenciar suas embalagens em um operador do sistema Dual e pagar uma 

taxa de licenciamento. Os operadores do sistema são responsáveis por garantir o 

retorno nacional das embalagens. 

As embalagens descartadas nas "Yellow Bins" são coletadas, tratadas e valorizadas 

sob a responsabilidade do Dual Systems. Os fabricantes que utilizam materiais de 

embalagem para os produtos colocados no mercado alemão pagam uma taxa pela 

coleta, tratamento e valorização das embalagens para um dos Dual Systems. Os 

produtores incluem essa taxa no preço final do produto (DEUBZER, 2011). 

As entidades operadoras do Dual Systems podem contratar terceiros, inclusive 

empresas públicas e os próprios municípios, continuando o operador do sistema como 

responsável pelos serviços. O contrato entre a parte responsável e o terceiro 

normalmente não está sujeito a nenhuma aprovação pela Autoridade supervisora; no 

entanto, a responsabilidade de cumprimento das obrigações sob o gerenciamento de 

resíduos até a conclusão do contrato permanece inalterada. 
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6.1.4.3 A governança e regulação 

O setor público é responsável pela definição das regras e responsabilidades pela 

gestão dos resíduos, o que também se aplica à adoção de estatutos municipais que 

regulam a disposição de resíduos. 

O órgão estatutário deve justificar as razões que o levaram a adotar regulamentos 

relativos à gestão de resíduos. Ao exercer o seu poder discricionário, o órgão em 

questão também está vinculado ao princípio da igualdade e da proporcionalidade. 

No exercício apropriado da discrição, o setor público deve estar ciente das 

responsabilidades e dos antecedentes para a adoção de um estatuto de disposição 

42 

de resíduos, e para as decisões básicas para a organização da gestão de resíduos • 

) nele contida. Estes regulamentos devem ser encontrados regularmente nos estatutos 

de eliminação de resíduos que as autoridades públicas são obrigadas a criar em 

conformidade com os conceitos de gestão de resíduos da legislação federal vigente . 

} 
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6.2 Boas práticas regulatórias, segundo temáticas específicas. 

Nesta seção apresentam-se as boas práticas para a regulação de manejo de RSU 

identificadas no Brasil e nos países estudados, passíveis de serem adaptadas ao 

contexto brasileiro. 

Jemática 1 - Regulação econômica, parâmetros e premissas para 

contratos de concessão e PPP; Arquitetura financeira para as PPP e 

garantias. 

AGIR- Resolução 07/2019 (Condições gerais e diretrizes regulatórias para prestação dos serviços públicos de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos) 

Parâmetros regulação econômica de contratos: Custos operacionais com funcionários anuais são 
previstos para o próximo ano; Investimentos realizados no ano e previstos para o seguinte; Custos 
administrativos no ano previstos para o próximo; Receitas obtidas da prestação dos serviços; Relatório 
de indicadores; Descrição da compatibilidade dos custos e investimentos com o PMSB - e PMGIRS. 

AGIR: Remuneração ao concessionário por meio de cobrança de tarifa Junto aos usuários, sendo a 
responsabilidade da arrecadação do concessionário. 

ADASA- Resolução n' 21/2016 (Condições gerais da prestação e utilização dos serviços públicos de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos no DF): 

Plano de exploração e estudos de alternativa e comparativos de custos: Prestadores de serviços 
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são responsáveis por apresentar à ADASA 
este documento, definindo estratégias de operação, previsão das expansões e os recursos previstos 1 

para investimento. ' 

Remuneração do prestador de serviços Logística reversa -As atividades de responsabilidade dos 
geradores de resíduos sólidos de eventos (RES), bem como dos atores obrigados a implantar a 
logística reversa serão remuneradas mediante a cobrança de preços públicos 

ADASA Resolução. 24/2016. Manual de Contabilidade Regulatória e o Plano de Contas Regulatório -

Estabelecimento de critérios técnicos e contas contábeis reguladas. 

Regulação econômica - garantida por contratos, em ambiente de livre concorrência. 

Fase de planejamento: a entidade gestora pode se apoiar no benchmark da regulação setorial provida pela 
ADEME, com informações, por exemplo, sobre custos e eficiência de cada tecnologia. 

Fase de projeto e licitação: recomendada a contratação de consultoria independente com expertise técnica, 
jurídica e t1nanceira para realização dos estudos preliminares de viabilidade técnica e econômica, orientar o 
edital (TR, gestão dos riscos, metas, incentivos e penalidades) e conduzir as negociações com os candidatos 
selecionados. 

Fase de negociação - enquadramento licitatório incentivador, o "diálogo competitivo" que permite aprimorar o 
pro'eto e o contrato durante as ne ocia ões exclusivas com um ou vários com etidores. Saiu ão ade uada 
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aos contratos complexos para os quais a entidade adjudicante não pode definir antecipadamente os meios 
técnicos correspondentes às suas necessidades ou para os quais não está em condições de estabelecer o 
quadro jurídico ou financeiro. 

Contratos de delegação, com foco nos resultados (qualidade do serviço, satisfação do usuário, taxa de 
reciclagem, etc.) e repasse ao parceiro privado da responsabilidade dos meios a desenvolver. para alcance 
dos resultados. Essa obrigação pode ser incentivada pela partilha dos resultados em caso de melhorias. 

Modicidade tarifária - instrumentos de regulação setorial: subsidias dos eco-organismos encarregados do 
financiamento da logística reversa; tarifa incentivada para a "energia do lixo"; taxa sobre as atividades 
poluentes (TGAP). Cada um desses instrumentos possui seu próprio mecanismo incentivador: a tarifa ou 
subsidio depende do resultado(% de reciclagem, % de valorização energética). 

Geralmente, o contrato repassa ao parceiro privado a responsabilidade e o risco com as receitas "acessórias". 
incluindo aquelas dependendo de tarifas ou subsídios regulados. 

Controle na fase operacional: a partir das metas definidas em contrato (técnicas, econômicas e satisfação do 
usuário), a concessionária deve apresentar relatório de desempenho anual. Entre outros casos, esse relatório 
é encaminhado pelo titular do serviço ao "tribunal de contas" e à "comissão consultiva dos serviços públicos I • 
locais". 

Os contratos são celebrados a partir de parecer da ERSAR: "após a adjudicação e previamente à celebração" 1 
do contrato de concessão, a entidade adjudicante remete à ERSAR a versão final das peças do procedimento. , 
o relatório de avaliação das propostas, a decisão de adjudicação, a proposta vencedora e a minuta do contrato 
de concessão, com o respetivo plano de investimentos. Entre os procedimentos estabelecidos estão os Estudos 
de Viabilidade Econômica e Financeira. Planos de Investimentos e demais premissas e indicadores 
estabelecidos em Contas Reguladas. 

Receitas complementares: Os resultados positivos de exploração imputados às atividades complementares, 
fora do âmbito das atividades de serviço público, são repartidos entre os utilizadores e a entidade gestora 
mediante a aplicação de um coeficiente a definir pela ERSAR, sendo a parte que reverte em benefício do 
utilizador considerada no apuramento dos proveitos permitidos, como beneficio da atividade complementar. 

Eficiência com relação aos custos - é proposta na definição dos proveitos por meio do Fator X de eficiência, 
que corresponde à meta definida pela entidade reguladora para cada entidade gestora, por atividade, no 
início de cada período regulatório. 

Por meio de instrumentos econômico-financeiros. foram estabelecidos incentivos à eficiência e cumprimento 
de metas: 

• Ao cumprimento da hierarquia de gestão de resíduos; 
• À eficiência de investimentos; 
• À eficiência de operações; 
• Ao compartilhamento de infraestruturas . por meio de majoração de custos. 

Guias Técnicos para apoio às entidades gestoras 
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Custos-teto (custos máximos) que podem ser transferidos ao usuário. 

São definidos custos-teto para cada um dos componentes da prestação do serviço: i) Comercialização e 
gestão da arrecadação; ii) Varrição e limpeza pública; iii) Coleta e transporte de residuos; iv) Transporte por 
distância excedida; v) Disposição final; e vi) Tratamento de lixiviados. 

O preço-teto é definido a partir da aplicação das diversas fórmulas estabelecidas na regulação. 

Estratégias de busca para eficiência: 

Economias de escala: Presentes na conceituação da maioria dos componentes da metodologia de 
precificação. Têm uma incidência importante na coleta e transporte, transbordo e disposição final. No caso 
dos dois primeiros são os principias da economia dos transportes, e foram modeladas condições médias, 
dependendo do tamanho dos mercados. No caso de disposição final, as economias de escala são devidas 
aos altos investimentos iniciais e à condição de que os custos do aterro não aumentem linearmente com as 
toneladas dispostas. Assim há um forte incentivo à regionalização, com o consorciamento entre municipios 
para a obtenção desses ganhos de escala. 

Tecnologias de referência: Cada um dos componentes da metodologia tarifária inclui tecnologias de 
referência que determinam o custo máximo a ser cobrado e que, no caso de coleta, transporte, varrição e 
limpeza, correspondem ao observado no mercado nacional, e o transbordo e disposição final correspondem a 
modelos econômicos e de engenharia desenvolvidos sob observância das diretrizes teóricas e das 
implicações práticas. 

Busca de Eficiências: As eficiências usadas nos modelos para os diferentes componentes do serviço não são 
apenas produtivas (quantidades minimas de fatores para realizar a produção), mas econômicas, no sentido 
de que elas envolvem os custos dos fatores para realizar combinações que permitam escolhas ótimas. Da 
mesma forma, os incentivos à regionalização foram incluidos, não como um simples fim, mas como uma 
forma de abordar a eficiência. 

ffl 1t Temática 2 - Regulação técnica e Fatores de eficiência 

ADASA - Resolução nº 18/2018 (Diretrizes e procedimentos para a implantação, operação, manutenção, 
monitoramento e encerramento de aterros sanitários). 

Sistema de controle e acompanhamento técnico - Prestador de serviços públicos deve implementar 
um sistema informatizado de controle no aterro sanitário. 

ADASA - Resolução nº 08/2016 (Estabelece metodologia de avaliação de desempenho da prestação dos 
serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário) 

Parâmetros (1 - Prestação dos serviços: a proteção dos interesses dos usuários; li - Sustentabilidade 
infraestrutura!; Ili - Gestão econômico-financeira; IV - Sustentabilidade ambiental; V - Govemança;) 

Anexo - Manual de Avaliação de Desempenho da Prestação dos Serviços - Componentes e regras 
que permitem a Avaliação do Desempenho técnico e econômico dos serviços 
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ARCE- Resolução nº 167/2013 - Procedimentos de prestação de informações periódicas e eventuais - institui j 
o sistema de avaliação de desempenho dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário 

Anexo 1- Manual de Indicadores de Desempenho 

ARIS - Resolução nº 08/2016 Estabelece procedimentos para coleta, sistematização de dados e cálculo de 
indicadores, para avaliação da evolução de desempenho da prestação dos serviços públicos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário 

Anexo - Metodologia para Avaliação dos Indicadores de Desempenho 

AGIR - Resolução 07/2019 (Condições gerais e diretrizes regulatórias para prestação dos serviços públicos de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos) 

Parâmetros para regulação técnica - Execução de atividades de gerenciamento de resíduos 
especiais; Interrupções das atividades, problemas operacionais encontrados pelo prestador de 
serviços públicos e as respectivas soluções adotadas; condições técnicas operacionais e de 
conservação das instalações, equipamentos; veículos e instrumentos utilizados; Intervenções de 
manutenção, reforma ou ampliação das unidades de manejo dos resíduos. 

ARESC - Resolução 103//2018 - (Condições gerais da prestação e utilização dos serviços públicos de manejo 
de resíduos sólidos pelas concessionárias e municípios conveniados 

Indicadores do Diagnóstico do Manejo de RS /SNIS) O SNIS traz informações, com periodicidade anual, 
sobre os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos dos municípios. Total de 47 indicadores, 
dos quais 8 são relevantes para a regulação em pauta. 

O contrato define as metas técnicas a serem cumpridas pela concessionária, com base nas diretrizes legais e 
no enquadramento regional definido pelo "Plano Regional de Redução e de Gestão de Resíduos". 

No nível setorial, a ADEME edita recomendações técnicas, sobretudo sobre as novas tecnologias, e 
disponibiliza uma série de indicadores pertinentes, para apoiar na escolha das tecnologias e na definição das 
metas. 

Para garantir a eficácia da regulação, a entidade gestora tem que definir, com a ajuda de seus consultores, 
alguns parâmetros pertinentes e de fácil monitoramento e fiscalização (por exemplo, reporting online das 
balanças de cada equipamento). 

A regulação técnica passa também pelas metas definidas a nível setorial, para garantir as tarifas ou os 
subsídios regulados: eficácia das centrais de triagem (98% de recuperação), da recuperação energética (65% 
de rendimento, implicando na cogeração de vapor e energia elétrica) etc. 

Regulamento de Procedimentos Requlatórios (Regulamento n.º 446/2018) - visa garantir a clareza e a 
uniformidade de procedimentos no âmbito das relações entre a ERSAR e as entidades reguladas. Constitui
se como um passo a passo, que define com detalhes as regras para os diversos procedimentos de regulação 
(45), como prazos, forma de apresentação de requerimentos, documentos e informações a serem 
encaminhados, dentre outros. 

Guias Técnicos para apoio às entidades gestoras 
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Avaliação da qualidade do serviço - Regulação Sunshine 

Dois grandes grupos de indicadores: 

Grupo 1 -Adequação da interface com os usuários (acesso e qualidade do serviço prestado aos usuários de 
coleta indiferenciada e seletiva); 

Grupo 2- Sustentabilidade da gestão dos serviços, nas dimensões: econômica, infraestrutura e ambiental (1 O 
indicadores). 

-----------------------------------
GRUPO 1 -Adequação da interface com os usuários 

Acessibilidade do serviço aos 
usuários 

1.2 Qualidade do serviço prestado 
aos usuários 

RU01 -Acessibilidade tisica do serviço (%) 

RU02 -Acessibilidade do serviço de coleta seletiva(%) 

RU04- Lavagem de contentores(-) 

RU05 - Resposta a reclamações e sugestões(%) 
---- .•....•....• - .. .,., __ ·-· -- ...... [ .... 

-:~::~:;a:~~~::~

3

:~::::i:: geS\ào ~:~:~~ç:obertur~-~~~-~~~;~~-(%)•-··••·•·· --··· ·•· --------- ------+ 
2.2 Sustentabilidade infra estrutural RUO? - Reciclagem de residuos de coleta seletiva (¾)r 1 

RU08- Reciclagem de resíduos de coleta indiferenciada(%) 

RU09 - Valorização de resíduos por TMB (%) , 

RU1 O - Capacidade de encaixe de aterro disponível (meses) 

RU11 - Renovação do parque de viaturas (km/viatura) 

RU12- Rentabilização do parque de viaturas (kg/m3 ano) 

2.3 Produtividade tisica dos recursos RU13 -Adequação dos recursos humanos (n.'/1000 t) 
humanos 

2.4 Sustentabilidade ambiental 

2.4.1 Eficiência na utilização de 
recursos ambientais 

2.4.2 

Eficiência na prevenção poluição 

RU14- Utilização de recursos energéticos (kWh/t) ou (tep/1000 t) 

RU15- Qualidade dos lixiviados após tratamento(%) 

RU16- Emissão de gases com efeito de estufa na coleta seletiva 
(kg CO2/t) 

RU 17 - Emissão de gases com efeito de estufa da coleta indiferenciada 
___________________ ("'kg:,cC,:,:Oe,2"'/t)L.... ________ _ 

Para o cálculo desses indicadores e a caraterização dos sistemas físicos, as entidades gestoras fornecem um 
conjunto de 87 tipos de dados. 
'----------- ------ --------------------------
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Fator de Produtividade- pode ser aplicado aos cálculos dos custos da empresa resultando em benefícios a 
favor do usurário. 

Descontos associados à qualidade dos serviços - associados ao nível de cumprimento das metas de 
qualidade de serviço. 

Indicadores da qualidade de serviços - são calculados mensalmente para cada prestador de serviço público, 
que deve reportar a informação necessária para seu cálculo: 

Indicador de qualidade da frequência de coleta de resíduos sólidos: determina a conformidade com a 
frequência de coleta de resíduos sólidos para a rota de coleta analisada. 

Indicador de qualidade do cronograma de coleta de resíduos sólidos: determina o cumprimento do 
cronograma de coleta de resíduos sólidos para a rota de coleta analisada. 

Indicador de reclamações comerciais por faturamento: determina o cumprimento do operador contra 
a meta de reclamações comerciais por faturamento estabelecida para o período analisado. 

• Indicador de não conformidade na compactação do aterro: Permite medir o descumprimento na 
compactação do aterro sanitário, definido no projeto. 

Autocontrole: O prestador do serviço deve realizar um controle mensal do cumprimento das metas e dos 
indicadores. 

Temática 3 - Sistemática de fiscalização pela entidade reguladora 

Elaboração de Planos Anuais de Fiscalização - (ADASA e ARES-PCJ) 

Edição de normas específicas - (ARESC): 

Procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços públicos, pelas Prestadoras de Serviços 
Públicos de Gestão de Resíduos Sólidos (Res. nº 088/2017). 

Sanções aplicáveis às não conformidades especificadas na normalização e seu procedimento 
administrativo no âmbito da ARESC (Res. Nº 052/2016). 

SRJ - Resolução 10/2018- Estabelece os procedimentos de fiscalização da prestação de serviços públicos de saneamento básico, sobre a aplicação de penalidades. Definição das Não Conformidades a serem verificadas 1 
na fiscalização da prestação dos serviços públicos de água e esgoto 1 

AGIR - se -A cada ciclo de revisão, os ativos regulatórios sJo validados e reconhecidos. Aplicando técnicas 
de amostragem pelo critério de relevância são verificadas notas fiscais, projetos e" as builf' da obra inclusive 
vistas a ca111µ0. Observa-se o controle pelo poder concedente se eficiente e com o gestor do contrato. 
Fiscalização P.m conformidade com contrato e suas metas de qunlidade, regularidade e universalização. 
ARES-PCJ - Fiscalizações semestrais em todos os municípios associados e conveniados 
indeµenuentemente de possuírem PPPs e concessões. Cada analista técnico é responsável por um grupo de 
municípios. ________________ _J 
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No âmbito da CRA: 

Informe on-line da pesagem de resíduos - os prestadores de coleta e transporte e também os da atividade de 
disposição final devem contar com sistemas e instrumentos de identificação de veículos, pesagem e informe on-line da informação. 

Verificação de cumprimento dos indicadores - auditorias externas de gestão e resultados, de acordo com o estabelecido em lei ou normativa vigenle. 

SSPD - Definição de políticas, estratégias, planos e programas no âmbito das funções de fiscalização, supervisão e controle dos restadores dos serv(ç'-'o-'-s ____________________ __, 

li 1~ Temática 4 - Diretrizes e metas para o acompanhamento e controle de L!••~ t t t t' . • . --~-~ con ra os - aspec os ecmcos e econom,cos 

Acompanhamento técnico - Indicadores estabelecidos nos contratos, e/ou conjuntamente com os indicadores 
e metas dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

ADASA- Resolução n' 21/2016 (Condições gerais da prestação e utilização dos serviços públicos de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos no DF) 

Instrumentos de acompanhamento de contrato: Relatório Trimestral de Serviços Executados • · 
RTSE. Relatório Anual de Serviços • RAS - A avaliação da eficiência e eficácia da prestação dos 
serviços será feita por meio de indicadores de qualidade que permitam aferir o cumprimento das metas 
e diretrizes estabelecidas em normas legais e de regulação, bem como no PDSB e PDGIRS. 

AGIR - Resolução 07/2019 (Condições gerais e diretrizes regulatórias para prestação dos serviços públicos de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos) 

Sistemática de controle e acompanhamento de contrato - Relatório Anual de Prestação de 
Serviços Públicos de RSU - RAP/RSU - Deve conter informações sobre a geração, características, 
armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos 
resíduos sólidos gerados. Plano Operacional e de Trabalho- POT/RSU 

ARES-PCJ- Resolução n' 135 /16 (Condições Gerais de Prestação dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana 
e Manejo de Resíduos Sólidos, no âmbito dos municípios associados) 

Acompanhamento de contratos com base nos PMSB e PGIRS- O cumprimento, pelos Municípios, 
das metas fixadas nos respectivos Planos Municipais de Saneamento Básico e Planos Municipais de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no que for relativo à limpeza urbana e ao manejo de resíduos 
sólidos; O cumprimento, pelos contratados e concessionários, das cláusulas e condições dos contratos 
de prestação de serviços e de concessão dos serviços públicos; A relação entre os prestadores de 
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e seus usuários. 

ARES-PCJ - Sistema SONAR (sistema de informações financeiras e indicadores - Envio mensal das 
informações financeiras que balizarão a Agência Reguladora em épocas de revisão de contratual. 
SRJ - Resolução n' 05/2016 (Condições Gerais de Prestação dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos no Município) 
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Planos como base para o acompanhamento de contrato - A fiscalização terá como base o PMSB 1 
e o PMGR; infração grave o descumprimento, pelo Município, das metas emergenciais Do PMSB i 

Principais instrumentos para acompanhamento de contratos: Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira; 
Plano Estratégico de Residuos Sólidos Urbanos (PERSU); Planos de Investimentos e demais normativas de 
regulação. Principais mecanismos de regulação de contratos: 

, - , ~ rA ~ ~ : 

,etabeletiment<>, 
• . dodí:lô 

tel!J/la,tõrio , 
' ' . 
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Procedimentos de 
fiscalltàção , , 
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Acompanhamento econômico e financeiro dos contratos - realizado por contas reguladas reais e previsionais. 
As contas previsionais permitem a definição dos proveitos permitidos para cada período regulatório, nos 
termos previstos no RTR. 

As contas reguladas são desagregadas pelas atividades do serviço de gestão de resíduos e fases da cadeia 
de valor e do sistema operacional: Tratamento de residuos da coleta indiferenciada; Transferência; 
Tratamento mecânico; Tratamento biológico; Incineração; disposição em aterros; Tratamento de efluentes 
liquidas: Produção de CDR; Coleta seletiva; Interface com os utilizadores; Gestão de equipamentos de 
deposição seletiva do fluxo multimaterial; Gestão de Ecocentros; Coleta seletiva do fluxo multimaterial; 
Tratamento de resíduos da coleta seletiva: Triagem, enfardamento e armazenamento de resíduos do fluxo 
multimaterial; Valorização orgânica; Outros fluxos. 

A desagregação das contas também é efetuada para rubricas de investimento (Base de Ativos Regulados) 
bem como de operação (Custos de Exploração); Classificação dos custos associados à estrutura; Atividades 
complementares. 

ftJ Temática 5 - Reequilíbrio de contrato 
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ARES-PCJ - Reequilibrio do contrato de PPP por meio de dois mecanismos: i) reajustes anuais de , 
contraprestação - visam à correção dos valores dos serviços em virtude de efeitos inflacionàrios - e as revisões ! 
ordinárias e extraordinárias -têm como objetivo repactuar as condições do contrato como resposta a alterações 
estruturais na composição dos gastos, principalmente decorrentes de fatos não previstos quando da celebração 
da Parceria. Os processos de revisão ordinária/extraordinária são regidos por clàusulas do contrato e consistem 
na apresentação dos pleitos de desequilíbrio pelas partes, com análise e julgamento da Agência. Os fatores 
que provocarem o desequilíbrio devem ser apresentados por meio de relatórios técnicos. 

AGIR: Acompanhamento do Fluxo de Caixa Descontado com utilização da TIR estabelecida em contrato; 
Demonstrativo de Resultados de Exercício do projeto, balancetes, balanços e notas explicativas em 
conformidade com a previsão contratual; matriz de risco do contrato. Acompanhamento das obrigações por 
parte do poder concedente e reconhecendo os desequilíbrios quando da sua ocorrência. 

Cláusulas de Reequilíbrio: devem ser negociadas e acordadas durante a fase de licitação e contratação. 

Repasse de riscos tradicionais às concessionárias: 

• Volume dos resíduos (redução do volume pode fazer parte dos objetivos); 
• Composição dos resíduos, notadamente seu PCI em caso de valorização energética; 
• Performance dos equipamentos de valorização; 
• Receitas acessórias (volume e tarifa); 
• Receitas complementares, no caso em que a ociosidade do equipamento é utilizada para garantir a 

modicidade tarifária. 

Aiustes calculados para cada ano - Tem por base as alterações verificadas entre os proveitos permitidos 
totais e as contas reais aceitas, nos componentes: 

Base de Ativos Regulados (BAR) e respectivas amortizações e subsidias; 

Custos de exploração associados às operações através da aplicação de indutores de custos; 

Receitas adicionais das atividades principais. 

Nas contas reais, caso se verifique, alterações na execução do plano de investimentos ou de projetos previstos, 
com impacto em qualquer dos componentes a que se refere o número anterior, ou ainda nos custos de 
exploração associados à estrutura, são realizados ajustes a esses componentes, na medida desse impacto e 
com as necessárias adaptações, atendendo à responsabilidade da entidade gestora por tais alterações, assim 
como os consequentes prejuízos ou benefícios para os usuàrios. 

O valor resultante do ajuste apurado anualmente é integrado na apuração dos proveitos permitidos totais do 
segundo ano subsequente. 

Para efeito de proveitos permitidos, os custos de exploração referidos são aiustados na medido cm que ns 
quantidades de residuos da coleta indiferenciada variem e por aplicação dos respetivos inrl11torP.s. 

1 Temática 6 - Bases metodológicas para definição de taxas, tarifas e 
.,.-->:? 

',.-- ,· formas de cobrança. 
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Associação das taxas com a qualidade e disponibilidade dos serviços - aplicadas por algumas 
agências,(AGIR e ARESC), com a associação do valor aos quantitativos dos serviços. Em situações 
específicas, a base tarifária é associada à frequência de coleta (número de passadas) e a implantação de 
coleta seletiva. 

Associação direta do valor da taxa à quantidade de resíduos gerados - implementada em dois municipios do 
estado de São Paulo: São Paulo e Atibaia. No primeiro foi revogada por motivos políticos. Atualmente, no 
municipio de São Paulo, a cobrança pela prestação dos serviços é realizada em conjunto com o IPTU para os 
resíduos domiciliares, e por meio de boleto específico para os grandes geradores e RSS. 

Cobrança em conjunto com a conta de água, na forma de taxa ou de tarifa - é avaliada por diversos estudos 
técnicos como caso de sucesso no que se refere à adimplência, e garantia de recursos para a 
sustentabilidade dos serviços. Esta forma de cobrança é verificada em maior escala nos estados do Paraná, 
Santa Catarina e São Paulo. 

Autoridades locais podem optar pela cobrança de imposto municipal de coleta de resíduos (TEOM) ou pela 
cobrança direta ao usuário (REOM). 

TEOM (Taxe d'Enlévement des Ordures Ménaqéres). equivalente à taxa de limpeza urbana brasileira. A partir 
das necessidades de financiamento definidas pelo titular dos serviços, a autoridade fiscal do Estado calcula a 
taxa a ser aplicada sobre o valor do imóvel. A TEOM é recolhida pelo Estado, em conjunto com os impostos 
"prediais" e repassada à autoridade local. A força desta modalidade é sua simplicidade e eficácia. 

REOM (Redevance d'Enlêvement des Ordures Ménaqêres): 

• Titular dos serviços define as modalidades de medição do serviço prestado ao usuário. 

o Possibilidades: volume do contêiner atribuído ao usuário, volume do contêiner e número de 
vezes que foi coletado no período (identificação dos contêineres com chips), pesagem de 
cada contêiner no momento da coleta (necessidade de caminhões compactadores com 
sistema de pesagem embarcada). 

• Estabelecimento de uma base de dados de usuários (não necessariamente existente no nivel local). 

• Cálculo do valor a ser faturado a cada usuário, a partir das necessidades de financiamento. Na maioria 
dos casos, tem uma parte fixa elevada, de 70% a 80% do custo total, e uma parte variável, proporcional 
à medição realizada no período. 

• Emissão dos boletos é feita pelo titular dos serviços 

Sistema tarifário estruturado no modelo de regulação ue uroveitu8 perrnitidos, para cada entidade gestora e 
por atividade, determinando-se ainda a forma de apuração das tarifas a praticar. 

Proveitos Permitidos = Custo de Capital+ Custo de Exploração - Receitas Adicionais - Benefícios de 

Atividade Complementares+ Ajustamentos+ Incentivos - Variação do Saldo Regulatório. 
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Base tarifária estruturada a partir dos proveitos permitidos (contraprestacões permitidas) - atrelada à cobrança 
de tarifas: 

Proveitos Tarifários= Proveitos Pennitidos - Subsídios 

············ 
4;·"··"···· 

.... .... .... 

Proveitos Tarifários Disponibilidade 

PT Dispnib. Dom - Subs 

Nr. Utífrzadores 
Doml"lcos 

'il 
Tarifa Disponibilidade 

Domésticos 

PT Dispnib. Não Dom 

Nr. Utiti%adores 
Dom~t/cos 

'il 

Tarifa Disponibilidade 
Não Domésticos 

'••· .... ............... :). 

Proveitos Tarifários Variável 

..... •··•'"•·· ..... 
1,:;···.... ····· .. .:.1. 

PT Var. Dom - Subs PT Var. Não Dom 

Qtd. Risíduos 
lndifereâciados 

DoméSticos 

Tarifa Variável 
Domésticos 

Qtd. Reiíduos 
lndifererrpiados 

DomésJicos 

--it 
Tarifa Variável 

Não Domésticos 

A atualização reflete também o processo de incorporação do setor privado em substituição à participação Estatal nas 
entidades gestoras. 

Regulamento Tarifário dos Residuos aos servicos executados diretamente pelos Municipios: 
Universalidade e uniformidade de aplicação; Respeito pela autonomia local (subsidio das tarifas/ 
fiabilidade dos dados); Acessibilidade económica; Simplificação. 

Clusters: Para os sistemas de titularidade municipal sob gestão direta, a ERSAR pode definir 
componentes dos proveitos permitidos totais de referência, padronizados em Clusters, considerando 
grupos de entidades homogêneas para efeito de determinação de custos, e fixar limiares máximos e 
mínimos para os proveitos permitidos totais . 

Componentes dos Serviços: varrição, limpeza de vias e áreas públicas; capina e poda em áreas públicas; 
Coleta de resíduos indiferenciados; transporte; transferência e transporte a distância excedente; 
aproveitamento; tratamento e disposição final de rejeitos; tratamento de lixiviados. 

Tarifa 

Metodologia tarifária estabelece um preco teto (preço máximo) para cada componente do serviço. 

O operador dos serviços, ao definir seus custos, caso estes estejam abaixo do valor teto, pode transferir esta 
eficiência ao usuário. A tarifa é calculada tendo por base dois tipos de custos: 

1. Custo Fixo Médio de Referência (CFMR) - Calculado por assinante ou usuário dos serviços. corresponde 
á soma dos: custos de comercialização do serviço (faturamento, arrecadação e cadastro dos usuários), 
acrescido dos custos de varrição e limpeza semanal de vias e áreas públicas (km varrido). Este custo não 
varia de acordo com o volume de residuos coletado. 
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Foco na Economia Circular e revisão das metas sobre resíduos, conforme item 6.1.1.5 Redução da geração e 
PAYT. 

Medidas adotadas para alcance dessas metas: 

• Conscientização da população sobre o consumo consciente, redução das embalagens, 
prolongamento do uso dos equipamentos, etc.; 

• Eco-concepção, luta contra a "obsolescência programada" dos equipamentos; 

• Planos locais de redução (PLP. Programmes Locaux de Prévention\. A escala da cidade, e com 
subsídios da ADEME, implementação de programas, como a capacitação para a compostagem 
individual ou "condominial" dos resíduos orgânicos. 

• Subsídios para implementar a REOM. Em 2016, 4,5 milhões de habitantes se beneficiavam deste 
sistema de faturamento direto do serviço. Destaca-se a redução de aproximadamente 10% na 
geração total de resíduos (a redução muito mais importante na coleta porta a porta é compensada 
por uma transferência de resíduos em outros sistemas, como os PEV e Centrais de Entrega 
Voluntária) nos territórios onde foi implementada. 

Fluxos específicos de resíduos - Nas licenças das entidades gestoras concedidas pela APA, constam cláusulas 
de obrigatoriedade de apresentação de Plano de Sensibilização, Comunicação & Educação e de Plano de 
Investigação e Desenvolvimento para o período de vigência da licença, com respetivos orçamentos, com 
definição de percentuais mínimos das despesas anuais. As entidades gestoras estão obrigadas a promover 
estudos e projetos de investigação de novos processos de prevenção e valorização de resíduos. 

Sacos plásticos leves estão sujeitos a uma contribuição (8 centavos de Euro + IVA) com o objetivo de motivar 
para um comportamento mais sustentável dos consumidores, dos produtores e dos comerciantes. 

Obietivos de coleta e tratamento de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB\ - são impostos às entidades 
gestoras "em alta", que podem aplicar às entidades às quais prestam serviços uma tarifa bonificada (relativa à 
tarifa única sobre resíduos da coleta indiferenciada) em função da quantidade de RUB entregues. O valor 
dessa bonificação é determinado pelas próprias entidades gestoras "em alta". 

Concessão de incentivos monetários - a quem aproveite os resíduos. Este reconhecimento é apenas um 
estímulo, que será produtivo sempre que exista uma cadeia definida de comercialização que absorva o 
produto resultante do aproveitamento. A ideia é estimular a produção de materiais recicláveis sempre que 
seja economicamente eficiente e rentável. 

Estratégia: "Não é eficiente uma sociedade aproveitar resíduos sólidos se posteriormente não há quem os 1 
compre, uma vez que estes se converteriam novamente em resíduos com um preço negativo e o investimento i 
na atividade seria perdido". , 
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2. Custo Variável Médio de Referência (CVMR) - Calculado a partir da soma dos custos de coleta e transporte J 

e do transbordo e transporte de trecho excedente, quando a distância ao local de disposição final for : 
superior a 20 km, mais o custo de tratamento dos residuos (valor adicional, caso realizado) e ainda os , 
custos de disposição final e do tratamento de lixiviados. 1 

Forma de Cobrança da tarifa - geralmente realizada em conjunto com o serviço de água ou 
1

1 eletricidade. 

Fatura do serviço de limpeza pública deverá conter informação suficiente sobre os componentes da i 

tarifa final, de forma que o usuário possa verificar se a empresa atendeu á legislação vigente. 

Sistema de solidariedade e redistribuição da arrecadação: De acordo com o estrato socioeconômico, 
os usuários recebem subsídios ou pagam contribuições de solidariedade. No caso de os recursos das 
contribuições dos usuários serem insuficientes para cobrir os subsídios, o município arca com a 
diferença. 

Cobrança pela prestação do serviço público de manejo de residuos sólidos baseia-se na Legislação 
tributária estadual. O poder público legislativo define estas regras e os estatutos fiscais de residuos, 
seguidos pelas "Autoridades de Gestão de Resíduos". 

Valor da taxa - estimado em função da utilização da instalação pública de manejo de residuos. A cobrança 
pode ser em função do volume do contêiner utilizado ou a frequência da coleta. Além disso, uma parcela 
do valor é generalizada para cobrir os custos fixos (custos de pessoal e depreciação de equipamentos) 
sobre uma taxa básica, de acordo com o número de pessoas do domicilio ou com o número de famílias. As 
taxas são fixadas pela adoção de atos administrativos (avisos de honorários). A cobrança de taxas de direito 
privado é legalmente admissível, mas são casos excepcionais. 

-~ Temática 7 - Diretrizes regulatórias de incentivo a redução, reciclagem 

..__, e aproveitamento dos resíduos e programas sociais . 

ARES-PCJ - Contrato da PPP de Residuos Sólidos de Piracicaba: 

1. Separação dos Recicláveis dos Resíduos domésticos comuns na origem pelos Usuários, para serem 
coletados separadamente dos Resíduos Orgânicos domésticos da Coleta Comum. 

2. Incentivo indireto - Recursos financeiros 1 % do montante da Receita Mensal da Parceira Privada e a 
obrigação da aplicação em Educação Ambiental voltada aos Residuos Sólidos no município. 

O Contrato prevê a liberdade da Parceira privada de implementar novas tecnologias nos processos de 
reciclagem que venham a trazer ganhos ambientais e econômicos, gerando rendas extraordinárias que são 
rateadas entre as partes do Contrato. 
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Pesagem sistemática dos resíduos nos locais de disposição final - repartição entre os usuários que geraram 
esses resíduos, para aproximação da produção real dos domicílios, cuja redução de geração implica a 
redução do valor a ser pago. 

Inclusão de caladores - O Decreto 596 e a Resolução 276, ambos de 2016, regulamentam um sistema de 
formalização progressiva para incluir as organizações de "recicladores de ofício" como prestadores do serviço i 
de reciclagem viabilizando sua remuneração via tarifa. A CRA desenvolve as fórmulas e diretrizes tarifárias 
da atividade de reciclagem, e define o percentual da tarifa que cada organização deve destinar ao seu 
fortalecimento. As Entidades Territoriais desenvolvem projetos de fortalecimento da atividade e de programas 
de formalização dos recicladores, e realizam o levantamento e atualização do censo municipal de 
trabalhadores da reciclagem, além de definir a localização das estações de classificação e aproveitamento 
(ECA), A SSPD é responsável pela fiscalização d desenvolvimento da atividade pelas organizações. 

• 

• 

Embalagens descartadas nas "Yellow Bins" são coletadas, tratadas e valorizadas sob a 
responsabilidade do Dual Systems. 

Fabricantes que utilizam materiais de embalagem para os produtos colocados no mercado alemão 
pagam uma taxa pela coleta, tratamento e valorização das embalagens para um dos Dual Systems. 
Os produtores incluem essa taxa no preço final do produto. 

~ Temática 8 - Diretrizes para controle social, transparência e publicidade 

das atividades de regulação 

Canais de comunicação usuários: Ouvidoria - estruturada em todas as agências pesquisadas, contando com 
diferentes canais de atendimento; Presencial - na sede das agências; ouvidoria itinerante (visitas presenciais 
aos municípios para colher reclamações, sugestões e impressões dos usuários sobre a prestação de 
serviços); Telefônico - Linhas exclusivas de atendimento aos usuários para atendimento de reclamações, 
sugestões, informações etc.; Virtual - e-mail, páginas web, sistemas eletrônicos de informação aos cidadãos, 
aplicativos de smartphones, Redes Sociais (Facebook, WhatsApp e Youtube). 

Mecanismos de participação da sociedade civil no processo regulatório: 

• Consulta e Audiência Pública - modalidades presentes em todas as agências reguladoras 
pesquisadas. 

• Outras modalidades identificadas: Comitê de Regulação, Conselho municipal de saneamento, ciclos 
de palestras e debates, Conselho Consultivo com representantes de usuários. 

AGIR - aplicativo em celular para os usuários registrarem ocorrências (vídeo, áudio ou foto) e enviarem à 
Agência, informação remetida imediatamente ao Prestador via controle de ouvidoria. 

ARES-PCJ - Conselhos Municipais de Regulação e Controle Social (CRCS) - instituídos e nomeados pelos 
poderes executivos locais, porém com a obrioatorierlHdP. rlP. instnlilç~o pilra o funcionamento da atividade 
regulatória definida na Resolução ARES-PCJ nº 01. Composição: representantes do poder público local e 
entidades da sociedade civil cuja área de interesse coincide com o Saneamento Básico. 

ADASA- Resolução nº 09/016 (Conselho de Consumidores dos Serviços Públicos) 

Critérios e funções do Conselho - órgão de caráter consultivo, formado por representantes dos 
setores consumidores dos servi os úblicos ... com a incumbência de o inar sobre assuntos 
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relacionados à prestação dos citados serviços; obrigatoriedade de elaboração do Plano Anual de 
Atividades e Metas. 

ARESC - se - Resolução 04/2012 - Procedimentos de Consultas e Reclamações dos Usuários dos Serviços 
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos. 

Transparência e publicidade das atividades de regulação - as páginas web das agências disponibilizam: 

Relatórios de gestão e de prestação de contas 

Manuais de orientação para usuários e para prestadores de serviços 

Materiais educativos - para cidadãos 

Publicações técnicas, materiais de cursos, estudos desenvolvidos 

Legislação e normas aplicáveis aos setores regulados e Resoluções emitidas pela agência 

Atas de assembleias, reuniões e audiências públicas 

Licitações e contratos 

Estrutura organizacional 

Relatório anual sobre o preço e qualidade do serviço público para a prevenção e gestão de resíduos 
domiciliares e similares - As autoridades gestoras têm a obrigação de divulgar este relatório, que: 

o Apresenta com transparência os resultados obtidos, 

o Informa os cidadãos sobre o funcionamento, o custo, o financiamento e a qualidade do 
serviço e, ao fazê-lo, promove sua sensibilização para as questões de redução, triagem, 
economia circular, bem como seu próprto papel na gestão local de resíduos. 

Relatório anual das concessionárias - As informações técnicas, financeiras e de qualidade do serviço 
prestado devem ser apresentadas anualmente pelas concessionártas, não somente ao poder concedente, 
mas também ao "tribunal de contas" (Cour des Comptes, Chambre Régionale des Comptes) e á comissão 
consultiva dos serviços públicos . 

Comissão consultiva dos serviços públicos locais - As autoridades locais, ao delegarem os serviços públicos, 
devem criar uma instância deliberativa, constituída por representantes de associações, do titular dos serviços 
e dos municípios envolvidos. O relatório anual da concessionaria é debatido na Comissão, assim como os 
projetos, contratos, parcerias, e todos os tópicos relacionados às partes interessadas e ao acompanhamento 
e aprimoramento dos serviços públicos locais. 

Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal (RASARP) - Contempla informações 
relevantes e de referência sobre os serviços regulados pela ERSAR, elaborado com a colaboração de várias 
entidades intervenientes no setor. 

Cadernos de Sensibilização Têm como público alvo os usuários e contêm informações em linguagem 
adequada, sobre os serviços regulados pela ERSAR. Est~o disponíveis no site somente em versão digital. 

Análise das reclamações dos usuários e promoção de sua resolução entre usuários e prestadoras do serviço. 
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Promoção da participação dos usuários - criação de mecanismos de aconselhamento e divulgação de 
informação. 

Transparência - Disponibilização aos cidadãos dos seguintes tipos de informação, com rotina de atualização 
constante: Informes de gestão e execução orçamentária; Resoluções regulatórias; Cartilha virtual regulatória 
em linguagem clara para cada público; Planejamento; Procedimentos e Serviços; Instrumentos de gestão da 
informação pública; Publicação Voluntária de Declarações de bens e rendimentos; Aplicativo web - repositório 
de documentos normativos e não normativos organizado para permitir consultas ágeis. 

Publicação dos resultados: SSPD e a CRA publicam anualmente em suas páginas os resultados do 
monitoramento das metas e dos indicadores de eficiência. 

Estratégia de participação social - a estratégia é revista anualmente e publicada na página web. 

Canais de participação social: 

Presencial: Atendimentos físicos no endereço da CRA para assessoria regulatória às partes 
interessadas; promoção de eventos como congressos, mesas de Trabalho temáticas, jornadas de 
participação, feiras de atenção ao cidadão; audiências públicas para prestação de contas e 
encontros regionais entre outros. 

Telefônico: Linha nacional gratuita 

Virtual: Página web (http://www.cra.gov.con; e-mail; Chat; link na página web de formulário destinado 
a requerimentos, reclamações, sugestões e denúncias; Realização de fórum virtual com a cidadania; 
pesquisa virtual com os cidadãos sobre sua satisfação com os serviços oferecidos pela entidade; uso 
complementar das redes sociais para comunicação (Facebook, Twitter, Youtube). 

174 

43 

• 

• 



• _ _) 

6.3 Síntese: instrumentos de regulação identificados 

Na seção anterior foram apresentadas as boas práticas identificadas nas ARSBs e 

nos países estudados. A partir delas foram sistematizados os principais instrumentos 

considerados com maior potencial de aplicação à regulação da prestação de serviços 

de manejo de RSU no Brasil, indicando suas finalidades e os países onde são 

utilizados (Quadro 17). Na próxima etapa do projeto (P3) será realizada uma avaliação 

mais aprofundada sobre a conveniência de sua utilização no script regulatório para os 

RSU no Brasil. 
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Quadro 17 - Síntese dos instrumentos de regulação identificados 

Regulação 
Econômica 

fiscalização 
Plano anual de Fiscalização 

Relatório 
prestados 
restador 

periódico dos 
(apresentados 

Estabelecer os objetivos básicos para a atividade de fiscalização dos serviços; 

e dar conhecimento aos usuários e à concessionária das ações empreendidas 

pela entidade reguladora quanto a sua atuação na fiscalização dos serviços. 

Estabelecer um planejamento para o desempenho das diversas atividades de 

fiscalização a serem realizadas anualmente. 

serviços \ Acompanhar o cumprimento de metas dos contratos e dos Planos municipais e 
pelo regionais de RSU 

Norma técnicas para prestação de I Definir regras gerais da prestação de serviços 

serviços 
Metodologia tarifária 

Resolução/manual 
re~ulatória 

Contabilidade 

Contas Reguladas• reais e previsionais 

Definir as regras gerais para definição do valor de cobrança que permita a 

recuperação dos custos, a sustentabilidade da prestação dos serviços e a 
modicidade tarifária. -'----------------,----,-
D e fi n ir uma estrutura de contas e respectivas instruções contábeis aplicáveis 

às atividades reguladas do prestador de servi_ç_os 
Acompanhamento econômico e financeiro dos contratos. As contas previsionais 

ermitem a definição dos proveitos permitidos para cada período regulatório 

Regulação Técnica J Sistema avaliação de desempenho 
e Econômica (indicadores, parâmetros) 

Permitir uma avaliação periódica por meio de indicadores de desempenho. 

Determinar uma medida quantitativa da eficiência ou da eficácia do serviço 

p_restado 

Resolução sobre procedimentos 
Reporte de Informações 

de I Garantir confiabilídade dos dados reportados 

Regulamento de Procedimentos Garantir a uniformidade de procedimentos nas relações entre a entidade 

reguladora e os regulados. Constitui-se como um passo a passo, que define as 

regras para os diversos procedimentos de regulação (prazos, forma de 

apresentação de requerimentos, documentos e informações a serem 

encaminhados etc . 

Regulatórios. 
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Governança 

B- Brasil 

'--. -• _____, 

Estratégia de Participação social (anual) 1 Avaliar os resultados alcançados pela entidade reguladora em matéria de 
participação cidadã e prestação de contas no ano anterior e traçar as diretrizes 
a serem implementadas no.,_p_ro_· x,..im_o...,a_n_o_. ____________ _ 

Relatório anual resultados da prestação I Dar transparência ao desempenho dos prestadores de serviços 
de serviços 
Instâncias participativas de Regulação e I Viabilizar a participação e controle social da prestação de serviços 
Controle Social • conselho municipais, 
comissão consultiva 
Cartilha aos usuários (sobre a prestação I Informação e Sensibilização dos usuários dos serviços prestados 
dos serviços e sua cobrança 

F • França P - Portugal C - Colômbia A-Alemanha 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento revelou a importante experiência e estrutura técnica para o exercício 

da regulação da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, o que permitirá um rápido avanço dessas agências para a regulação dos 

RSU. 

Importantes experiências associadas à regulação da prestação de serviços de manejo 

de RSU foram identificadas: normas técnicas, instituição de mecanismos de cobrança 

e acompanhamento de contratos. 

440 
1 

No entanto, a regulação de RSU nas diversas agências não segue um padrão geral • 

e, na maioria dos casos, é definida a partir dos termos estabelecidos nos próprios 

contratos. Em que pese a definição do papel e abrangência dos mecanismos de 

regulação, estabelecidos pela Lei nº Federal 11.445/07 e seu decreto regulamentador, 

no levantamento realizado fica evidente que na prática há uma grande indefinição da 

abrangência, das obrigações e dos procedimentos destas agências reguladoras, com 

relação aos contratos de concessão e PPPs em RSU. 

Evidenciou-se a necessidade de aprimoramento dos procedimentos e mecanismos 

regulatórios, especialmente para a regulação econômica, acompanhamento dos 

contratos e definição de regras para a regulação dos contratos de longo prazo, que 

envolvem investimentos e outras características próprias dos contratos de delegação, 

concessão e PPP. 

Sustentabilidade econômico-financeira 

O estabelecimento de mecanismo qe cot:>rança dos usuários apresenta-se como 

condição básica da regulação econômica. A definição de procedimentos e regras para 

promover de forma adequada e transparente o equilíbrio entre a realização dos 

investimentos e seus custos operacionais é condição primordial para a 

sustentabilidade do sistema. 

Nesse sentido, a pesquisa aponta que as diretrizes de sustentabilidade econômico

financeira, quanto à cobrança pela prestação de serviços, não estão implantadas na 

maioria dos municípios e, quando estão, não cobrem os custos dos serviços. Verificou-
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se junto às agências e nos contratos analisados, a ausência de um padrão para a 

cobrança dos usuários. 

Destaca-se que algumas agências e municípios indicam importantes diretrizes e 

mecanismos para a definição de taxas ou mesmo de tarifas, que poderiam se constituir 

em modelos nacionais, como os modelos identificados na AGIR. 

A avaliação empreendida no âmbito deste projeto indica que a taxa de serviços 

públicos cobrada juntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

esbarra em dois temas centrais: cobre parcialmente o custo dos serviços e na maioria 

das vezes representa mais ônus aos recursos dos tesouros municipais, resultando na 

percepção de um risco institucional de materialidade financeira, relevante para os 

contratos de concessão e PPP com aporte significativo de investimentos. 

A cobrança pelos serviços prestados por meio de tarifa, em que pese ser uma questão 

ainda sob análise do STF, apresenta-se como um instrumento mais eficaz do que a 

taxa, considerando que sua determinação e atualização se daria no âmbito da 

regulação, com maior eficiência nas diversas situações e arranjos de escopo dos 

serviços, e como instrumento de incentivo à redução da geração e à reciclagem. 

Quanto à regulação dos contratos de concessão e PPP firmados, destacam-se os 

seguintes pontos: o risco de sobreposição das competências do poder concedente e 

as das agências; regulação econômica restrita à revisão extraordinária do equilíbrio 

econômico-financeiro e a ausência de métricas para o controle da situação financeira 

dos contratos e das empresas contratadas . 

Regulação Técnica da Qualidade dos Serviços 

A abordagem da regulação da qualidade de serviço, integrada à regulação econômica, 

fundamenta-se em indicadores de desempenho utilizados por diversas agências no 

Brasil e se apresenta como importante instrumento de acompanhamento e avaliação 

de contratos. 

As normativas de avaliação de desempenho aplicadas à regulação dos contratos de 

concessão e PPPs de manejo de RSU permitem a indexação da qualidade dos 

serviços e o cumprimento de metas à remuneração do concessionário. 

A pesquisa mostrou que as práticas de acompanhamento e avaliação dos serviços 

prestados têm se limitado às variadas abordagens especificadas nos diversos 
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contratos, muito distante de se constituírem em referências que permitam a avaliação 

comparada mínima dos padrões de eficiência e qualidade dos serviços, o que indica 

a necessidade de estabelecimento de sistema de avaliação de desempenho 

especifico para os serviços de manejo de RSU, à exemplo de medidas nesse sentido 

já adotadas no Brasil para os componentes abastecimento de água e esgotamento 

sanitário (ADASA, ARCE, ARIS). 

No acompanhamento de metas, é claro o grande vazio regulatório. O pouco que é 

realizado desse acompanhamento, e especialmente no que se refere às metas 

ambientais definidas na Política Nacional, tem como base os Planos Municipais de 

Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, que por sua vez são frágeis no 

estabelecimento de metas exequíveis. As definições de metas nestes planos, 

especialmente para reciclagem, configuram-se mais como carta de intenções do que 

indicadores tangíveis. A qualificação dos PMGIRS, no sentido de estabelecimento de 

metas, precisa avançar conjuntamente com as práticas de regulação das agências. 

Outro aspecto importante da regulação técnica é a fiscalização direta. Nesse sentido 

foram identificadas boas práticas entre as ARSBs, o Plano de Fiscalização da ADASA 

e ARES-PCJ, o manual de fiscalização da ADASA (RSU) e as resoluções normativas 

com os procedimentos de fiscalização da ARESC e da SRJ. 

Experiências internacionais 

No tocante às experiências internacionais, cabe ressaltar as diferentes estruturas de 

• 

Estado e ordenamento jurídico. • 

Uma avaliação geral aponta uma grande diferença dos modelos de regulação e suas 

aplicabilidades à realidade brasileira. No entanto, especialmente as experiências da 

França, de Portugal e Colômbia, mesmo se tratando de países não federativos, nos 

trazem grande aprendizado para o estabelecimento de regras gerais de regulação. 

A bem-sucedida experiência alemã, o único país com estrutura federativa estudada 

neste projeto, nos demonstra a importância da regulação subnacional, no caso a 

realizada pelos estados. No modelo alemão merece destaque a utilização das regras 

de mercado e concorrenciais para a contratação da prestação de serviços da logística 

reversa de embalagens. 
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A análise do sistema colombiano da CRA nos permite avaliar a importância e o papel 

que os mecanismos de regulação podem ter no desenvolvimento da gestão de 

resíduos em países de média e baixa renda, com grandes contrastes sociais. 

Destacamos na experiência colombiana o papel que a regulação pode ter no 

desenvolvimento do setor e do próprio m~rcado empresarial da prestação de serviços. 

O apoio ao estabelecimento de referência de custos dos serviços, em especial para 

os municípios de pequeno porte e o desenvolvimento de bases tarifárias são práticas 

a serem estudadas para situações e regiões específicas do Brasil, conforme 

destacado a seguir: 

• Regras nacionais e mecanismos para cobrança do serviço prestado 

parametrizados: 

• Modelos de regulação econõmica e técnica do serviço prestado considerando 

a incorporação de inovações tecnológicas. 

• Instrumentos de incentivo ao desenvolvimento tecnológico, enfatizando os 

objetivos de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos. 

• O desenvolvimento de políticas sociais e de inclusão por meios da gestão de 

resíduos, em diversas modalidades de programas, como o estabelecimento de 

tarifas sociais, a formalização progressiva das organizações de caladores com 

a viabilização de sua remuneração via tarifa. 

Entre os tópicos regulatórios das experiências internacionais realizadas por este 

benchmark destacam-se: 

• A necessidade de ênfase nos sistemas regionais, com base em Planejamento 

Regional. 

• Estabelecimentos de mecanismos econômicos sólidos de cobrança e garantias 

de sustentabilidade econômica. 

• A definição clara de papéis, obrigações, responsabilidades e segurança 

econômica expressas nas regras regulatórias. 

• Flexibilidade nas negociações e contratos para incorporação de ganhos de 

eficiência e repartição de resultados. 

• A necessidade de estruturas de apoio técnico em vários níveis às instituições 

de gestão, planejamento e regulação dos serviços e contratos de concessão e 

PPP. 
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• A estruturação de sistemas rígidos de acompanhamento, controle, verificações 

econômica, financeira e técnica dos contratos de longo prazo, seja pelos órgãos 

concedentes dos serviços, seja pelas Agências reguladoras. 

Nas três experiências europeias estudadas, o aporte de recursos pela 

Responsabilidade Estendida do Produtor, com a clara responsabilização de 

fabricantes de embalagem, apresenta-se como condição fundamental de 

sustentabilidade dos sistemas de logística reversa. Da mesma forma, o 

estabelecimento de políticas fiscais de incentivos e a prática da hierarquia na gestão 

de resíduos são bases para o cumprimento de metas ambientais e o avanço rumo a 

uma econômica circular. 

-4,44. 

.. 
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ANEXO A - Modelo de questionário enviado às Agências Reguladoras 

ANEXO A - Modelo de questionário enviado às Agências Reguladoras 

MINUTA DE QUESTIONÁRIO PARA AGÊNCIAS REGULADORAS 

Objetivo do projeto 

O contrato firmado em 30/10/2018 entre a Expertise France e o consórcio EGIS Brasil - FESPSP 

(Fundação Escola de Sociologia e Política São Paulo), no âmbito do acordo bilateral de cooperação 

em infraestrutura entre o Ministério da Economia e Finanças da França e o Ministério do Planejamento, 

Gestão e Orçamento do Brasil corresponde a um estudo dos modelos de regulação para o manejo dos 

resíduos sólidos urbanos em municípios brasileiros. 

O objetivo geral do projeto é o desenvolvimento de modelo de regulação dos serviços públicos de 

manejo dos resíduos sólidos urbanos que ofereça à administração pública e às agências reguladoras 

os instrumentos de medição e controle do desempenho do operador e, ao setor privado, um quadro 

jurídico seguro que possíbilite o investimento em parcerias público-privadas (PPP). 

A primeira etapa do projeto corresponde a um estudo de diagnóstico e benchmark das experiências 

nacionais e internacionais de regulação das concessões e PPP para resíduos sólidos. 

Essa agência reguladora foi selecionada para inclusão nesta etapa do estudo. 

450 

• 

Inicialmente procedemos ao levantamento de dados e informações disponíveis no endereço eletrônico 

dessa Agência, como: estrutura organizacional, competências, regimento interno, normativas, 

~~- • 
Para complementar as informações necessárias ao estudo, solicitamos sua importante e fundamental 

colaboração para apoio ao preenchimento deste questionário, que aborda os tópicos de interesse do 

estudo, e visa obter informações sobre as Agências Reguladoras, em especial sobre as práticas 

correntes e procedímentos na regulação de contratos de concessão e PPP de resíduos sólidos. 

Uma vez preenchido, este questionário servirá de guia e oríentação para as interlocuções da 

consultoria, a serem realizadas por meio de teleconferências e em algumas agências, visitas técnicas, 

quando estas temáticas serão melhor desenvolvidas. 

Metodologia 

O presente questionário está dividido em três blocos, sendo os dois primeiros voltados aos aspectos 

gerais da Agência e o terceiro, direcionado às agências que possuam normas e/011 r.ontmtns de 

concessão e PPP de resíduos sólidos. 
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ANEXO A - Modelo de questionário enviado às Agências Reguladoras 

É composto por questões: 

Abertas, nas quais o respondente tem a liberdade para responder como julgar adequado, 

podendo enfatizar eventualmente pontos que não estejam explicitados nas questões originais. 

Fechadas ou de múltipla escolha, nas quais o respondente deverá optar por uma das 

alternativas, ou por determinado número permitido, indicado na própria questão. 

A. INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Qual é a área de maior dificuldade para a regulação? ( ) Técnica ( ) Econômico-financeira ( ) 

Judicial 

Quais são as principais demandas atuais da Agência? 2. 

3. A agência reguladora exerce alguma forma de mediação ou articulação com outros entes 

federativos, particularmente outros Municípios e eventualmente a União, quando da interferência ou 

interdependência entre serviços? 

4. Há programas de capacitações, intra e extra agência? 

5. Quais são as formas de comunicação com prestadores? 

6. Quais são as formas de comunicação com os municípios? 

7. Quais são os mecanismos de controle pela sociedade civil? 

8. Há software para o acompanhamento dos contratos? ( ) sim ( ) não 

8. CONTRATOS 

Relacionar contratos existentes e respectivas taxas de regulação, no caso de haver a cobrança 

Contratos Taxa de Regulação 

81. Gestão dos contratos 

1. A Agência Reguladora (mais de uma alternativa pode ser aplicável): 

a) é parte da gestão cotidiana do Contrato de concessão ou PPP, recebendo informações 

cotidianas sobre o desempenho operacional das atividades contratadas; 

b) é parte ativa nos processos de regulação, executando atividades de campo destinadas à 

verificação do desempenho operacional das atividades contratadas; 

c) é parte dedicada à observação dos relatórios operacionais e financeiros encaminhados 

periodicamente pela empresa Concessionária (mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou 

anualmente); 
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ANEXO A - Monelo de questionário enviado às Agências Reguladoras 

d) é parte passiva, atuando na regulação dos contratos somente quando demandada por uma das 

partes (órgão concedente ou empresa Concessionária). 

e) Outros (especificar) ...................... . 

2. De que forma se dá a resolução de litígios? 

3. Quais são as modalidades de rescisão dos contratos? 

4. Houve situação de contratos interrompidos? Quais foram os motivos? 

B2. Processos e procedimentos internos de regulação 

1. Assinale a(s) alternativa(s) que corresponde(m) aos processos internos de regulação das 

concessões pela agência: 

a) Procedimentos de monitoramento cotidiano: recebimento de infonmações, análise e registro; 

b) Procedimentos administrativos para atuação sobre a concessão em caso de observações de 

inconformidades nos procedimentos de monitoramento cotidianos; 

c) Procedimentos de monitoramento para eventos excepcionais observados pelo ente regulador 

ou pelo Poder Concedente; 

d) Procedimentos de monitoramento para eventos excepcionais observados pela empresa 

Concessionária; 

e) Outros (descrever) ....................................................................................................... . 

B3. Fiscalização dos Contratos 

1) A Agência Reguladora executa, com pessoal próprio, a fiscalização do cumprimento de horários, 

itinerários, volumes ou outros itens por parte das empresas Contratadas, indicando o que são viagens 

cumpridas regularmente, viagens cumpridas com atrasos e viagens canceladas de acordo com a 

programação estabelecida em Contrato. ( ) Sim ( ) Não (especificar) ......................... . 

2) A Agência Reguladora executa, com pessoal próprio, a fiscalização do cumprimento das metas e 

normas técnicas da concessão ( ) Sim () Não (especificar) ......................... . 

3) A Agência Reguladora executa, com pessoal próprio, a fiscalização quanto ao cumprimento das 

condições técnicas estabelecidas em contrato, abrangendo fiscalização de frota, fiscalização de 

garagens e infraestrutura de apoio, pontos de transbordo, triagem, tratamento, reciclagem e outros, 

condições de recursos humanos, dentre outras variáveis? () Sim () Não (especificar) ......................... . 

4) A Agência Reguladora executa, com pessoal próprio, a fiscalização quanto condições técnicas das 

infraestruturas e equipamentos previstos pela concessionaria e parte do contrato, com foco nos bens 

reversíveis no final da Concessão ( ) Sim ( ) Não (especificar) ......................... . 
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ANEXO A - Modelo de questionário enviado ás Agên ias Reguladoras 

5) A Agência Reguladora executa, com pessoal próprio, o acompanhamento econômico financeiro do 

Contrato, incluindo solidez financeira das empresas contratadas, com o objetivo de se evitar soluções 

de descontinuidade, equilíbrio econômico financeiro contratual, cumprimento das obrigações 

financeiras das partes público e privadas, dentre outros? ( ) Sim ( ) Não (especificar) ......................... . 

RESIDUOS SÓLIDOS - Concessões e PPP 

C1. Condições tarifárias dos Contratos de resíduos sólidos regulados pela Agência 

1. Qual é o modelo de remuneração/cobrança dos serviços prestados para cada um dos 

municípios integrantes? 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Como é calculada/definida a remuneração (taxa)? 

Como é a composição dos custos? (tabela de composição de custos) 

Quais são os mecanismos utilizados para a recuperação dos custos? 

Quais são os mecanismos de reequilíbrio econômico tarifário? 

Quais são os critérios e procedimentos para a indexação e revisão das taxas? 

Há receitas acessórias? Por exemplo venda de recicláveis, combustíveis e energia 

C2. Arquitetura financeira desenvolvida pelo empreendimento em âmbito público 

1. Como é a estrutura de garantias? 

2. Há compartilhamento de riscos, e quais são seus reflexos sobre a atratividade do 

empreendimento para acionistas privados e a financiabilidade do empreendimento para agentes 

nacionais e internacionais? 

3. É utilizada Matriz de riscos nos contratos? 

C3. Avaliação de Desempenho - Indicadores 

1. Quais são os indicadores do nível de desempenho e de qualidade dos serviços utilizados para 

o acompanhamento contratual: 

a) Limpeza/frequência coleta/número de usuários 

b) Volumes coletados/tratados 

c) Taxa de reciclaílem 

d) Taxa de valorização 

e) Comunicação com o poder concedente/a vizinhança/os usuários/a sociedade civil 

f) Outros (especificar) .................................................................................................... . 
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2. Qual é a relação entre metas estabelecidas e os indicadores efetivamente aferidos na dimensão 

regulatória? 

3. São utilizados instrumentos de incentivo ao desenvolvimento tecnológico utilizados com os 

objetivos de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos? Quais? 

C4. Regulação dos contratos de concessão e (PPP) 

1. Quais são as regras de contratação e os critérios de seleção adaptados às PPPs, 

2. quais são as penalidades do concessionário? 

3. Quais são as condições de revisão do equilibrio econômico financeiro dos Contratos? 

4. Quais são os parâmetros de propriedade relacionados aos bens reversíveis? 

5. Qual é o potencial de novos contratos para regulação de residuos sólidos pela agência? 

C5. Acompanhamento financeiro 

1. Quais são os procedimentos para a transmissão de dados contábeis e financeiros, para a 

aferição de forma continuada? 

2. Quais são os procedimentos de contabilização dos ativos? 

3. Quais são os mecanismos de acompanhamento e aferição de receitas, custos e resultados, 

4. Quais são os procedimentos para acompanhamento da solvência da empresa contratada, 

evitando-se riscos de descontinuidade dos serviços propostos? 

5. Quais são os procedimentos para acompanhamento da manutenção do equilíbrio econômico 

financeiro do contrato, face ao modelo proposto de compartilhamento de riscos? 

6. Quais são os procedimentos para acompanhamento do atendimento às metas financeiras da 

concessão, precipuamente à modicidade tarifária? 

7. Quais são as condições de revisão contratual? 

8. Quais são os procedimentos de valorização dos ativos reversiveis no final da concessão? 
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ANEXO B - Questionário enviado à GIZ (Alemanha) 

MINUTA DE QUESTIONÁRIO 

Objetivo do projeto 

O contrato firmado em 30/10/2018 entre a Expertise France e o consórcio EGIS Brasil - FESPSP 

(Fundação Escola de Sociologia e Política São Paulo), no âmbito do acordo bilateral de cooperação 

em infraestrutura entre o Ministério da Economia e Finanças da França e o Ministério do Planejamento, 

Gestão e Orçamento do Brasil corresponde a um estudo dos modelos de regulação para o manejo dos 

resíduos sólidos urbanos em municípios brasileiros. 

O objetivo geral do projeto é o desenvolvimento de modelo de regulação dos serviços públicos de 

manejo dos resíduos sólidos urbanos que ofereça à administração pública e às agências reguladoras 

os instrumentos de medição e controle do desempenho do operador e ao setor privado, um quadro 

jurídico seguro que possibilite o investimento em parcerias público-privadas (PPP). 

A primeira etapa do projeto corresponde a um estudo de diagnóstico e benchmark das experiências 

nacionais e internacionais de regulação das concessões e PPP para resíduos sólidos. 

Essa agência reguladora foi selecionada para inclusão nesta etapa do estudo. 

Inicialmente procedemos ao levantamento de dados e informações disponíveis no endereço eletrónico 

dessa Agência, como: estrutura organizacional, competências, regimento interno, normativas, 

resoluções. 

Para complementar as informações necessárias ao estudo, solicitamos sua importante e fundamental 

colaboração para apoio ao preenchimento deste questionário, que aborda os tópicos de interesse do 

estudo, e visa obter informações sobre as Agências Reguladoras, em especial sobre as práticas 

correntes e procedimentos na regulação de contratos de concessão e PPP de resíduos sólidos. 

Uma vez preenchido, este questionário servirá de guia e orientação para as interlocuções da 

consultoria, a serem realizadas por meio de teleconferências e em algumas agências, visitas técnicas, 

quando estas temáticas serão melhor desenvolvidas. 
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1. ASPECTOS INSTITUCIONAIS E JURÍDICOS 

1.2. Para a gestão de resíduos sólidos como o sistema do Pais está estruturado institucionalmente? 

1.3. Quais são as instituições que atuam na regulação da gestão de resíduos sólidos urbanos no 

nível nacional? 

1 .4. Existem Agências Reguladoras Nacionais responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos 

urbanos? Quais são? 

1.5. Quais são as instituições ou agências no nível subnacional e municipais que atuam na 

regulação e gestão de resíduos sólidos urbanos? 

NORMATIVAS DE REGULAÇÃO ECONÔMICA 2. 

2.1. Quais são os instrumentos utilizados para a cobrança da prestação dos serviços de manejo de 

resíduos sólidos? 

2.2. Existem instrumentos financeiros e de incentivo para a redução da geração resíduos? Quais? 

2.3. Qual é o mecanismo de responsabilização financeira dos fabricantes de embalagens com os 

programas de coleta seletiva e reciclagem? 

2.4. Existe alguma normativa específica para o controle e acompanhamento dos contratos de 

prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos? 

2.5. Existe alguma normativa especifica para os contratos de concessões e parcerias público-

privadas (PPP)? 

2.6. Como são monitorados e fiscalizados os contratos de parcerias público-privadas PPP? 

2.7. Quais são as normativas de governança, específicas aplicadas à gestão de resíduos sólidos, 

como transparência, instrumentos de controle pela sociedade civil? 
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ANEXO C - Contexto dos RSU no Brasil 

ANEXO C - Contexto dos RSU no Brasil 

A presente análise foi feita a partir do banco de dados do SNIS - Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento. O Ministério do Desenvolvimento Regional, através do SNIS, faz a coleta de dados 

junto aos prestadores de serviços e órgãos gestores dos municípios. As respostas recebidas ficam 

disponíveis online e foram, neste relatório, compiladas e representadas no mapa do território nacional, 

como apresentado a seguir. 

Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares 

A cobertura do serviço regular de coleta de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de 98,8% da 

população urbana (Figura 9). Quando considerada a população total (urbana + rural}, o índice de 

cobertura cai para 91,7%. Estimou-se o déficit de 20,6 milhões de pessoas não atendidas36. Na área 

rural, 42,9% dos domicílios não dispõem de qualquer tipo de coleta de seus resíduos, correspondendo 

a 15,5 milhões de pessoas. 

Figura 10 - População Urbana com atendimento de coleta domiciliar 

36 Em relação à população total do pais 

Porcentagem da população urbana 
com atendimento domiciliar 

0%-20% 
:..::J 20%-40% 
GIi 40%-60% 
D 60%-80% 

- 80%-100% 
sem rP.sposta 

FnntP: íli;:ienó"tirn rio Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, 2017 - SNIS 
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ANEXO C - Contexto dos RSU no Brasil 

Coleta Seletiva e recuperação de materiais recicláveis 

O serviço coleta seletiva está presente em 1.256 ou 22,5% dos municípios, destacando-se que a 

pesquisa não aborda a abrangência da coleta seletiva praticada pelo município, podendo ocorrer 

somente em uma pequena parte ou em todo seu território. A recuperação de materiais recicláveis foi 

de cerca de 1,0 milhão de toneladas. equivalente a 1,65% dos RSU coletados, e a 5,4% da massa total 

de recicláveis potencialmente recuperáveis. No cadastro do SNIS, constaram 991 Unidades de Triagem 

(galpão ou usina), a maioria (83,5%), encontra-se na região Sudeste (490) e na região Sul (337). No 

entanto, o Diagnóstico ressalta a ausência de perfeito entendimento entre os respondentes do 

levantamento, de que galpão de triagem de caladores, seja uma unidade a ser cadastrada, o que 

implica na ausência ou inconsistência de dados. 

Figura 11 - Existência de coleta seletiva nos municípios 

. Existe coleta seletiva? 
-Não 
•Sim 

sem resposta 

Fonte: Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, 2017 - SNIS 

Transporte e transbordo 

Estima-se que 18,6% do total de RSU coletados passaram por alguma unidade de transbordo antes de 

seu encaminhamento a outra unidade de tratamento ou disposição final. 

Há 145 unidades de transbordo de RSU cadastradas no SNIS, observando-se grande concentração na 

região Sudeste (72 do total) e na região Sul, com outras 55. Os números da região Centro-Oeste, 

Nordeste e Norte ainda são pequenos, respectivamente com 1 O, 6 e 2 unidades de transbordo. 
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ANEXO C - Contexto dos RSU r,o Brasil 

Tratamento 

tpRÕê 188 /J -=i l ;;»-~~Q,~~'-'-. 3;-=:"--J!: ..... ·.,....; 3-
Há 68 unidades de compostagem cadastradas no SNIS, concentradas nas regiões Sudeste (52) e Sul 

(10). As 68 unidades de compostagem receberam 246 mil toneladas de resíduos em 2017. 

As unidades de tratamento por incineração totalizam 16, sendo 7 no Sudeste, 5 no Nordeste, 3 no Sul 

e 1 no Centro-Oeste. Receberam 56, 7 mil toneladas de resíduos em 2017 e são operadas 

majoritariamente por empresas (15). 

Disposição Final no solo 

Há 2.307 unidades de disposição no solo cadastradas no SNIS, sendo 1091 lixões (47,3%), 576 aterros 

controlados (25%) e 640 aterros sanitários (27, 7%). Considerando estas unidades, por tipo de operador, 

tem-se: as prefeituras com 84,9% (2.307 unidades). Em segundo lugar, estão as empresas com 276 

(12,0%). A seguir, com 42 unidades, estão "outros operadores". Surgem ainda os consórcios que 

operam 29 unidades (1,3% do total). 

Quanto à massa recebida de resíduos (RSD+RPU) por tipo de unidade, tem-se: Lixão com 6,9 milhões 

de toneladas, aterro controlado com 6,6 milhões de toneladas, aterro sanitário com 40,8 milhões de 

toneladas. 

Destaca-se a imprecisão das informações sobre as quantidades de resíduos enviados para disposição 

final, pois a maior parte delas é estimada pelos gestores, uma vez que o uso de balança para a 

pesagem rotineira dos resíduos se limita a somente 22,7% dos participantes; 41,2% dos municípios 

declararam não utilizar balança e não há informações para os demais 36,2% dos municípios Esta 

imprecisão interfere significativamente em indicadores importantes para avaliação do desempenho dos 

serviços prestados de coleta, tratamento e disposição final. 
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Figura 12 - Destinação final por município 

ANEXO C - Contexto dos RSU no Brasil 

. Destinação Final 
sem resposta 

B Aterro Sanltario 
Q Aterro Controlado e Aterro Saollario 

Aterro Coolrolado 
Llxao e Aterro Sanltario 

Q Ulrao e Aterro Controlado e Aterro Sanltarlo 

B U,ao e Aterro Controlado 

- Ulrao 

Fonte: Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, 2017 - SNIS 

Sustentabilidade econômíco-financeira 

O diagnóstico indica gasto aproxImadu de R$ 21 bilhões para o manejo de RSU em todo o pais, 

correspondendo a despesas com pessoal, veículos, manutenção, insumos, terceirizações e demais 

remunerações, exceto investimentos. Há fragilidade da sustentabilidade econômico-financeira no setor, 

uma vez que somente 46,3% dos municípios realizam a cobrança pelos serviços, e o valor arrecadado, 

para os municípios que praticam a cobrança, cobre em média apenas 54,6% dos custos. 

Na análise desses dados são realizadas algumas considerações a respeito dos municípios não 

participantes, em sua maioria de pequeno porte, que de uma maneira geral não realizam a cobrança. 

Dessa forma, estima-se que o percentual dos municípios sem cobrança é de quase 67% do total de 

municípios brasileiros. 

Quanto à forma de cobrança pelos serviços, entre os 1.648 municípios que a especificaram, observou

se que a inserção de taxa especifica no boleto do IPTU é a forma generalizada de execução, chegando 

a 85,8% dos casos. A seguir com 159 casos (9.6%), tem-se a cobrança por meio de taxa especifica no 

boleto do serviço de abastecimento de águ;i Fm 53 c.;isos (3,2%) do total, a taxa é cobrada em boleto 

específico. Há ainda seis municípios que declararam realizar a cobrança na modalidade "tarifa"; destes, 

quatro responderam adotar o volume (m' ou litros) como medida e os outros dois, o peso (kg ou 

tonelada). 

Com relação à incidência da despesa com manejo de RSU na despesa corrente total da Prefeitura dos 

municípios participantes, o indicador médio foi de 4, 1 %, variando de 2,7 % nos municípios de pequeno 
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porte (até 30 mil habitantes), alcançando 6,1% nos municípios da a,xa popuac,ona acima e 

milhões de habitantes) - 2 municípios participantes: São Paulo e Rio de Janeiro. Quando excluídos 

estes dois municípios, o indicador médio cai para 3,7%. 

Figura 13 - Cobrança pelo serviço, por município 

. Há cobrança pelo serviço? 

-Não 
•Sim 

sem resposta 

Fonte: Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, 2017 • SNIS 

Natureza Jurídica dos órgãos gestores 

A natureza jurídica mais presente nos órgãos gestores desses serviços nos municípios brasileiros é a 

administração pública direta, por meio de suas secretarias, departamentos, coordenadorias ou setores, 

correspondendo a 93,9% (3.339) do total de municípios; as empresas públicas representam 3,2% (114); 

as autarquias, 2% (71); e, por último, as sociedades de economia mista com administração pública, 

0,9% (32). 
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Figura 14 - Natureza Jurídica 

• Administração pública direta 
m Autarquia 

Empresa pública • 
C Sociedade de economia IT1IStõ com administração pública 

sem resposta 

Fonte- Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, 2017 - SNIS 

Integração dos órgãos gestores dos serviços de manejo de resíduos sólidos com os 

prestadores de outros serviços de saneamento 

A maioria dos órgãos responsáveis pelo manejo de resíduos sólidos executam esses serviços de forma 

exclusiva em 56,2% dos municípios participantes. A seguir, com 10,5%, estão os municípios que 

realizam os serviços de manejo de resíduos sólidos + drenagem e manejo de águas pluviais. Os que 

executam a integração total dos quatro serviços de saneamento básico - abastecimento de água 

potável + esgotamento sanitário + manejo de resíduos sólidos + drenagem e manejo de águas pluviais 

- num único órgão representam 5, 1 % dos municípios participantes. Os outros 28,2% são divididos entre 

municípios que realizam a prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos combinado com os 

demais serviços de saneamento citados. 

Consórcios Intermunicipais para o manejo de resíduos sólidos 

O consorciamento intermunicipal é um dos principais instrumentos da PNRS para a organização 

institucional e optimização da gestão no setor. 

Em 2017 forFim identificRdos pelo SNIS-RS 168 consórcios intermunicipais constituídos para o 

desenvolvimento de atividades e serviços diversos relacionados ao manejo de resíduos sólidos. O 

leva11larne11to revelou um amplo espectro de rnudalidathes de serviços e atividades, contempla11do 

alguns de caráter genérico e outros com objetivos mais específicos. Entre esses serviços, a maior parte 

se refere à disposição final de resíduos domiciliares em aterros sanitários, outros têm como objetivo 

estudos de concepção, projetos ou aquisição de gleba e até a implantação e operação desse tipo de 
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empreendimento. Outro destaque é para a elaboração de Planos de Gestão, Planos de Saneamento e 
Planos de Recuperação de Áreas Degradadas. 

Figura 15 - Existência de consórcio por município 

. Existe consórcio? 
Em processo de elaboração 

-Não 
-Sim 

sem resposta 

Fonte· Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, 2017 - SNIS 
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ANEXO D - Atas das visitas tecnicas no Brasil 

ANEXO D - Atas das visitas técnicas no Brasil 

Para o levantamento de dados primários a respeito das agências reguladoras de maior interesse ao 

presente estudo, foram realizadas videoconferências entre responsáveis pelo projeto e representantes 

das agências analisadas, assim como visitas técnicas a agências selecionadas, para aprofundamento 

das informações. Foram realizadas visitas a quatro das agências participantes do projeto, nas seguintes 

datas: 

ARES-PCJ (30 de janeiro de 2019) 

ADASA (12 de fevereiro de 2019) 

ARSESP (20 de fevereiro de 2019) 

AGIR (21 de fevereiro de 2019) 

Durante as visitas foram realizadas reuniões com o objetivo de conhecer e promover uma interlocução 

a respeito da estrutura de cada agência e da forma de regulação de Saneamento e Resíduos Sólidos. 

As atas das reuniões sao apresentadas a seguir. 

202 



Identificação 

1. DADOS 

Reunião 

Data e local 

Consultores 

ARSESP 

ANEXO D -Atas das visitas técnicas no Brasil 

Cooperação Brasil - França 

Elaboração de estudos visando avaliar e propor modelos de regulação relativos 

ao manejo dos resíduos sólidos urbanos em parcerias público-privadas em 

diversos municípios brasileiros 

Reunião de apresentação do projeto e respostas ao questionário. 

20/02/2019-ARSESP, Av. Paulista, 2313, São Paulo 

Elcires Pimenta 

James Miralves 

Agnes Bordoni Gattai - Superintendente da Regulação Técnica 

Claiton de Jesus Barbosa - Diretoria de Regulação e Fiscalização Técnica de 

Saneamento Básico 

Marco Tsuyama Cardoso - Especialista em Regulação 

46-5 

• 

Regislany Maria Ribeiro - Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços • 

Públicos 
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ANEXO D -Atas das visitas tecnicas no Brasil 

2. CONTEXTO 

Foi realizada visita técnica à agência ARSESP, em São Paulo, para uma interlocução a respeito da 

estrutura da agência e da forma de regulação de Saneamento e Resíduos Sólidos. 

3. SÍNTESE DAS DISCUSSÕES 

3.1 Apresentação do projeto 

O projeto foi apresentado em linhas gerais à agência, destacando os pontos descritos a seguir. 

Trata-se de projeto fruto da parceria entre a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e diversas 

entidades do governo federal: Ministério do Planejamento, Ministério do Desenvolvimento Regional 

(antigo Ministério das Cidades), FUNASA (Fundação Nacional da Saúde) e a Caixa Econômica Federal. 

Por parte das agências, o projeto foi inicialmente idealizado com a ABAR - Associação Brasileira de 

Agências Reguladoras. 

Q projeto possui duas grandes frentes, sendo a primeira desenvolvida diretamente pela Caixa, usando 

recurso do FEP - Fundo de Estudo das Parcerias, O fundo foi criado pelo governo federal no ano 

passado e definiu como plano de trabalho a elaboração de estudos em alguns municípios -chamados 

neste projeto de projetos-piloto. 

Projetos-piloto onde serão realizados os estudos das PPPs: 

Bauru/ SP. Observação: Agnes disse não estar informada do possível convênio com Bauru 

para desenvolver o projeto-piloto 

São Simão/ GO 

COMARES-UC (Juazeiro e mais 9 municípios) 

Teresina/ PI 

Uberaba/ MG (consórcio de 13 municípios) 

Os projetos-pilotos foram selecionados por apresentarem diferentes modelos institucionais e escopos, 

que envolvem (i) a coleta de resíduo sólido, (ii) transporte, (iii) tratamento e (iv) disposição final - os 

serviços de limpeza pública não estão previstos nesses estudos. 

A segunda frente é o presente projeto que, em parceria com a AFD, tem foco no desenvolvimento de 

estudos e pFOposição de AOFlllas de regula9ão para as PPPs de Resíduos Sólidos I l~baAos 

Para contratação da consultoria de regulação, foi feita uma licitação internacional, da qual foi vencedora 

a parceria formada entre a Egis Engenharia e Consultoria e a Fundação Escola de Sociologia e Política 

de São Paulo - FESPSP. 

Em seguida, foram apresentados a equipes de cooperadores e especialistas envolvidos e cada um dos 

5 produtos previstos no projeto: 
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Produto 1 -Plano de trabalho detalhado e que envolve um conhecimento aprofundado dos municípios 

e das agências que participarão do projeto. Também consta a elaboração de um léxico português

francês, uma vez prevista uma missão técnica na França. 

Produto 2 - Benchmark das principais experiências de regulação de Resíduos Sólidos no Brasil e no 

exterior. No Brasil, foram selecionadas algumas agências com experiência na regulação de resíduos 

sólidos, a saber: ARES-PCJ, ADASA e AGIR. Também está previsto um estudo sobre as principais 

experiências nacionais de Concessão e PPP de Resíduos Sólidos, que levantará as seguintes 

experiências: PPP de Piracicaba, PPP de São Bernardo do Campo, e PPP de Brasília. As duas últimas 

não estão mais em funcionamento, mas trata-se de experiências que possibilitam identificar as 

principais dificuldades enfrentadas do ponto de vista da regulação. Já em Piracicaba, a proposta é 

identificar o que já foi desenvolvido na área de regulação, e quais os instrumentos ')tlP. j#i foram 

desenvolvidos para o acompanhamento desses contratos. 

Está prevista uma visita à França, para observação das experiências de gestão de resíduos sólidos, 

algumas PPPs ou concessões, visitando as entidades responsáveis pela regulação. A visita será 

acompanhada pcir representantes das agências reguladoras, incluindo 2 participantes da ADASA. A 

missão está prevista para o período de 17 a 23 de março, de acordo com o cronograma que será 

enviado à agência. 

Neste produto, também serão levantadas as experiências de regulação da Colômbia e de Portugal. 

No diagnóstico será elaborado um relatório analítico de todas essas experiências, como foco em: 

1. Mecanismos e formas de cobrança do serviço prestado: regulação econômica e técnica do 

serviço prestado, inclusive aqueles que consideram inovações tecnológicas. 

2. Instrumentos normativos: resoluções técnicas, econômicas e procedimentais das agências 

reguladoras. 

3. Incentivo à redução e reciclagem de resíduos. 

4. 

5. 

Estrutura técnico-operacional utilizada pelas agências reguladoras. 

Indicadores de desempenho para a regulação dos serviços prestados. 

Produto 3 - Aqui será desenvolvido um modelo regulatório adaptado às situações encontradas nos 

projetos-piloto, a partir do relatório de diagnóstico do Produto 2. O Produto 3 deve gerar um relatório 

que será apresentado como devolutiva às agências participantes em forma de debate. Neste debate, 

que deve acontecer em uma grande videoconferência, será feita também a validação das propostas 

por parte das agências. Após esse debate, será organizado um seminário em Brasília para 

apresentaçao a todos os atores. 

Produto 4 -Nesta etapa, um dos projetos-piloto será selecionado, e o modelo de regulação do Produto 

3 será adaptado e aplicado ao caso em questão. Serão propostos: 

Diretrizes de organização da agência-alvo. 

Procedimentos de monitoramento e controle da PPP. 

Procedimentos de resolução de litígios. 

Ferramentas regulatórias. 
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ANEXO D - Atas das visitas técnicas no Brasii 

Estrutura técnica e administrativa necessária. 

Procedimentos contábeis. 

O produto também será apresentado em um seminário em Brasília, com participação das agências e 

demais atores. 

Produto 5 -consiste em: 

Relatório síntese dos estudos. 

Seminário de treinamento em Brasília de uma semana (40 horas) para agências reguladoras e 

agentes envolvidos. 

O cronograma que foi apresentado será atualizado em função do ajuste feito na data da viagem à 

França. 

3.2 Questionário 

Claiton apresenta o questionário já preenchido, enviado após a reunião. Principais observações: 

1. São 308 contratos de água e saneamento regulados pela agência, representa um grande 

volume de dados e a agência está refletindo sobre a otimização da gestão dessa base de dados; 

2. Revisões tarifárias: em regra geral, não são sistematizadas. Cabe às partes, geralmente a 

concessionária, entrar com pedido; 

3. Fiscalizações: devido ao número de contratos e à sua dispersão geográfica, o programa de 

fiscalizações prioriza os contratos nos quais, por experiência, existem situações criticas. Em todos os 

casos, cada contrato é fiscalizado pelo menos a cada 3 anos; 

4. O capítulo sobre resíduos sólidos é preenchido a partir do convênio recente sobre a URE de 

Barueri. 

3.3 Resíduos 

A ARSESP acaba de assinar um convênio com o Município de Barueri para regular a PPP com FOXX 

HAZTEC, de 2011, que prevê a instalação de uma "URE" - usina de valorização energética de resíduos 

urbanos. 

ARSESP está em plena fase de questionamentos sobre essa nova atuação com tecnologias pioneiras 

no Brasil, entre eles: 

Regulação só econômica e, no caso, apenas a partir do comissionamento dos equipamentos e 

o começo de sua amomzaçao? 

Regulação técnica: input sobre o projeto e a pertinência das escolhas tecnológicas? 

Sinergias/interferências com CETESB sobre os riscos ambientais e as emissões? Regulação das 

receitas acessórias (volume de resíduos vindo de outros municípios, PCI dos resíduos, eficiência 

energética, tarifa da energia elétrica vendida, etc.)? 

Nesse contexto, a ARSESP está muito interessada nos trabalhos desenvolvidos pela parceria EGIS

FESPSP sobre a regulação das PPP de resíduos sólidos. 
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Identificação 

ANEXO D -Atas das visitas técnicas no Brasil 

Cooperação Brasil - França 

Elaboração de estudos visando avaliar e propor modelos de regulação relativos 

ao manejo dos resíduos sólidos urbanos em parcerias público-privadas em 

diversos municípios brasileiros 

1. DADOS 

Reunião 

Data e local 

Visita técnica à agência. 

12/02/2019 - SAIN Estação Rodoferroviària de Brasília, S/N, Saa Ala 

Norte, Brasília - DF. 

Instituições 
1 coordenadoras 

Elen Dânia Silva dos Santos - Superintendente de Resíduos Sólidos, Gás 1 
' 

e Energia 1 
' 

' 

Silvo Góis de Alcântara - Assessor da superintendência de Resíduos 1
\ 

Sólidos, Gás e Energia 

Consultores 

EGIS-FESPSP 

____ -~°-ª!ª Batista de Sá - Coo_rdenador~ _de Regu!a~ão_~ O_u_t_o_rga 

Elcires Pimenta 

James Miralves 

' ' Laura Fortes 
·-. ·- •• ·-• ··- -----. -l ------

2. CONTEXTO 

Foi realizada visita técnica à agência ADASA, em Brasília, para uma conversa a respeito da estrutura 

da agência e da forma de regulação de Saneamento e Resíduos Sólidos. 

3. SINTESE DAS DISCUSSOES 

3.1 Sobre a regulação de Resíduos Sólidos 

A ri11P.sti'io dA mg11IAçi'io d;a ilmA nA rasíduos é algo novo no Brasil. A partir de 2013, iniciou-se, na 

ADASA, um trabalho de estruturação dessa regulação. A questão institucional, que é bastante técnica, 

evoluiu pouco nos últimos anos no país. 
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ANEXO D -Atas das visitas técnicas no Brasil 

Em 2012, foi editada a Lei nº 4.948/2012 que ratificou o pro oco o e "~-

Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do 

Distrito Federal e Goiás - CORSAP - DF/GO, formado por 20 municípios do Estado de Goiás, pelo 

Distrito Federal e próprio Estado de Goiás. O CORSAP conta com população de aproximadaménte 4,5 

milhões de habitantes. 

No DF, existe uma política distrital de resíduos sólidos aprovada pela Lei Distrital 5.418 de 2014. Para 

elaboração de outras leis e regulamentos necessárias à implementação dessa política distrital, foram 

formados grupos de trabalho nos quais participavam representantes da ADASA. 

A Lei que estrutura a ADASA, Lei nº 4.285/2008, exigiu que fosse firmado um contrato de gestão e 

desempenho com o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU. O contrato foi firmado em 

2016 e está em vigor, com validade de 30 anos e prorrogável. Trata-se de um contrato de gestão que 

aborda alguns aspectos também de regulação. Mas as metas, por exemplo, são atribuídas ao Plano 

Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PDGIS) e resoluções da ADASA. A ADASA optou 

por fazer um contrato mais simples para atender o mandamento da Lei e garantir a eficácia de suas 

normas, a qual está vinculada a assinatura do respectivo contrato. 

Não existe um contrato entre o SLU e o governo do Distrito Federal, somente a Lei nº 5.275/2013, lei 

de criação da Autarquia, que apresenta sua estrutura e competências. Justamente por ser uma 

autarquia, não é necessário um contrato com o governo do Distrito Federal. A ADASA se assemelha 

mais á ANEEL, onde o contrato de delegação é firmado diretamente com a agência reguladora, assim 

ela representa o poder concedente também ·. 

Com a Política Nacional, que agregou o serviço de drenagem e limpeza urbana ao saneamento básico, 

a Lei nº 4.285/2008 incluiu esses demais serviços no escopo da regulação da ADASA. Somado ao 

serviço de gás canalizado, determinou que se firmasse contrato tanto.~m a NOVACAP, responsável 

pelo setor de drenagem, quanto com o SLU (contrato de gestão e desempenho) e com a CEBGás 

(contrato de concessão). \. 

As bases de regulação da ADASA atualmente são compostas pelo Contrato de gestão e desempenho

número 1/2016, o PDGIS e quatro resoluções, a saber: 

1. Condições gerais da prestação e utilização dos serviços; 

2. Preços públicos para grandes geradores e resíduos da construção civil (a lei de resíduos da 

construção civil do DISTRITO FEDERAL traz a obrigação do SLU de prestar o serviço de disposição 

final. Como se trata de gerenciamento de resíduos de responsabilidade do gerador, coube à ADASA a 

definição do preço público que ele vai cobrar para esses serviços), 

3. Operação e manutenção das instalações de transbordo; 

4. Operação e manutenção das instalações de aterro sanitário. 

Neste momento, a ADASA está com foco no desenvolvimento de resolução de infrações. As infrações 

já foram tipificadas e as penalidades foram definidas. 
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Com exceção da resolução de transbordo, as demais já sofreram alterações e melhorias. 

O PDGIRS foi publicado em março de 2018, considerado o "ano um". Ao completar 1 ano de plano, em 

2019, haverá verificação de resultados. Não existe um acompanhamento mês a mês, pois as 

informações de desempenho são de responsabilidade do SLU; a ADASA não tem os dados primários. 

A ADASA acompanha o SLU, os resultados, mas não os contratos de terceirização do SLU. O SLU é 

o prestador de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do DF, por delegação 

legal, cabendo a ele executar diretamente as atividades ou por meio de terceirização. Apesar da opção 

pela terceirização, a responsabilidade pela prestação dos serviços perante o titular, agência reguladora 

e demais órgãos de controle continua sendo dele. A ADASA só regula a prestação do serviço. Como, 

por Lei, o SLU ê o único prestador do serviço, apesar terceirizar suas atividades, a ADASA verifica o 

cumprimento das normas, e o SLU cobra do terceirizado o cumprimento destas ... Se o consórcio for 

relacionado somente ao Distrito Federal, somente a ADASA regula; se o consórcio envolver outros 

municípios de Goiás, a AGR - Agência Goiana de Regulação. Nos dois casos, pode haver a parceria 

entre ADASA e AGR para regulação. 

De acordo com a Lei que ratificou a criação do CORSAP, há previsão de que a ADASA e AGR devam 

trabalhar de maneira coordenada por meio de convênio de cooperação. A ADASA chegou a iniciar 

tratativas para fazer um convênio de cooperação com a AGR, mas o processo não prosperou. O 

Governo do Distrito Federal tem posição de liderança regional frente aos municípios do entorno 

pertencentes ao Estado de Goiás, devido principalmente ao poder econômico. Os municípios do 

entorno têm uma fragilidade maior em termos de capacidade técnica e o Distrito Federal, bem como 

Estado de Goiás podem contribuir para estruturação do gerenciamento adequado de resíduos na 

região. No PDGIS há previsão de dispor resíduos em municípios do Goiás, em aterros que podem ser 

viabilizados pelo consórcio. 

Em relação ao serviço, a ADASA regula o serviço público de limpeza urbana e manejo de Resíduos 

Sólidos. Em relação aos Resíduos de construção civil, a Lei determina que esse serviço deve ser feito 

mediante a cobrança de preço público, e quem determina o preço público a ser cobrado pelo SLU é a 

ADASA. Além disso, a lei de grandes geradores, Lei 5.61 O, explicitou que a ADASA deve estabelecer 

o preço público para esses grandes geradores, mas somente se o serviço for prestado pelo SLU. 

Quando o serviço é executado por um prestador privado, valem as regras de livre mercado. 

Já para resíduos de serviços de saúde, o SLU não presta o serviço às unidades privadas pois não se 

trata de resíduos objeto do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Porém o 

SLU administra um contrato de gerenciamento de resíduo de saúde, em parceria com Secretaria de 

Se!útl., "º SLU, destinado ao atendimento das unidades públicas de saúde. Trota se de um contrato 

pela Lei nº 8.666. Na opinião da ADASA, o SLU não deveria contratar o serviço, mas sim a Secretaria 

de Saúde. Há, porém, um remanejamento orçamentário da Secretaria de Saúde para o SLU. 

A ADASA possui cinco superintendências destinadas a regulação de matérias a ela delegada: 

1. Superintendência de Recursos hídricos; 
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2. Superintendência de Drenagem; 

3. Superintendência de Abastecimento de Água e Esgotamento; 

4. Superintendência de Residuos Sólidos, Gás e Energia (SRS); 

5. Superintendência de estudos Econômicos e Fiscalização Financeira. 

Além disso, a ADASA tem um serviço jurídico. Cada superintendência destinada a regulação dos 

serviços públicos de saneamento básico tem duas coordenações: uma de Regulação e Outorga, uma 

de Fiscalização. 

A agência encontra-se com carência de pessoal de forma geral. A parte de fiscalização de SRS estava 

precisando de mais funcionários do que a parte de regulação, afinal, as normativas já existem, e 

precisam ser fiscalizadas . 

Está prevista a realização de um concurso público este ano para a ADASA. O primeiro concurso foi 

para 11 O vagas que não foram preenchidas. Hoje a ADASA possui cerca de 60 servidores, 

aproximadamente metade do que está previsto em lei. O regimento e organograma não estabelecem 

a quantidade de pessoas em cada superintendência. 

O primeiro e último concurso foi em 2009, mas, apesar de o salário inicial ser semelhante às agências 

Federais (realizando concursos na mesma época}, a ADASA não tinha um plano de carreira: a 

progressão era somente a cada cinco anos, enquanto nas federais era a cada a cada ano. Isso fez com 

que, além de não ter preenchido todas as vagas, muita gente passou pela ADASA. ficou alguns meses 

e saiu para trabalhar em outra agência 

Em 2013 houve uma reestruturação do plano de carreira da ADASA, e passou a existir quatro classes, 

cada uma com cinco padrões alterados anualmente. 

A ADASA tem uma gratificação anual (GARSP), que é composta por uma avaliação do desempenho 

individual e avaliação do desempenho institucional, que é realizada anualmente. Para a promoção 

também é considerada a titulação. 

A ADASA tem políticas de capacitação, já promoveu dois programas de mestrado na área de regulação 

junto à FIOCRUZ e também permite a licença para realização de doutorado. 

A ADASA, assim como todos os órgãos e entidades integrantes da administração pública do DF, utiliza 

o SEI - Sistema de eletrônico de informática integrado, um sistema de gestão de processos. Ao acessar 

o sistema é possível ver o que está acontecendo no processo e diminuiu a utilização de papel na 

repartição. 

O SLU dispõe de um sistema on-line de balanças, com o qual é pnssívP.I acompanhar como estao as 

atividades das bal,.nç"s instaladas nas suas instalações operacioneis 

No caso de incidentes na prestação dos serviços, o procedimento padrão deve ser uma ligação 

(comunicação imediata) primeiramente para avisar do ocorrido, e na sequência envio de ofício com 

maiores informações. 
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A comunicação entre prestador de serviços, ADASA e usuários é via site e ouvidoria. O relacionamento 

com os usuários, para Resíduos Sólidos Urbanos, é incipiente, necessitando de um trabalho 

institucional de forma a orientar os usuários do papel da agência na regulação desses serviços. Para 

água e esgoto, por outro lado, o consumidor vê o telefone da ADASA na fatura de cobrança do serviço. 

O licenciamento ambiental dos aterros é feito pelo Instituto Brasília Ambiental, vinculado à Secretaria 

do Meio Ambiente. 

As cooperativas de caladores foram contratadas pelo SLU diretamente para realizarem os serviços de 

coleta seletiva de algumas localidades e também os serviços de triagem. 

O PDGIS tem indicadores de eficiência da coleta, da triagem, e de todo o serviço, mas estes 

começaram a ser medidos há pouco tempo tendo em vista a aprovação do plano em março/2018. 

A seguir é apresentado, de maneira sintética, o processo de elaboração de resolução: 

1. Agenda regulatória ou pleito social ou ainda por determinação legal. 

2. Início de estudos com contratação ou não de consultoria especializada; 

3. Elaboração de uma minuta; 

3. Discussão da minuta com os atores interessados - prestadores de serviço, usuários, 

secretarias de governos pertinentes - apresenta-se a minuta e incorporam-se ajustes. 

4. Diretoria colegiada autoriza um processo de audiência e consulta pública (em média 30 dias 

de consulta pública). 

5. Consolidação do documento com as contribuições advindas da consulta e audiência pública. 

6. Aprovação da publicação da resolução pela Diretoria Colegiada. 

7. Publicação da resolução e disponibilização on-line. 

Esse processo está sendo revisto com o intuito de incorporar o guia de análise de impacto regulatório 

publicado pela Casa Civil à rotina de elaboração de normas da ADASA. 

Ressalta-se que a motivação técnica e as justificativas das disposições do instrumento normativo são 

realizadas por meio de nota técnica, a qual é parte integrante do processo decisório. 

Nunca foi feito um TAC (Termos de Ajuste de Conduta) com o SLU. A resolução de penalidade da 

ADASA não está publicada ainda, portanto não há uma fragilidade jurídica para aplicação de 

penalidades, o que deve se, supe,ado e111 b1eve. Está em Regeeieção uma preposta Qe TAC com 

referência a uma estação de transbordo de resíduos na Região Administrativa de Sobradinho. 

A ADASA integrou os grupos de trabalho que elaborou o PDGIS (Plano Distrital de Gestão Integrada 

de Saneamento) e a Minuta de Plano de Saneamento Básico. A consultoria que elaborou o PDGIS foi 

contratada pela própria ADASA. Foi ainda a agência que licitou, mas para análise dos documentos foi 

formada· uma comissão técnica com representantes da ADASA, da Secretaria de Meio Ambiente, da 

Secretaria de Infraestruturas, do SLU, da CAESB e da NOVACAP. Em observância à lei, as propostas 

dos respectivos planos foram discutidas em audiências públicas em diversas regiões do DF. 
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Federal não determinou que fosse por meio de Lei Ordinária), assim que ficou pronto já foi promulgado 

pelo governador. Já o Plano de Saneamento, por outro lado, precisa passar pela Câmara Legislativa, 

e já está há um ano esperando ser aprovado. 

Na superintendência, até 2018, a ADASA dedicava aproximadamente a mesma quantidade de tempo 

em Regulação e Fiscalização (50%/50%). A partir de 2018, a Fiscalização passou a demandar mais 

tempo, principalmente porque as resoluções entraram em vigor. 

O que uma Agência reguladora no Brasil, teria que ter para regular os contratos de Resíduos Sólidos 

Urbanos? Na opinião da ADASA, não é necessária uma terceira equipe dedicada exclusivamente aos 

contratos - isso seria o acompanhamento da resolução. As condicionantes do contrato e das normas 

se complementam e não deve haver uma divisão entre quem fiscaliza o contrato e quem fiscaliza as 

normas. Tratam-se de atividades complementares - resolução e contrato. 

Não haveria necessidade de alteração da estrutura da ADASA para regulação de contrato de 

concessão ou PPP. Reajustes financeiros e tarifários acontecem independentemente de se tratar de 

capital público ou privado. Haveria somente uma demanda de pessoal devido ao maior número de 

contratos regulados. 

A cobrança por serviço de limpeza pública do Distrito Federal é feita junto com o IPTU. Na opinião da 

ADASA, a implantação de tarifa seria a alternativa mais viável e que permitiria maior autonomia de 

gestão à entidade reguladora, pois caberia a ela sua definição. No Distrito Federal, por exemplo, existe 

a TLP - Taxa de limpeza Pública. A TLP, dentro do sistema de normas tributárias nacionais, só pode 

ser instituída por meio de Lei, por se tratar de uma taxa. A alteração e o ajuste de valores devem ser 

por meio de Lei. O resultado disso, no Distrito Federal, é uma taxa de limpeza pública que não atende 

nem aos princípios da Lei de Saneamento Básico, nem aos da Lei de Resíduos Sólidos, e não se 

consegue alterá-la. Essa taxa não é suficiente para remunerar o serviço . 

Propostas de alteração/majoração do valor da taxa na câmara legislativa não são aprovadas facilmente. 

O serviço deixa de ser financeiramente sustentável. Sem esse recurso, não se pode ter eficiência do 

serviço dentro do padrão exigido. Por exemplo, a construção de uma estação de transbordo adequada 

à resolução da ADASA encontra dificuldades pela falta de orçamento por parte do SLU, uma vez que 

a TLP não é suficiente para garantir os investimentos necessários. Já com a CAESB é diferente, pode

se cobrar os investimentos devido à metodologia de cobrança e remuneração. 

Possibilidades de iMlrn11 ,ente ele eebFBRÇB: ta,m AS belelo do IPTIJ, la><a Aa fatura e água, tarifa de 

resíduos na fatura e água? 

Mensuração da tarifa: calcular volume real, número de passadas, em relação ao consumo de água? 

Valor vinculado ao consumo de água não sabemos se seria a forma mais justa. Medidores de resíduos 

são mais complexos do que medidores de água. Um palpite é que o mais aplicável no Brasil seria com 

a medição da quantidade de vezes que o caminhão passa na rua. Por outro lado, como seria o impacto 

212 



ANEXO D -Atas das visitas técnicas no Brasil 

dessa medição em relação ao adensamento urbano? Um condomínio de casas exigiria mais passadas 

do que uma rua de prédios de 28 andares. 

Em relação ao incentivo à reciclagem, um dos principais estimules para o concessionário seria: quanto 

menor a quantidade de resíduos depositados no aterro, maior o valor da tarifa do aterramente, 

estimulando a transferência para a reciclagem. Sem que se perca a remuneração da reciclagem e 

compostagem. 

Um exemplo de incentivo do Distrito Federal é em relação aos estabelecimentos comerciais. A Lei de 

2016 definiu que quem gerasse mais do que 120 litros por dia resíduos indifereenciados seria um 

grande gerador e o SLU deixaria de fazer a coleta e o empreendimento teria que contratar um serviço 

privado para coleta e destino. Essa mesma lei determinou que os recicláveis, independentemente da 

quantidade, continuem sendo coletados pelo SLU, o que causou um movimento para melhorar a 

separação do lixo. Muitos estabelecimentos se mantiveram como pequenos geradores devido a um 

melhor gerenciamento e segregação adequada. 

Sobre a questão econômica, para o estabelecimento da tarifa de água, a ADASA utiliza a metodologia 

de preço-teto. A metodologia sofreu algumas alterações - inicialmente foram utilizadas algumas 

empresas de referência, e para a próxima revisão provavelmente será utilizada a metodologia de 

benchmark para definir os custos eficientes. Mas para a revisão ainda não existe uma definição, uma 

vez que a revisão é somente em 2020. 

Nos preços públicos definidos na Resolução 14/2016, foi utilizado o custo de serviço, que tem seus 

problemas: 

Quando se incorpora as ineficiências na tarifa, tem-se menos incentivo para o prestador ser 

mais eficiente. 

Dificuldade de se obter as informações necessárias para a definição dos preços. 

Em termos de segurança para o setor privado, uma regulação por custo de serviço seria o ideal, mas 

para o poder público não. 

O Brasil é muito diverso, é difícil imaginar um único padrão aplicado a todos os municípios, dos mais 

variados tipos e tamanhos, mas é interessante que se tenha um modelo com características básicas. 

Taxa de regulação: existem diferentes bases de cobrança. A ADASA não tem uma taxa de regulação 

para fiscalização dos resíduos sólidos. Existe somente a "taxa de regulação" para o serviço de 

abasteci11 ,e, ,to de água e i,elo uso de recurses i'líElriees. O que a AD,A,SA rocsbe por liscalia:ar Resid, ,os 

Sólidos é 3% da taxa de limpeza pública, que por sua vez é um>1 l>txa vinculada que deveria ser deixada 

apenas para execução das tarefas do manejo. 

O tribunal de contas já questionou fortamsnts a utilização desses recursos pela ADASA, uma questão 

discutida atualmente na agência. 
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Identificação 

1. DADOS 

Reunião 

Data e local 

i Instituições 
1 coordenadoras 

1 

! Consultores 

i EGIS-FESPSP 

'------

2. CONTEXTO 

Cooperação Brasil - França 

Elaboração de estudos visando avaliar e propor modelos de regulação relativos ao 

manejo dos resíduos sólidos urbanos em parcerias público-privadas em diversos 

municípios brasileiros 

Visita técnica à agência. 

21/02/2019 -Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do ltajaí - R. Alberto 

Stein, 466 - Velha, Blumenau - SC. 

Heínrích Luiz Pasold - Diretor Geral 

André Goetzinger - Gerente de Estudos Econômico - Financeiro 

Ana Claudia Hafemann -Analista de Regulação e Fiscalização 

Daniel Antônio Narzetti - Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização. 

Ricardo Hübner - Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização. 

Simone ~"._~e~_Tr~le_s~~:_,ll.ssessora (AM_M_V_I.:._) __ 

Elcires Pimenta 

James Miralves 

Laura Fortes 

Foi realizada uma visita técnica à agência AGIR, em Blumenau, para uma interlocução a respeito da 

estrutura da agência e da forma de regulação de Saneamento e Residuos Solides. 

3. SÍNTESE DAS DISCUSSÕES 

3.1 Sobre a regulação de Resíduos Sólidos 

"A agência é como o juiz do jogo, quanto menos aparecer, melhor". 
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Foi apresentada a experiência do aplicativo "interagir" - onde o cidadão pode enviar fotos de 

irregularidades e reclamações. 

A AGIR tem um consórcio com ·14 municípios, sendo que 12 deles incluem o serviço de resíduos 

sólidos, representando 750.000 habitantes. Blumenau e outros três municípios maiores não fazem 

parte do consórcio de RSU por questões unicamente políticas. Existem três municípios pequenos de 

"fora" da área da AGIR que estão no processo de integrar o consórcio. Por se tratar de municípios 

pequenos, não impactaria significativamente na capacidade do aterro. 

O aterro, hoje, caminha para virar uma usina de reciclagem. O próximo passo é a implantação da coleta 

de recicláveis pelo consórcio. Assim, o município pode aderir ao consórcio, responsável pela 

terceirização do serviço, ou pode realizar a coleta por conta própria e encaminhar os resíduos ao aterro 

consorciado, que cobra pelo depósito do resíduo. Esse consórcio intermunicipal tem como principal 

atividade o aterro sanitário. 

O atual prefeito de Blumenau entende que o mun1cIpI0 está em desvantagem em relação aos 

municípios vizinhos organizados de forma agrupada. O prefeito participou de uma missão em Nice (FR), 

no final de 2018, junto com a AFD e voltou com a visão de criar uma Região Metropolitana liderada por 

Blumenau e absorvendo o CIMVI - Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do ltajaí. 

47'7 
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Na associação dos municípios, existe um grupo de trabalho que está apresentando aos prefeitos a • 

visão da região metropolitana, cuja implantação é um dos assuntos que está em pauta junto com um 

projeto de biometanização dos resíduos. 

Blumenau faz parte do consórcio da AMMVI -Associação de Municípios do Médio Vale do ltajai, mas 

não faz parte do consórcio de Resíduos, o CIMVI - Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do ltajaí 

(Aterro Sanitário em Timbó). 

O IBRAOP (l11stituto B1asileho de Auditoria de Obras F'óblicas) disprn1ibilizo□ cetca de 40 1101111ativas, 

sendo 11 para Resíduos Sólidos - Normativas para os auditores. André, faz parte do IBRAOP, assim 

a agência pode vincular o que os tribunais de contas usarão como parâmetro na regulação. 

Criada em 201 O, a AGIR atua com: abastecimento de água, esgoto sanitário, limpeza urbana, manejo 

de resíduos sólidos, drenagem e transporte coletivo desde 2017. 

A AGIR regula: 
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privado. 

BRK Ambiental - concessão de saneamento privada (a antiga Odebrecht Ambiental). 

Recicle - aterro privado de Resíduos Sólidos. 

Demais: "SAMAES" - autarquias municipais, todas do direito público. 

Estrutura organizacional da AGIR: existe uma assembleia geral formada pelos prefeitos. A cada vez, 

um prefeito diferente se torna o presidente simbólico da agência - ele não tem uma atuação ostensiva 

na AGIR. O presidente autoriza a contratação de pessoal, a aquisição de produtos, decide os nomes 

do comitê, e dá uma primeira aprovação para os cargos comissionados. 

Para a composição do comitê, é levado em consideração o conhecimento técnico dos possíveis 

1rnambros - formação superior, e experiência em determinada área. A seleção é feita da seguinte forma: 

publicação de edital, inscrição dos candidatos, envio dos nomes selecionados à assembleia para 

aprovação e encaminhamento ao comitê, a quem pertence a palavra final. 

A AGIR, é, na medida do possível, autônoma. A agência recebe pouca interferência do prefeito, o que 

é uma forma deste abrir mão de algumas responsabilidades e passá-las à agência reguladora. 

A equipe da AGIR é composta por 16 pessoas, incluindo os estagiários. Está aberta no momento a 

seleção para o cargo de engenheiro sanitarista, que deverá trabalhar exclusivamente na área de 

Resíduos Sólidos. O setor de Saneamento será seccionado entre água e esgoto, de um lado, e resíduos 

e drenagem, de outro. 

Cerca de 40% da equipe da AGIR é composta de servidores concursados. 

Os funcionários da AGIR não são celetistas; os prefeitos entenderam que a contratação deveria ser 

estatutária. No caso de extinção do consórcio, os funcionários devem ser absorvidos pelos municípios. 

Trata-se de algo tecnicamente passivei de contestação, mas que a AGIR mantém. Afinal, para que o 

funcionário celetista tenha poderes de fiscalização e aplicação de multa ele deve ser um servidor 

estável/funcionário público. Da mesma forma, o município pode ceder servidores à agência (por 

exemplo, André Goetzinger). 

A AGIR fez uma verdadeira auditoria, em 2015, dos custos de cada município para o manejo de 

resíduos sólidos - coleta, transporte, destinação, e recicláveis separadamente. O grande desafio que 

se encontra nos municípios, em todo o Brasil, é uma contabilidade não orçamentária, e sim patrimonial. 

Como a maioria dos prestadores que se tem noticia é de ordem pública, a questão do custo ficou muito 

f1ag111e11lada. A Associação dos mufiiei~ios chamou representantes Ela AGIR, ~Ye moAtoY Yma 

pesquisa de campo e foi em cada prefeitura apurar os custos de Resíduos Sólidos. 

Prefeituras de menor porte têm funcionários trabalhando no serviço de resíduos, mas também de 

capina, demolição, varrição, etc. Assim. foi necessário na pesquisa determinar, para cada um dos 

casos, um direcionador de custos, um rateio -quanto se trabalha para Resíduos efetivamente. Buscou

se a máxima precisão do custo de cada trabalho para saber se o preço aplicado é sustentável ou não. 

Ninguém sabe exatamente quais são os custos diretos e indiretos dos resíduos. 
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A agência não mede a inadimplência nessas formas de cobrança? Na última pesquisa, comparou-se o 

faturamento com a arrecadação. É interessante que no edital de licitação isso já seja condicionado. 

Nenhum município adota a tarifa para o serviço, exceto Brusque, onde o serviço é concessionado; 

todos os demais adotam taxa. A concessão de Brusque está em TAC (Termo de Ajustamento de 

Conduta). Existe um estranhamento em relação a essa concessão, pois o município cobra como taxa 

e repassa à concessionária como tarifa - se isso garantisse a inadimplência para o prestador, seria o 

ideal. Mas, o município não é um bom pagador. O risco de a concessionária receber com atraso é 

grande. Essa configuração não funciona. Se o município estiver precisando de dinheiro, primeiro ele 

vai usar o dinheiro da taxa para cobrir o que é obrigação constitucional, e o que sobrar ele vai pagar 

aos outros. Assim como em São Paulo, essa concessão é anterior à Lei de concessões. Essa tarifa, 

por se tratar de uma concessão, não tem questionamento jurídico, e á cobrada por meio do boleto de 

água. O dinheiro vai para o SAMAE, que é autarquia, e ela repassa o valor. 

Essa tarifa foi definida no processo licitatório, porém precário. O critério é por número de vezes que o 

caminhão passa na rua. Se o morador colocar o lixo na rua fora da data certa de passagem do caminhão 

ele recebe uma notificação que pode levar a uma multa. 

Em 2018, em Timbó, havia, segundo o código tributário, a prestação e a cobrança através de taxa, mas 

o município queria adotar a tarifa. O parecer da AGIR foi positivo em relação a essa alteração, inclusive 

à alteração na metodologia de cobrança (diversos critérios semelhantes a Blumenau). O que chamou 

atenção foi que o STF se posicionou de forma firme no sentido de que, em se tratando de lixo, entende 

que a cobrança deva ser por meio de taxa quando o serviço é prestado diretamente pelo município. Já 

para as concessões, entende que deva ser tarifa. A base para essa argumentação é a súmula n. 29. 

Nesse caso de tarifa, a cobrança é somente para o transporte e destinação final do Resíduo. A limpeza 

pública não entra devido a sua indivisibilidade. 

O código tributário, geralmente, é uma lei complementar e é aprovado pela própria cámara municipal. 

Às vezes acontece de o prefeito, por meio de decreto, ajustar a taxa. Quando isso acontece, somente 

alguns municípios consultam a AGIR, embora essa consulta à agência para ajuste de taxa seja 

teoricamente obrigatória, mesmo que essa consulta tenha força opinativa somente - a Câmara é quem 

realmente decide em relação ao valor da tarifa. 

Blumenau adota a política do poluidor-pagador. Familias carentes recebem o beneficio de 50% da tarifa 

nula. 
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Em campo. a equipe da AGIR buscou, em primeiro lugar, dados de contabilidade. que são informações 

orçamentárias padronizadas. Para abrir os dados e encontrar os indicadores buscados, dirigiram-se 

também ao pessoal dos Recursos Humanos, ao setor de obras, ao SAMAE, e outros 

Em Pomerode, existe um SAMAE (uma autarquia municipal de água e esgoto) que utilizava o recurso 

da água para cobrir os custos de Resíduos. A partir do estudo da AGIR, foi apresentado para a cámara 

de vereadores um valor para o município instituir a taxa de coleta dos resíduos. Houve muito embate 

na época - o poder legislativo entendeu que não deveria ser cobrada essa taxa. A AGIR apresentou 

então o estudo para o Ministério Público, que fez com que a Câmara revisasse a decisão. 

A primeira pesquisa foi feita em 201 5. Desde então, foi feita uma série histórica. 

100% das informações estão no município, mas hoje, se toma decisões, com 10% dos dados que se 

tem. Quando se faz um tratamento do dado, e ele vira uma informação, o gestor pode tomar melhores 

decisões. Muitas vezes, quem tem o dado de custo é o setor privado, mais do que o público. 

A intenção da AGIR é que todos os municípios façam a pesagem do rejeito. Por ora, isso ainda é 

considerado como um percentual de rejeito do reciclável. 

No grupo de 14 municípios: na coleta existem 3 terceirizações, 1 concessão, e os outros 9 são serviços 

prestados pela prefeitura. Um dos municípios, que tem um custo mais elevado, roda com um caminhão 

caçamba. 

Um dos municípios ganhou um caminhão novo da FUNASA, e a taxa de depreciação passou a ser 

muito elevada. A recomendação da AGIR foi que o município fizesse uma cooperação técnica e 

cedesse o caminhão no horário ocioso para outro município. Isso justificaria a depreciação do 

caminhão. Infelizmente, essa proposta não teve sucesso. 

Para aterro e disposição final existe: um consórcio público para 9 municípios e um aterro privado que 

atende 4 municípios. Os municípios menores se consorciaram. Quem opera o aterro é o consórcio, 

mas ele terceiriza diversos serviços. Sobre o terreno utilizado para destinação final: em consórcio já 

está definido que ele é dono do terreno onde é implantado o aterro sanitário. No protocolo, já consta 

que o passivo ambiental é igual à contribuição do consórcio no aterro. Ainda não existe uma resposta 

para a questão - no caso do aterro privado, se a empresa falir, ou se acontecer uma tragédia, para 

quem fica a responsabilidade? 

AAGIR tem 12 planos de gerenciamento integrado de Resíduos Sólidos e 2 inclusos no Plano Municipal 

de Saneamento Básico. Assim, todos os municípios têm os Planos de Resíduos, mas nem todos têm 

o de Saneamento. A agência está, atualmente, na fase de revisão desses planos. O principal foco da 

revisão é o diagnóstico, e não o prognóstico. Demais aspectos são de decisão do município e a agência 

não pode interferir, deve respeitar a decisão do município. Cada município tem seu plano, mas não 

existe um plano para o consórcio. 

Todos os municípios da AGIR têm cobrança pelo serviço de manejo de Resíduos Sólidos: 4 deles têm 

a cobrança junto com o boleto de água, 8 no boleto do IPTU. Guabiruba e Botuverá têm boleto 

específico, porque eram concessões. 
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(Tabela exibida na apresentação) 

Critérios para a cobrança: Blumenau por exemplo, tem uma cobrança que mescla parâmetros de 

frequência da coleta, uso do imóvel e o consumo de água. Em Timbó, hoje, a regra é idêntica à de 

Blumenau. 

O morador do centro de Blumenau, que tem coleta diária, é o que paga mais caro, já o morador da 

periferia, que tem coleta 3 vezes por semana, por exemplo, paga menos, a não ser que o consumo de 

água na residência seja elevado - no caso de se ter uma piscina por exemplo. Em Minas Gerais, existe 

esse parâmetro por zoneamento. 

Existe uma limitação das ruas para a passagem do caminhão de lixo. Não se pode ter um caminhão 

muito grande. Em São Paulo, em algumas favelas, é necessária uma moto para a coleta do lixo. 

Em São Paulo, o município arrecada uma taxa e no contrato de uma PPP, ele paga a concessionária 

através de uma contrapartida. Tentou-se criar um fundo para limpeza pública, mas não vingou. A taxa 

não pode ir diretamente à concessionária, ela tem que passar ou pela prefeitura ou mesmo por um 

fundo. 

Foi comentado na ABAR que alguns municípios estão adotando um fonmato de tarifa cobrada junto 

com a conta de água. O recurso não passa pelo caixa da prefeitura, apenas pelo caixa de uma 

autarquia, por exemplo. A autarquia de água cobraria a tarifa de lixo e repassaria diretamente à 

empresa ou autarquia contratada pelo município para o serviço de resíduos. Isso seria um modelo novo. 

Blumenau tentou esse novo sistema, mas não foi aprovado. A câmara não quis perder seu poder de 

definição - com a tarifa, a câmara perderia o poder de definição do valor. Existem dois municípios que 

tentaram adotar a tarifa, como prestadores públicos, e foram barrados pelo legislativo por critérios 

pouco razoáveis. 
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Não há barreira em relação à questão da divisibilidade. O que não se pode é pegar como base a área 

edificada. Para a taxa de lixo, a área edificada implica a lógica de que a pessoa com o imóvel maior 

tem um poder aquisitivo maior e pode contribuir mais. Mas o IPTU usa a área do imóvel como critério 

do pagamento, e, apesar da jurisprudência indica que isso não é bitributação, não parece um parâmetro 

razoável. O zoneamento é mais razoável. 

Foram apresentados três modelos de cobrança de forma mais detalhada. O material será encaminhado 

aos consultores. 

A cobrança por grande gerador é feita para a geração acima de 100 litros. 

Em Blumenau, existe uma organização mínima dos catadores de resíduos, nos demais municípios não 

há organização alguma. Existem caladores que trabalham de bicicleta, catando o reciclável de pessoas 

já conhecidas, e catam somente o que é de interesse particular. A prefeitura não faz muita coisa em 

relação a isso, porque os caladores não perturbam, e sim ajudam ao diminuir o volume de lixo. Esses 

caladores, na opinião da AGIR, reduzem a receita potencial que o prestador teria com recicláveis. Em 

Pomerode, quando se faz a venda do reciclável, é abatido do custo do município. O mercado de 

recicláveis oscila muito no Brasil. 

A população de baixa renda que poderia trabalhar na cooperativa não entende que ser cooperado é 

diferente de ser um empregado CL T. Eles não terão todos os benefícios trabalhistas. Por isso, muitas 

vezes as cooperativas não dão certo. 

Para a cobrança da taxa de regulação, utiliza-se uma taxa direcionada ao poder concedente, que é o 

responsável pelo serviço. Onde há uma concessão, a taxa é direcionada à concessionária. O valor da 

taxa mensal é de R$ 0,05 multiplicado pela quantidade de munícipes, segundo o levantamento mais 

recente disponibilizado pelo IBGE. Foram utilizados dados de agosto de 2018, época em que a AGIR 

implementou o novo orçamento. Sempre na elaboração do orçamento do ano seguinte, o valor da taxa 

é avaliado pelos prefeitos na assembleia, que aprova o orçamento e decide se o valor será mantido. 

Os valores são: R$ 0,05 para água, R$ 0,04 para esgoto e R$ 0,05 para Resíduos. O limite máximo é 

de R$ O, 1 O por habitante para Resíduos. Não é cobrado o teto porque não há necessidade. O valor da 

taxa para resíduos não sobe há três anos. 

A AGIR tem mitigado alguns custos: a agência não paga aluguel pois funciona dentro da associação 

de municípios. Quando a Odebrecht Ambiental assumiu o consórcio, não havia previsão de taxa de 

regulaçao, e isso precisou ser aJustado. O ideal e que essa defin1çao esteJa nO edital. 

Não existe uma divisão na empresa a respeito de qual serviço exige mais trabalho de regulação. Em 

uma escala de trabalho, o setor de esgoto é o que dá mais trabalho para a agência. Já a concessão 

gera mais demandas. 

A taxa é cobrada da concessionária, no caso de concessão. No caso de autarquia, ela é cobrada do 

próprio município ou da autarquia. O pagamento é feito por boleto. 
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A AGIR procura se posicionar respeitando as prerrogativas de outros entes administrativos, por 

exemplo: 

Licitações: Tribunal de Contas; 

Impactos ambientais: Agência Ambiental, FATMA; 

Taxa de limpeza urbana: Câmara de vereadores. Neste caso, o papel da agência é de alertar 

as partes interessadas sobre a inadequação da cobrança (se for insuficiente para cobrir os custos) ou 

sobre serviços excedentários (coleta dos grandes geradores, frequência de coleta inútil etc.). 

Experiência Brasil -Alemanha 

Como a AGIR não pode ser o agente que executa projetos, a agência mantém contato próximo com a 

Associação dos municípios, que acompanha os municípios que queiram utilizar da associação para 

fazer os projetos dos planos municipais e resíduos integrados. Mesmo que o município contrate e queira 

executar sozinho, a AMMVI faz um monitoramento dos associados. 

Houve problemas com os primeiros planos de saneamento porque, além de não haver experiência 

prévia com a elaboração de planos, foram observadas deficiências e inviabilidade das metas 

estipuladas. No contato com a AGIR, que cobrava dos municípios o cumprimento do plano, foi 

observado que a revisão deste deveria atentar para a viabilidade das metas. A AGIR também ajudou 

na elaboração de um termo de referência para contratação da empresa que fará a revisão do plano. 

A forma de atuação próxima entre a AGIR e a AMMVI é positiva para os municípios. A agência 

consegue ter clareza sobre as principais dificuldades dos municípios, e a AMMVI, como assessoria, 

consegue atuar diretamente nesses pontos de dificuldade. 

No projeto em conjunto com a Alemanha, não foi diferente. Uma mestranda da Alemanha fez um 

acompanhamento das propostas de cobrança. Com o resultado deste trabalho, a AGIR está atuando 

na cobrança dos municípios. 

Na Alemanha, todo o resíduo é realmente medido. O material é pesado e existe um controle efetivo . 

Depende do município alemão, mas alguns fazem essa medição por contêiner. Na Alemanha, a 

logística reversa é uma política do estado, portanto já atendida e fora das pautas de discussão. No 

trabalho, a proposta é que fosse feita a cobrança com base no volume cobrado e que houvesse sacos 

específicos (personalizados, não disponíveis no mercado), que seriam comprados. O indivíduo teria 

direito a um número de sacos e, se gerasse mais lixo que o volume comportado neles, teria que comprar 

mais unidades. Isso faria com que o custo fosse totalmente pago pelas sacolas. Quem consome mais, 

paga mais. Existe um case americano desse tipo de adoçao de sacos especmcos para resíduos. ílla 

compra do saco, pagava-se o custo do serviço dos resíduos. 

Sobre a regulação técnica 

Está sendo discutida uma resolução a respeito do programa de monitoramento das operações e a 

forma de comunicar as "não conformidades" aos operadores. Além de reclamações e controles 

aleatórios, o programa deverá prever o controle dos contratos a cada 18 meses. Por enquanto, a prática 

é focada na fiscalização da coleta por acompanhamento dos caminhões. 

221 

• 

• 



• 

• 

Identificação 

1. DADOS 

Reunião 

Data e local 

ARES-PCJ 

Consultores 

2. CONTEXTO 

ANEXO D -Aras das v,sitas técnicas no Brasil 

Cooperação Brasil - França 

Elaboração de estudos visando avaliar e propor modelos de regulação 

relativos ao manejo dos resíduos sólidos urbanos em parcerias público- 1 

' 
privadas em diversos municípios brasileiros 

Visita técnica à agência . 

30/01/2019 -Av. Paulista, 633 - Jardim Santana, Americana - SP 

Dalto Favero Brochi - Diretor Geral 

Carlos Roberto Oliveira - Diretor Adm. E Financeiro 

Gabriel Guidolin Bertolo - Prestador de serviço 

Carlos Gravina - Diretor Técnico 

Marcelo Oliveira Santos Bacchi - Analista de Fiscalização e Regulação 

Daniele Bertaco Ramirez - Analista de Fiscalização e Regulação 

Rodrigo de Oliveira Taufic -Analista de Fiscalização e Regulação 

Daniela Malheiros Jerez - M. Graziera (advogada) 

Maria Luiza Granzieira - M. Graziera (advogada) 

Elcires Pimenta Freire - Coordenador do Projeto 

James Miralves - Especialista técnico 

Laura Fortes -A oio à coordena ão 

Foi realizada uma visita técnica à agênciaARES-PCJ, em Americana, para uma interlocução a respeito 

da estrutura da agência e da forma de regulação de Saneamento e Resíduos Sólidos. 

Pautas da reunião: Apresentação do projeto e Questionário 

3. SÍNTESE DAS DISCUSSÕES 

A reunião teve formato de uma conversa aberta sobre a regulação da Agência, cujo guia principal foi o 

questionário, já anteriormente enviado. Dúvidas a respeito do questionário foram esclarecidas no 

decorrer da reunião. 
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Consultores: Uma das dificuldades identificada, para o Manejo de Resíduos Sólidos - RSU, é a falta de 

uma cultura como a existente para os serviços de abastecimento de Água e Esgoto em termos de 

estruturação da regulação. Não existe conhecimento claro da própria estrutura das agências 

regulatórias. A proposta do projeto é aprender com o que já existe de cultura de regulação de 

Saneamento como um todo e avaliar o que pode ser aproveitado para o Manejo de Resíduos Sólidos, 

além de refletir sobre o que é necessário acrescentar nessa estrutura e, em termos de normativa 

técnica, o que dessa regulação pode ser colocado em prática de forma efetiva. 

Além de apresentar o benchmark, que está sendo feito na presente visita, o diagnóstico vai permitir a 

proposição de um conjunto de normas que sirva para qualquer agência do Brasil que queira 

desenvolver um projeto de concessão ou de PPP para Resíduos Sólidos. Esse modelo de normas será 

aplicado a um caso especifico, dentre os casos que estão sendo estudados pela Caixa Econômica 

Federal, através do FEP. Assim, o projeto vai discutir a aplicação das normas propostas a um caso 

concreto de uma agência com uma licitação de concessão ou uma PPP, de forma a aprofundar ainda 

mais a proposta. 

O projeto prevê ainda a fase de capacitação, prevista para Junho/2019. Depois de apresentada e 

discutida a proposta geral e a proposta para o projeto-piloto, haverá uma capacitação, em Brasília, para 

um conjunto de 40 pessoas do setor. 

Para fazer este diagnóstico da ARES-PCJ, foram selecionados alguns instrumentos. Um deles é a 

teleconferência e conversas com a agência. O segundo instrumento é a visita técnica, que será feita 

somente em três agências (ARES-PCJ, ADASA e AGIR). O terceiro instrumento é o questionário que 

serve, principalmente, como guia da conversa. 

Representante ARES-PCJ: A respeito do projeto-piloto de Bauru/SP - A ARES-PCJ já tentou um 

contato para fazer a regulação de Bauru, e tem interesse em se aproximar do município. 

Consultores: Veio a conhecimento, através de um técnico da área, que Bauru assinou com a ARSESP 

48S 

·• 

para uma regulação geral. De qualquer forma, neste projeto, foi falado de Bauru com duas passiveis • 

agências reguladoras: ARES-PCJ e ARSESP. 

O interesse pela experiência da ARES-PCJ no projeto é muito maior do que a relação com Bauru. A 

ARES-PCJ regula uma das poucas PPPs que estão em funcionamento no Brasil hoje: a de Piracicaba. 

No Brasil existem poucas experiências de sucesso de PPP. Inclusive, algumas que não funcionaram 

entraram como objeto dei estudo. O pouco que a ARES-PCJ tem de experiência em regulação de PPP 

de Resíduos é, na 11erelaele, a 1T1aior experiência 99 Elrasil. 

A intenção da Agência Francesa é ver não só o estudo, mas a aplicação do produto. Por isso, é 

importante que, para regular o projeto-piloto que for selecionado, a agência reguladora já esteja 

preparada. No futuro processo de licitação da PPP, deve-se definir também as regras de regulação. 

Partir de uma situação como a da ARES-PCJ, que já tem essa estrutura, parece mais viável para a 

regulação do projeto-piloto. O que é um ponto positivo para que Bauru seja regulado pela ARES-PCJ. 
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É importante lembrar que os estudos que estão sendo feitos pela Caixa podem mostrar viabilidade, ou 

não, do projeto. 

Representante ARES-PCJ: O interesse da ARES-PCJ na participação deste projeto é, mais do que 

pensar na estruturação de PPP e concessão, ter um modelo que possa ser utilizado para as autarquias. 

A ARES-PCJ percebe que falta uma diretriz nacional. Por exemplo, em Nova Odessa foi criada uma 

tarifa de resíduos, mas que gerou discordãncias e foi contra o interesse da população. É importante 

para a ARES-PCJ que haja uma referência nacional para servir como parâmetro. 

Consultores: A cobrança é um grande desafio. Tem que haver sustentabilidade financeira, e esse é um 

dos focos do estudo. 

Como cobrar? 

Através de tarifa ou de taxa? 

Quais são as diferenças? 

O estudo não vai resolver a questão, mas vai trazer diretrizes que sirvam para as agências como 

instrumento de referência. 

Representante ARES-PCJ: A ANA está sendo identificada como o órgão do governo para emissão de 

normas de referência também para o saneamento (MP 884). A preocupação é a ANA elaborar algo 

novo e diferente. Por que não incluir a ANA nesta fase inicial? 

Consultores: Muito provavelmente a ANA vai iniciar com Água e Esgoto. Caso ela comece com RSU, 

seria positivo para este projeto. Se ela quiser a partir desse estudo, incorporar o modelo, seria positivo. 

Mas isso é considerado improvável. 

Representante ARES-PCJ: Como funciona a participação do governo francês? Quais são os interesses 

dos franceses em investir neste projeto? 

Consultores: O Ministério da Economia e Finanças da França e o Ministério do Planejamento, Gestão 

e Orçamento do Brasil assinaram em março de 2017 um Memorando de Entendimento para a 

cooperação bilateral em infraestrutura. Em agosto de 2017, o MPDG formalizou uma solicitação de 

especialistas franceses no campo de parcerias público-privadas (PPP) para apoiar seu programa de 

desenvolvimento de projetos de infraestrutura de PPP das autoridades locais. 

Os setores selecionados são: 

Resíduos sólidos; 

Agua e saneamento; 

Iluminação pública; e 

Mobilidade urbana. 

O MPDG selecionou o setor de resíduos sólidos como uma área prioritária para cooperação com a 

França. 
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Essa política pública é coordenada pelo MPDG, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da 

Infraestrutura (SDI), em parceria com o Ministério das Cidades, órgão setorial responsável por essa 

área, e executado pela Caixa Econômica Federal (Caixa). 

Do lado francês, essa cooperação é apoiada pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e 

implementada pela Expertise France, a Agência Francesa de Cooperação Técnica. 

Os países utilizam a diplomacia bilateral para sedimentar caminhos de relações comerciais, o que é 

uma prática comum, e a França não é diferente. A AFD atua na área ambiental e de saneamento, na 

qual a França tem empresas internacionais de excelência já com forte atuação no Brasil. Isso motiva a 

cooperação para o desenvolvimento da área. 

Os franceses têm orgulho do sucesso de suas PPPs no setor de infraestruturas e saneamento. 

Identificando a insuficiência da infraestrutura brasileira, os franceses têm o interesse em investir e, 

consequentemente, ajudar também as empresas francesas que queiram investir no Brasil. 

Os recursos para o estudo são limitados e o tempo também é restrito. A ambição não é fazer o 

'REGULASAN' dos Resíduos. Este projeto é menor em extensão. 

Sobre os dados secundários e o questionário: foram retiradas parte das perguntas dos questionários 

que já podiam ser respondidas com dados encontrados on-line. Para isso, foram feitas diversas buscas 

por informações disponíveis no site da agência. Os dados levantados foram organizados em uma ficha 

que será disponibilizada para validação por parte da agência. 

O questionário está estruturado em três blocos. O primeiro, bloco A, trata de informações gerais da 

agência: quais são os contratos? Qual é a forma de comunicação? Softwares? 

Representante ARES-PCJ: A primeira parte já está quase toda respondida. 

Consultores: Sobre essa parte geral da ARES-PCJ, não ficou muito claro como é a relação dos 

municípios consorciados e conveniados. E como isso é formalizado? Existe um contrato para cada 

48'i 
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município ou é um contrato padrão? • 

Representante ARES-PCJ: Os municípios que são chamados de consorciados são os municípios 

fundadores, ·que estavam no inicio da agência. Para que ele seja um fundador ele tem que constar no 

Protocolo de lnt~nções. O Protocolo de Intenções, quando nasceu a ARES-PCJ, foi convertido em 

contrato de consórcio público automaticamente. 

Com o tempo, outros municípios buscaram a ARES-PCJ para fazer consultas sobre regulação. Assim, 

a ARES-PCJ começou a prestar serviços também a outros municípios, e foi leito um convenio de 

cooperação com eles, por lei autorizativa das Câmaras. Esse convênio, com um programa de trabalho, 

é o contrato. Todos os municípios seguem o mesmo padrão. 

Apesar dessa diferença formal, a fonma de trabalho da ARES-PCJ entre os municípios consorciados e 

os conveniados é a mesma. A única diferença é que o conveniado não tem direito a voto na assembleia. 

Consultores: Em relação à taxa de regulação, existem taxas diferentes, qual é o critério para isso? 
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Representante ARES-PCJ: A lógica da taxa de regulação é a sustentabilidade. No protocolo da ARES

PCJ, 0,5% de taxa de regulação seria o teto para os consorciados. Atualmente, alguns convênios são 

feitos com 1% de taxa quando o município é muito pequeno e o valor cobrado é muito pequeno para 

cobrir os custos de regulação. 

Os consorciados, que são os membros efetivos que integram o consorcio, pagam 0,25%. A prestação 

de serviço externa por convênio tem que ser sustentável. 

Consultores: A cobrança pela regulação é complexa, e geralmente as pessoas comparam a taxa de 

Resíduos com a taxa de Água e Esgoto. O índice de RSU não é o mesmo que Água e Esgoto porque 

o faturamento do serviço de Água e Esgoto é consideravelmente maior, e a regulação dos Resíduos 

não é mais simples do que a de Água e Esgoto. A ARES-PCJ já enfrentou esse questionamento sobre 

a taxa de Resíduos e de Aguas? 

Representante ARES-PCJ: no Protocolo de Intenções, está especificado: para Água e Esgoto, a 

cobrança é de 0,5% e para Resíduos Sólidos, 0,5%. Porém, para Agua e Esgoto, conforme a ARES

PCJ foi crescendo, a taxa foi sendo reduzida. Hoje, de 0,5%, a taxa caiu para 0,25%. 

Outro problema é que a arrecadação para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos, 

geralmente embutida no IPTU, não paga 10% do custo operacional do serviço. Isso implica numa taxa 

elevada para cobrir os custos da regulação. 

Exclusivamente em Piracicaba, contratualmente, pensava-se em uma taxa de 3%, e hoje a ARES-PCJ 

cobra 1 %. Se fosse 0,5%, Água e Esgoto teriam que subsidiar a regulação de Resíduos. É importante 

observar que, em Piracicaba, a área de atuação da regulação e fiscalização no contrato inicial era 

diferente. 

Outra preocupação: ausência de contrato de concessão. Quando existe um contrato de concessão, 

trata-se de um caso tranquilo, por constar tudo, inclusive a taxa de regulação, no contrato. A dificuldade 

é saber onde se aplica regulação. Se a regulação for do serviço, e não somente para contratos, a 

regulação passa a ser obrigatória inclusive para autarquias, departamentos, economias mistas e 

empresas públicas. Isso é algo que a ARES-PCJ defende. Uma grande dificuldade, por exemplo, é 

determinar a taxa para o caso de uma prestação direta. 

A Lei 11.445 diz que a entidade reguladora tem que verificar o cumprimento dos Planos de 

Saneamento. Se a entidade tem que olhar o plano de saneamento, é um indicio para dizer que ela tem 

que regular todos os serviços. 

A agência faz a interface com o usuário, verifica se as tarifas são sustentáveis para os serviços de 

coleta, transporte e disposição final. A ARE=S-PC.l conta também com a CETESB que regula e fiscaliza 

os aterros sanitários, e exige que o prestador envie um certificado para assegurar que ele depositou 

corretamente o volume de resíduos que foram pesados. 

A dificuldade para garantir a sustentabilidade financeira nõo é só jurídica. O problema é que não existe 

uma comunicação social clara com a sociedade, e falta apoio político. Por exemplo, a "Martaxa" de São 

Paulo que foi revogada, não por ser ilegal, mas por se tratar de uma medida de outro partido. 
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Consultores: Uma questão que foi enfrentada com esse esquema de taxa auto declaratória, como a 

"Martaxa" em São Paulo e Alibaia, foi a de separar os serviços divisíveis (coleta, transporte e destinação 

final) dos indivisíveis. Foi complexo estabelecer a taxa para a limpeza pública. 

Através dos Projetos-Piloto serão estudadas diferentes tipologias e escopos. Entretanto, um serviço 

que não entra em nenhum desses escopos é a limpeza pública. Os serviços considerados são: coleta, 

transporte e transbordo, e destinação final. Os Resíduos Sólidos Urbanos poderiam ser chamados 

também de Resíduos Sólidos Domiciliares, que é o principal foco do estudo. A limpeza urbana e os 

resíduos da construção civil têm uma complexidade muito grande para estabelecer uma taxa aplicável 

ao usuário do serviço. 

A ARES-PCJ abrange todos os serviços, inclusive a limpeza pública. Vocês acreditam que a regulação 

deve cobrir todos esses serviços mesmo? 

Representante ARES-PCJ: é um problema porque nunca se tem uma tarifa de limpeza pública, 

justamente porque esse serviço não pode ser dividido. A Lei nº 135 fala de limpeza pública, mas a 

ARES-PCJ não regula isso. A varrição fica fora da taxa. 

Consultores: Em relação aos quadros técnicos multidisciplinares, existe alguma dificuldade, 

impedimento legal ou econômico para contratação? 

Representante ARES-PCJ: A estrutura atual é adequada. Não existe impedimento para ampliação do 

quadro técnico porque ainda existe margem para isso Hoje o quadro técnico é dividido internamente, 

cada analista toma conta do seu município ou grupo de municípios. Trata-se de uma prestação de 

serviços para responder perguntas simples. Para acompanhamento contratual, no caso de PPPs, como 

a de Piracicaba, existem limites, por isso é interessante a prestação de serviços. 

Consultores: A estrutura da agência que está disponível no site da ARES-PCJ é a mais atual? 

Representante ARES-PCJ: O quadro foi atualizado poucos dias antes da visita, verificar. 
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Consultores: Os contratos com municípios e operadores são públicos? Estão disponíveis on-line? Não • 

foram encontrados. 

Representante ARES-PCJ: Os convênios que são feitos de cooperação com os municípios não estão 

disponíveis. Mas existe cobrança para que isso seja disponibilizado, e será. Trata-se de contratos 

difíceis até para a própria agência receber. O município dificulta o acesso ao contrato e seus anexos. 

Consultores: A segunda parte do questionário é referente aos contratos. Aqui, não se trata somente de 

RSU, 11 ,as de Sane"" ,ento. Como " !l!JêAeia faz a aeampanhamente desses contratos? 

Representante ARES-PCJ: Falta uma definição do que é contrato. É contrato de concessão? Cada 

contrato tem suas particularidades. Nilo existe uma regra geral. 

É estranho que o estudo levante somente os contratos, porque muitos lugares não têm contrato, se 

trata de uma autarquia ou departamento. Com as empresas estaduais de saneamento deveria ter 

contratos de programa, porém várias não têm contrato de programa, e existem muitos contratos 
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vencidos ou precários. Os contratos formais assinados serão pouquíssimos. A ARES-PCJ recomenda 

rever o questionário por estar muito focado nos contratos. Que está distante da realidade do Brasil. 

AARES-PCJ não faz a gestão do contrato. A ARES-PCJ fiscaliza a adequação da prestação do serviço. 

Consultores: A proposta é que a abrangência do questionário seja focada mesmo. O foco é concessão 

e PPP - o contrato entre as partes. Já na abordagem do trabalho, o foco não será tão restrito. Está 

sendo levantada a experiência também de saneamento, que apresenta um número maior de 

experiências de PPP. 

Na sequência, o questionário busca abordar os procedimentos internos de acompanhamento. Interessa 

entender os procedimentos de regulação, seja com contrato ou sem contrato. No item C, a terceira 

parte do relatório, o foco é somente em RSU. Nesta parte, poucas agências vão responder, a maioria 

deixará as questões em branco. 

Na questão C1 .1, a sugestão da ADASA foi que a abordagem fosse mais aberta, não só para os 

contratos de concessão, mas também as tarifas e taxas para os serviços de manejo. 

Representante ARES-PCJ: Houve dúvida de compreensão e diferença entre as: 

C1 .5. Como são os processos de reequilíbrio financeiro de contratos? (Quando é solicitada 

uma revisão da concessão, por esta estar em um contrato desfavorável.) 

C1 .7. Quais são os mecanismos de reequilíbrio econômico tarifário? (Reajuste ordinário anual 

da tarifa.) 

Caso da PPP de Piracicaba, onde existe um pleito da concessionaria quanto às receitas acessórias: 

uma é a venda de recicláveis, que é m,nima porque a coleta seletiva acontece antes da coleta dos 

resíduos e essa coleta seletiva é doada para uma cooperativa. A maior receita acessória prevista em 

contrato era a energia elétrica oriunda da digestão anaeróbia da parte orgânica do lixo. Alegando um 

desvio na composição do lixo, a empresa se reorientou na produção de CDR. O caso está sendo 

analisado atualmente e será abordado durante a visita prevista à tarde. 

Na região da ARES-PCJ, existem 3 consórcios de RSU. Mas a ARES-PCJ não pode regular esses 

consórcios porque todos os municípios participantes têm que fazer parte do consórcio da ARES-PCJ. 

Todavia, concessões e PPPs são, claramente, soluções. Porém para operadores privados. O estudo 

pretende propor algo no sentido de consórcios para Resíduos? 

Consultores: As várias tipologias dos Projetos-Piloto vão permitir explorar a questão dos consórcios. O 

tato de nao esf<fr erri-i:>autano quest,onârio não slgrtifíca qUei'íãõserâ atmrdado·no7ratralhu.- · -

O questionário está quase terminado e será encaminhado aos consultores até a sexta-feira, dia 1. 

4. FOTOS 
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\ Pedro Fontoura Desenv. Comercial Embaixada do Brasil em Paris 

A seguir, apresentam-se as atividades desenvolvidas durante a missão, organizadas por data e 

instituição. 

Quadro 17 -Atividades desenvolvidas na missão francesa 

Palestrantes ou técnicos que receberam a delegação: 

Nicolas Bourlon: Chefe de Missão Da Expertise France no Brasil Fexte - Fundo para Expertise Técnica e 

Intercâmbio De Experiências, 

Stéphanie Laronde: Diretora Adjunta OIEau. 

Frederic Marty: Professor e pesquisador do CNRS 

Manoel Renato 

Abordagens: 

A concessão segue um modelo romano-germânico oriundo do direito romano, utilizado em particular durante 

o desenvolvimento das indústrias em rede durante o século XIX. Na França, observa-se um vácuo legal. 

contrato 

1 
1 1 1 

Concessão Contrato de parceria Mercado Público 

Transfert do risco de Entidade adjudicante Entidade adjudicante 
demanda privada - - - pública 

P.1gamcnto por p;;:irtc do:; pgto difcridm cm funçJo Supostamente sem risco 
usuários da disponibilidade 

• Lei de julho de 2003, simplifica a lei da ordem pública . 

o Portaria 2004; redefine o contrato de parceria (contrato global, longo prazo, pagamentos 

espalhados pelo contrato, pagamento pelo particular, equilíbrio da demanda de risco 
assumida principalmente por pessoa física); 
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PROC. N•-L..l~;-':;::.:::.~-C:.:=.J..__.4 9 2 
FOLHAS 30 (9 
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PPP. 

• Concessão ;é mercado de parceria: atribuição do risco da demanda. 

Resultante das negociações contratuais, os subsídios de equilíbrio e as garantias públicas devem ser 
tomadas em consideração nessas negociações. 

As diretivas europeias de 2014 acrescentaram uma obrigação de compromisso orçamentário que deve ser 
dominada. 

As vantagens das PPPs: 

Macro: pré-financiamento privado das infraestruturas 

Micro: expertise do setor privado, contratualização do tipo de serviço, proteção dos serviços públicos 
no risco, garantia contra os custos de derivação (preço fixo) e os desvios derivados dos atrasos 
(pagamento relacionado à disponibilidade dos serviços) . 

Enquadramento das PPPS: 

3 críticas: Custos/Opacidade/Rigidez 

Sobre custo derivado do financiamento privado, preço da transação; 

Risco de renegociação; 

Risco de litígios, não aceitação social. 

2 características da contratação pública de PPPs na França: 

Fotos: 

Possibilidade de negociar contratos; 

Falta de flexibilidade para melhor permitir as renegociações. 

Évnlucnion comparée des ] 
modes de réalisatton ' 

i R¾!le, de lo 1 
, .::ommondft 
l pub!iqu<1- el 
i g0ro11tíe,s de 
1 redttvobnM 

, 
' Êvaluotion de ta i 

+_, soutenabilité budgêfoíre ; 

-~-- -- '-~-- -· 
Contrõle par la ''. 

Cour des compte.s. ; 
" ++ + -- + ++ - _/ 

233 



ANEXO E - Relatório de visita técnica - França 

Palestrantes ou técnicos que receberam a delegação: 

Jean-François Ascas: Diretor de coleta e gestão dos resíduos. 

Metrópole de Nice é responsável pela coleta e gestão de resíduos de 49 municípios. Eles gerenciam 
cerca de 350.000 !./ano. 

• Orçamento geral da metrópole de Nice relativo à gestão de resíduos: 

(TEOM); «Taxa de retirada dos RSU» estabelecida a 10,9% da base do IPTU (principal fonte 
de financiamento). Parte fixa determinada pelo estado e parte variável, pelos municípios. 

o Em média de 175 euros/moradia/ano 

Receita sobre a eliminação dos RSU (segunda fonte de financiamento do orçamento do 
Estado) 

Subvenções e apoio dos eco-organismos (Citeo, ocade) 

Operação dos serviços - a coleta: 

35% do serviço em gestão direta (régie); gerido pelos serviços públicos (em particular em 
áreas turísticas) 

o 170 veiculas 

65% do serviço operado pelo setor privado 

o Dividido entre 14 mercados públicos 

Coleta RSU 7 mercados 

Coleta vidro, papel 2 mercados 

Coleta RSU nos eco-pontos 1 mercado 

Véolia propreté/Nicollin/Propolys/Pizzorina/Dragui 
transporte 

Véolia propreté 

Véolia propreté 

Recepção e transportes dos 2 mercados 
RSU -----1---------1---~--------11·-Véolia propreté/Suez 

Evacuação de sucata 1 mercado Purfer 1 

Collecte des pneumatiques 1 marché TFM collecte sud 

~------------ ------------------------
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• Fardos pertencem aos clientes. Receita do sindicato em média: euros t. 300 euros para PET, 50 
euros para papelão). Na realidade recebem 80 euros porque tem rejeitas. Recebem+ 250 euros/!. da 
CITEO (eco embalagem, logistica reversa). 

Taxa de captação entre 98% e 100%, depende do material: Apoio da CITEO (empresa financiada por , 
50.000 empresas para redução do impacto meio ambiental). Economia Circular (Ver MTES). O design da 1 

' fábrica foi feito por fornecedor de tecnologia com o mesmo objetivo de 98%. 

Contrato com a CITEO à base de amostra de gravimetna. 

Fiscalização: O sindicato fiscaliza quando necessitar. A caracterização do lixo se faz sobre uma 
fotografia representativa de um ano completo de atividade+ a caracterização do estoque (para isto, dois 
softwares: da CITEO e da PAPREC, para coerência). ' 

Pessoal: 17 operadores de triagem em cada turno (do total de 2 turnos). Condições de trabalho dignas, 
contrato indefinidos, reinserção social a traves da agência regional de "pôle-emplol', salário de 1600 
euros brutos mensais. Triagem negativa: se retira o que não tem valor. 

Contrato: O contrato não prevê modificações, mas se pode negociar com o sindicato se houver 
investimentos. 

No total 13 (até 15) materiais estão reciclados em fardos de 1 t. 

PAPREC-Orientação dos gastos de funcionamento: 60% financeiro, 30% técnico, 10% social (equilíbrio 
é indicado pelo sindicato; o ministério e planos regionais não interferem nestes equilibrios). 

Existem muitos riscos de incêndios. devido a fermentação, trituração, compostagem, digestão 
anaeróbica etc. 
1----------- ...... - -- -- ----------------; 

Fotos 

Palestrantes ou técnicos que receberam a delegação: 

' PhilirrP. MnrnRU (VFOI IA)· diretor 

1 Responsável pelo transporte e tratam_en~o-UNIVALOM: Marion Kober. 
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Destaca-se a excelente receptividade por parte dos palestrantes franceses que manifestaram seus 

agradecimentos pela qualidade das perguntas da delegação brasileira e profissionalismo dos 

participantes. O sucesso da missão foi em grande parte possível devido à ativa participação da 

Expertise France em todas as etapas: planejamento, organização, realização das atividades no 

acompanhamento de todas as visitas. Cabe ainda destaque ao apoio recebido da AFD e do Consulado 

do Brasil na França. 

Em síntese: 12 entidades; 27 horas de palestras/debates; 28 palestrantes dos setores público e privado; 

média de 16 participantes por evento. 

Quadro 16 - Delegação brasileira 

Manoel Renato Machado Filho Diretor - Secretaria Especial do Programa de Parcerias de 
Investimentos - Ministério da Presidência I• 

Silvano Silvério da Costa 

Sérgio- uiz Cotrim 

As5essor - Coordenação Geral de Regulação e Arranjos Institucionais, 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MOR) 

•. ·---·---------------------
Servidor Efetivo da Secretaria Nacional de Saneamento do MOR 

/ 
f---,Jf-------- - --·· ··- 1 

Coordenadora de Projetos do GT Concessões e PPP, Caix~ 
Econômica Federal 

Maíra egina Malhadas 

1---~+--------- .... ·---·--·--------------
Hélio Winston Leitão Conselho Diretor da Arce 

Alceu de Castro Galvão Júnior Analista de Regulação da ARCE; Representante da ABAR 

Rodrigo de Oliveira Taufic Analista de Regulação da ARES-PCJ 

Laécío K. do Nascimento Silva Analista de Regulação da ARSETE 

Elen Dânia Silva dos Santos Superintendente de Resíduos Sólidos, Gás e Energia da ADASA 
1------------- ·---- - ---------------------1 

Dírige11~es e técnicos franceses 

Carole Devida! 

Nicolas Bourlon 

Gerente de Projetos de Cooperação Internacional - Mercados Públicos 
e Parcerias Público Privadas 

Chefe de Missão da Expertise France no Brasil 

• 
~ - ---

Jacqueline Poncet Encarregada de projeto - Facilitação de Negócios e Integração 1
1 Econômica Regional 

1-------------. - - ---·--·--------------------11 
Michel Galas Diretor do Desenvolvimento de Energia e Resíduos - Atividade Meio 

Ambiente-Energia da Egis 

Representantes da Embaixada do Brasil na França 

Juliana Guiguet Delegada Comercial Embaixada do Brasil em Paris. 
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ANEXO E - Relatório de visitas técnicas - França e Portugal 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

No período de 13 a 22 de março de 2019 foi realizada a viagem prevista no Plano de Trabalho, cujo 

objetivo central foi conhecer as experiências francesas desenvolvidas no âmbito do manejo de resíduos 

sólidos urbanos. 

Considerando a oportunidade, devido à proximidade, foi incluída na programação uma reunião na sede 

da ERSAR, em Portugal. Essa reunião visou aprofundar e complementar as informações a respeito da 

experiência portuguesa levantadas por me,o de pesquisa documental. A reurnao to, realizada no dia 

13/03/2019 e contou com a participação de dois técnicos da ERSAR e dois técnicos da consultoria 

EGIS-FESPSP. 

No dia 15/03/2019 foi realizada pelos técnicos da consultoria uma visita à COVALDEM, com sede na 

cidade de Carcassone - França. Os técnicos foram recebidos pelo Sr. Philippe Marcel, Diretor Geral 

dessa instituição. A COVALDEM é um "sindicato" de consórcios municipais encarregado 

exclusivamente da gestão de resíduos urbanos. São 6 consórcios, com 250.000 habitantes, em um 

território predominantemente rural. 

As atas destas duas reuniões prévias encontram-se no final deste relatório. 

Missão França 

No período de 18 a 22/03/2019, foi realizada a Missão de visitas técnicas, da qual participou a 

delegação de representantes do governo federal brasileiro e agências reguladoras, com quatro 

representantes do governo federal e cinco representantes de agências reguladoras. As visitas técnicas 

foram organizadas e acompanhadas por três técnicos da consultoria, que participaram das discussões, 

fizeram apresentações e registraram as informações e lições apreendidas na Missão. 

Os trabalhos seguiram a programação previamente estabelecida, cumprindo a pauta de atividades, de 

visitas e reuniões técnicas. 

A concepção do programa da missão teve como diretriz mostrar a diversidade e complexidade das 

possíveis soluções de sistemas regulatónos em concessões e PPPs na França. 

Foram realizadas visitas técnicas a instituições e instalações situadas na região da Provença Alpes e 

Costa Azul (PACA) e em Paris, na região de ile de France: entidades reguladoras responsáveis pela 

regulação desses serviços; usina de valorização energética e de valorização orgânica; unidades de 

triagem de alta tecnologia; centros de entrega voluntária de resíduos (Ecoponto) e diferentes 

instituições como ministérios, o centro de estudo IGD e a consultoria especializada Espelia, com 

atuação junto ao setor público. 
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J:;7,, :~i r~ · 
Fotos: 

j Palestrantes ou técnicos que receberam" ilelegaç&o: 

SMED (cliente): Comité 

SINDICAL: 1 Presidente, 

24 Representantes 

Olivier Chaussard: Diretor 

J Abordagens: A unidade operadora ~P1' 00c~ ao. p0der público. 

i Escopo: centro de triagem de coleia se:et,va. , ,ntrato de operaçao: 20 16-2026). 
' 

Capacidade: 2018: 38.000 t. (maio: .v.-" ~sp,. 'duje anu,~ciada devido à previsão baseada na épÓCf 
de baixa sazonalidade). 

População atingida: 1 M de haL• (Ni, .- ·,,, . ,.~t,bes). 

2019: 40.000 t. 

. Margem de manobra: Segrede, par.e · s .. ,essJ. Defin'çãc ·'a capacidade. 
1 

! Dados Financeiros: 

i - 9 M euros para linhas de produçãr. F,P -~· em 1:C' eu• ·,/1 x 36.000 t (capacidade anual) x 10 anos 
j (incluem 1,5M de euros de renovaç~u .1, n,atPri3I) distribuídos assim: 50% pessoal, 20-25% 
1 manutenção, 15% rejeitas, 5% ene,·:,:-, 
i 
: - SMED: gastos de concepção do e·" ,c,r , ·· º ua modernização. Não tem risco da receita sobre a 
1 venda. Assumem o custo dos rejeite,, · . · ,í'!O ,ncluídos no custo da operação (em média: 25%). 
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Abordagens: Foco: coleta sele~~-;; RS~-.- 27~.0~0 hab (29 comunas), 180.000 t. / ano (400 t/dia), contrato ! 
de 130.000 t. 1 

Características: 

Em 2008 54 M de euros: alta tecnologia (detecção por exemplo de radioatividade). Fosso de 4.000 t 
(cnpncidndc de 6-7 dias; objetivo: manutenção). 2 garras de 10Uh, 24h/24h x 360 dias (ue rnurnenlu 
trabalho 7800 h/ano, objetivo: 8.000 h/ano, 92% do tempo). 

Turbina: 1 O Mega que produz 75.000 MWh de eletricidade/ano (15.000 MWh para auto abasteciroento). 
Alimenta 10.000 moradias em energia. -

Escórias= 25% (Brasil= 20%). Não podem ser utilizadas na construção de vias públicas devido à 
proximidade com rios. Vão para Itália que valoriza por lei a 96% porque não são consideradas como 
resíduos (ver problemática Itália e diretrizes europeias com MTES). 

Processo: Combate à acidez do gás de combustão, aos dióxidos de /urano, aos metais (mercúrio, 
cadmio etc.). Os REFIOM (3,8 %) vão para aterros de classe 1. 

Seguem as normas Europeias do "Grenelle do Meio Ambiente" com um reporting à Agência Regional 
Ambiental: A DREAL faz controles aleatórios (vários pontos analisados na saída das chaminés + em 
captores de poeiras em vários pontos de captação) + acesso à população através de número verde+ 
diretamente na Web da Valomed + controle da FNADE (Federação Nacional das atividades de 

-+. despoluição e Meio Amble~te) e Aderne. 

, , Valomed responde às normas de qualidade ISO 14001 e 50001 (para Energia) para as quais tem que 
mostrar as evoluções positivas em termo de consumo de Energia. 

• Contrato: PPP assinado em 2006 por 20 anos (até 2026: se fará uma auditoria dois anos antes 
do final e se estudará a possibilidade de prorrogar em DSP ou PPP: sindicato que decide). 

o base do contrato: 

• Incineração· 

- + Outros possíveis que dão flexibilidade 

• Resíduos verdes 

• Volumosos 

• Coleta seletiva 

- Flexibilidade que vem da unicidade de interlocutor. 

• vom retrocessao da d1v1da aos bancos (contnbu1u para obter preços mais baixos/!.) 

• Financiamento das obras de 54 M de euros de 2008. 

1 

i 
1 

1 

1 

: 

i 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
' 
1 
' 
! 

1 
i 

o Renegociação do contrato: transparência no investimento. Contraio com a Univalom a 1 
base de cláusula. A regulaçã0 econômica se faz a partir de relatório financeiro anual 1 

➔ análise dos desvios. Extensão ou modificação de contrato se necessário (agora Nº i 

• 

13). O cliente pode revisar o contrato e as tarifas se houver bons resultados de 1 

performance, mas não &cont,;ceu ainda. 1 

Receita Univalom: com garantia Je receitas (comercialização da energia elétrica por ser energia 
renovável a 60 euros o MWh.) e garar,t1as financeiras. 

i 
1 

• Custos Univalom: 

o Fixo de 55 euros/1. - 25 euros de energia elétrica por t. = 30 euros/t (garantidos) 

o Variável/proporcional: sobre os 30.000 1. de RSU recebidos por Valomed por parte de ' 
~------· __ outros clientes_na capacidade ociosa ➔ alug_am 40 euro~or 1. .. _ .. _ __ _ _ ... _ 

if 

. . 
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previsão de altos custos ligados à nÍodern1zâçãÕ-:Õs municípios se juntaram em consórcio, incluindo 
Paris, e criaram o Syctom para dividir gastos e receitas. 

Na atualidade é a maior organização pública titular na Europa com 1 O UVE e 8 centros de triagem (total: 
' 2,5 M de l.). 
1 
i O Syctom é um estabelecimento misto administrativo de cooperação intercomunal com orçamento 
i próprio, responsável pelos RSU, mas que não tem nenhuma autonomia fiscal nem prerrogativas de 
; polícia porque não domina todo o processo (falta a coleta). 

1 Características da Syctom: 

• Destinação final e valorização (baixo controle da DREAL que organiza a planificação) 

• Entorno: densidade média das mais altas do mundo: 21.000 h/km2 

• Instalações dentro do perímetro urbano de Paris . 

• Coletam; 

• Transferem ao Syctom a valorização; 

• Escolhem a organização pública descentralizada (três opções): 

o Sistema autônomo público rnunlclpal (Régie); 

o Delegam à empresa privada (como a Dalkia Wastenergy); 

o Praticam a gest~o delegada a outro estabelecimento público como o sindicato 
(Syctom). 

!I O Syctom não tem fiscalização direta própria, no entanto existe uma contribuição obrigatória (orçamento 
votado em assembleia) e se remunera da seguinte maneira: 

! 1. 15% em financiamento fixo: corresponde a certo valor por habitante 

2. 85% variáveis: varia em função das toneladas aportadas por cada município. 

Em 2017: 95% dos municípios ou consórcios escolheram a taxa (onde a base é o construido e não o 
número de pessoas) e somente 5% a tarifa. Ex: da velha solteira num palácio/ a familia de 5 pessoas 
num apartamento . 

• Taxa: Fácil de implementar porque a base é simples (IPTU: sobre o valor locatício e definido 
pelos serviços fiscais nacionais. Projeto de revisão global deste imposto que será sujeito a uma 
revolução social) e a Fazenda arrecada com facilidade. Não tem risco de inadimplência. 1 
Problema: inclui também a coleta dos RSU dos grandes geradores (empresas, restaurantes que · 
compartem prédios) que representa 30-40% do valor do serviço. 

• Tarifa: Segundo conceito PAYT (Pay As You Throw), sistema mais justo, mas necessitaria de: 

• Um serviço que individualize cada parcela de gestão dos resíduos (coleta e tratamento); 

• Implicação do prefeito no envio do boleto; 

• Mais tecnologia (chips nas lixeiras, por exemplo); 

• Imaginar um sistema que evitasse que o consumo dos grandes geradores se repercutisse nos , 
particulares. 

Exemplo de Milão e São Francisco, onde a coleta separativa dos orgânicos funciona bem porque o 

1 

sistema é ancorado pelos grandes gerado. res, 

. A 11::OM ( 1 axa de Retirada dos RSU): .. _ .. _________ •.. ___________________ _ 

815i 

1 
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• Objetivo: financiar os equipamentos, porém com complicações devido aos comércios e grandes 
geradores. 

• Cobrança: o município encarregado da coleta que recebe a taxa. 

• Situação frágil: 

o A TEOM não cobre 100% dos custos, mas unicamente 70% dos 350 M de euros no 
total. Os 30% restantes são receitas de venda da energia (10%) ou da matéria dos 
centros de triagem (20%). 

o Desequilíbrio: com a TEOM, Paris paga 60% para a coleta e 40% para destinação final 
que são repassados para o sindicato através de um boleto. 

o Interesse por parte dos eleitos/prefeitos de cobrir 110%-120% do custo do serviço ➔ 
controles rigorosos por parte do Syctom. 

480.000 t. garantidas/ano, mas licencia até 510.000 t. 

Custo fabricação da usina: 600 M de euros em 2006. 

Objetivo: Operam e tratam só os resíduos que recebem (não vão buscar mais no mercado: não tem 
verdadeiro incentivo para ir buscar mais toneladas). 

Se comprometem sobre um certo volume de vapor (pode haver risco PCI). 

Remunera ão: através do S ctom,_g~~a.ê_obre o volume suplementar gue a unidade valoriza. 

Fotos 

Palestrantes ou técnicos que receberam a delegação: 

Nicolas Michel: diretor 
1 ----- ··, 

Aborda ens: 
'--"-~'-'--"-'----------- - .... 1 --------------

• 

• 
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ANEXO E - Reiatóno de v,s,ta técnica - França !50'3 

~:;~=r~sS2Y 
Contrato: 25 anos 

O projeto lançou-se em 1997 após 8 anos de maturação/negociação. 

O cliente: consórcio intermunicipal de 13 municípios (200.000 hab), garante 110.000 t. 

1 Visão: 

1. Criar um centro com capacidade maior às necessidades. 

2. Aproveitar a energia produzida interconectando tudo à rede. 

Objetivo do contrato: Destinação final + transbordo. 

2016: Modernização total do centro de triagem (6 M de euros de investimento) 

Capacidade UVE: 233.000 t./ano. Centro de triagem: 13.000 t./ano 

Compromissos da Véolia: 

1. Manter a tarifa 

2. Produzir energia 

Meios: busca por outros clientes para mais da metade da capacidade (146.000 t.). 

➔ Interesse forte da Véolia porque os custos fixos são divididos pelas 256.000 t. 

Papel da CGECP: querendo unicamente um resultado de performance, exerce um controle estrito, mas 
concede liberdade total à Véolia nas esr;o!has técnicas. Não tendo expertise em serviços técnicos, 
chama especialistas/consultores privados que definem os níveis de performance na base dos índices de 
performance nacionais e verificam os processos. 

A CGECP tem também um contrato de pre,tação de serviço com a Véolia para a coleta dos RSU. 

A Eco-embalagem (organismo de Estado QU3 mutualiza as empresas embaladoras e que contribui para 
o financiamento da reciclagem das embalagens) mdistribui para os municípios parte da taxa coletada em : 
função da performance de cada município (subsídios da CITEO). ! 
Obrigação da Véolia: 

1. Respeitar as normas ambientais. fiscalização da DREAL. 1 reunião/ano com a SPE. 

2. Apresentar aos especialistas (que podem acionar controles aleatórios através de laboratórios 
privados): 

a. A produção de calor 

b. Número de t. tratadas 

c. A produção de matéria valorizada 

d. Os resultados dos controles ambientais incluso para composto. 

3. Ter nivel de qualidade alto sob·e proautos reciclados (nível de tolerância: 2-3%, multa se 
superior). Existe controle da ,aid2 aa linha de lriagem para evitar que os caminhões voltem. 

APPP: 

Proprietários das matérias recicladas. ryp 1n,.:1pios. 

Véolia: recebe pela triagem. 

O município tem a opção: 

1. Delegar a venda a Véolia (contrato com um preço mínimo= maneira de transferir o risco de 
público para o privado). É o caso com a Syctom que tem meio e dimensão para comercializar 
com cada filial 50.000 t. d~papelão_a titu[o indi~ativo) . __ . _ _ 

i 
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2. Vender diretamente a matéria prima (com apoio /t. dado diretamente ao município). A logística 
da matéria prima recai sobre a Véolia (opção de Saint-Ouen-l'Aumône). 

➔Multa a Véolia se houver desvio de qualidade. 

O controle econômico do contrato é realizado pelo consórcio de maneira muito precisa, seguindo um 
caderno de encargo <;e;> contabilidade regulatória e fiscalização de acompanhamento ➔ existe uma 
harmonização regulatória entre o contratante e o operador (parceria positiva em relação à contabilidade 
regulatória). 

O contrato pode ser modificado com a chegada de novas normas, neste caso: Véolia renegocia com o 
cliente CGECP ➔ repercussão direta na fatura= reequilíbrios anuais (nos dois sentidos). Em 2016, 
após a modernização da unidade e aumento da competitividade, a Véolia restituiu a totalidade dos 
ganhos de competitividade à CGECP. 

Na França, o termo de referência de PPP não inclui o TIR do projeto. 

Taxas e tendência de disposição final - existem taxas sobre atividades poluentes: 

1. 3 euros/t. sobre incineração 

2. 17 euros/t. sobre disposição em aterro em 2018. A lei já estipula que essa taxa será de 65 
euros em 2023. 

3. Tendência clara para a reciclagem com manutenção da atividade de incineração em volume 
(aumento da população e consumo compensa a conscientização' e redução do lixo). Previsão 
de volume de incineração estável no horizonte 2030. Foi estável também entre 2008 e 2018. 

'as campanhas de sensibilização fazem-se desde o consórcio quando não são os mais preparados para 
tais ações. No entanto, existe dentro da Unidade bastante material didático utilizado 1 vez por semana 
pelo alunado da região. 

Unidade de Triagem: 75% do material entrante é reciclado e 25% vai para a UVE. 

Incineração: 23% do volume entrante em escórias (ligeiramente inferior a Valomed). 

Houve caso de PPP malsucedidas: Ex Mantes-la-Jolie, por razões de más quantificações no período de 
prova e problemas tecnológicos. 

Véolia - triagem: 

https://www.youtube.com/watch?v=EpcCg'x:'(VnPo 

https://www.youtube.com/watch?v=VuM65d_pruE 

Véolia - Valorização Energética: 

https://www.youtube.com/watch?v=6NOb1 HXq TY o 

UNIDADE DE COMPOSTAGEM: 

✓ 23.000 t. que entram 

✓ 88% do total em valorização agronômica 

✓ 7% em rejeito que vão para UVE 

✓ 5% perda em humidade. 

❖ 50% vêm dos eco-pontos (CEV) 

❖ 50% da coleta porta a porta 

Destino: A ricultura de cereais e beterraba a menos de 50km. , --- ------=::.::...;=;.:;_ ______________ _ 

504 
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ANEXO E - Relatório de visita técnica - FPanyJJ 

e----------------~.:::;1~!fi3505 
Venda: 5-6 euros/!. mais o grosso da receita vem da compra e subvenções dos eco-pontos por deixarem 1 

as 23.000 t. 
1---'--'-C.C..C'-------- ~- ------ ---

Palestrantes ou técnicos que receberam a delegação: 

Bruno Rakedjian: secretário geral de direção de assuntos europeus e internacionais. 

Abordagens: 

Parceiros do MTES: 

✓ AFD (Agence France Développement) 

✓ Operadores internacionais como o OIEau 

✓ Comunidade científica 

✓ ONG 

➔ Posição transversal 

A problemática dos transportes e resíduos é considerada como prioridade para o Ministério. Contexto 
regulamentar de forte evolução: necessita grande reatividade. 

RSU: Comunas e municípios têm cada vez menos recursos ➔ tendência para recorrer ao setor privado 
para garantir a qualidade do serviço (dimensão internacional: forte na Alemanha, Inglaterra, Suíça). 
Papel fundamental da AFD na parte da cooperação financeira e da Expertise France na parte comercial. , 

1 No Brasil, certamente as agências regulntórias recorrerão ao setor privado e definirão os parâmetros de · 
1 seguimento. 

i ZENAIDE HUBERT-KHAN: SUB Dl~EÇA?~~TERCÂMBIOS INTERNACIONAIS. 
. _J 
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--------------··- -·-- --·- --------
Procura ideias de boas práticas para aliança no setor informal para criar parcerias em PPP, 
nomeadamente nos RSU. Projetos de intercâmbios financiados por instituições financeiras. Ideias dos 
100.000 caladores brasileiros é uma ideia. 

No mundo: 50% dos resíduos são coletados, 50% vão para lixões. 

LO"fC LEJAY: RESPONSAVEL DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS À RECICLAGEM E 
VALORIZAÇAO DOS RSU. 

Papel do departamento: criar eixo de ligação e comunicação entre setor formal e informal. 

Estado - fiscaliza cada região e define a política nacional de resíduos: 

✓ Taxa de reciclagem global França é de 41 %; 

✓ Definição do objetivo de reciclagem para cada filial; 

Objetivo 2025: - 50% em relação a 201 O (decreto, medida provisória). No entanto a Europa 
pede mais: - de 10% dos RSU para aterro no horizonte 2025; 

✓ Zero RSU orgânicos em aterros em 2025; 

✓ Orienta sobre a parte fixa a guardar para financiar as infraestruturas e a parte variável para 
'. financiar a política de triagem por parte dos habitantes (a repartição final é decidida ao nível do 

consórcio/município/prefeito): 

✓ Princípio do poluidor pagador desde 1975, que se aplica a quem coloca o produto no mercado; 

✓ Define a TGAP, que tem como objetivo de inibir más práticas e contribui para orientar o meio de 
disposição final (aterro, incineração): 

✓ França: 37,7 M de t. que vão para instalações de tratamento: 

o 73% com valorização: 

o 27% sem valorização; 

o Aumento significativo (+30% em 5 anos) dos Eco pontos (CEV); 

o Aumento de 20% em 5 anos dos resíduos secos reciclados de porta a porta; 

o A incineração NÃO entra em concorrência com a reciclagem; 

o CSR em aumento regular. 

✓ O parque francês: 

Região: 

o 4500 eco-pontos: 

o 230 centros de triagem industriais para embalagens e papel; 

o 125 UVE (poucas novas criações, no entanto, se avaliam pelas quantidades de 
RSU/ano/hab); 

o 240 aterros sanitários: 

o 1000 intermunicipalidades com estrutura adequada para cuidar das infraestruturas. 

o Planeja o número de instalações e infraestrutura da sua região. 

o Declina a cadeia de responsabilidades para os consórcios e sindicatos. 

244 

oco 
506 

• 

• 



• 

• 

ANEXO E - Relatorio de visita técnica-:-__ França 

---~-~-r~~~~ 
-~- - . -

o Paris tem 18 UVE para 4M dr, t. incineradas. 

Consórcios/lntermunicipalidades: habitualmente fazem a gestão da coleta. E subcontratam o destino 
final a empresas privadas ou a sindicatos. 

Municípios: fiscalização por parte da Câmara Regional de Contas para que haja repercussão da TEOM 
na infraestrutura, meios, capacitação etc 

- Terá que antecipar o aumento de preço da disposição em aterro porque serão eles que irão 
pagar. 

- Não têm obrigação legal de se juntarem aos consórcios. 

Custo contribuinte: 113 euros/ano/hab (coleta + destino final). 

Ajuda da Responsabilidade ampliada ao produtor: Eco-embalagem = 1,2 MM de euros/ano para todas as : 
filiais. 700.000 M de euros unicamente ara embala ens 

TEOM (eco contribuição): dá 6,8 MM de euros (que reverte do Estado para os municípios que coletam). ' 
O estado guarda entre 4% (se município integra na política a iniciativa á redução) e 8% para a gestão 
administrativa (acima deste valor). São os municípios, na base do orçamento e do preço /t. que vem das 
instalações de tratamento, que determinam o valor da TEOM. 

o , Sistema pouco incitativo 

o Sistema de gestão simplificada pouco moderno e pouco responsável 

o Sistema que será remodelado a médio prazo (5 anos) 

CITEO (eco organismo: empresa privada) dá subsidias para que os municípios possam financiar a sua 
própria coleta seletiva. Este organismo e constituído pelos produtores de embalagens que calculam o 
custo que vai ocasionar a adequação aos objetivos do Governo (responsabilidade ampliada ao produtor: 
RAP) ➔ repercussão no nivel do particular. No caso dos DEEE, não tem reversão aos municípios 
porque habitualmente não coletam. 

➔ A responsabilidade da realização dos objetivos dos eco-organismos é repartida entre o estado e os 
consórcios. No entanto, pode haver multa se objetivos não forem cumpridos por filiais de tratamento. 

A DREAL responde às orientações do estado e fiscaliza regionalmente porque "compra" toneladas de 
cada matéria dos consórcios ➔ fiscalização na quantidade e qualidade do que se produz . 

CIDADE SUSTENTAVEL: 

Daniele Scalisi: Gerente de projetos, missão internacional em planejamento urbano e habitação. 

Existe um plano Europeu sobre os RSU e cada pais teve que declinar a sua própria política para 
adequar-se a ele. 

➔Controle para que não faltem infraestruturas 

➔Verificação dos equilibrios globais entre pai ses (por ex.: medo de exportação de matéria italiana para 
Holanda) 

A região - Poder legislativo - Conselho regional: elege um conselho territorial que organiza o plano de 

1 prevenção de gest5o de rcsiduos. Se não o fizer, o estado-nação assume essa função. 

i Os municípios e intermunicipalidades· 

1 

1. Geram e aprovam o espaço imobiliário 

• 
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ANEXO E-Relatório de visita técnica --França. 

--·- . -----·-
\ 2. Organizam os serviços públicos (RSU) 

1 O projeto "Cidade Sustentável" vem do acordo de Paris sobre o clima. A França votou a lei da transição 
1 ecológica para um crescimento verde em 2015. 
' : Vale verificar se a experiência de eco-bairro de Cali é traspassável paro o Brasil. 

Critérios: 

1. Moradias sociais. Forçar a integração e diversidade social 

2. Menos 50% em aterro em relação a 2015 

3. Cidade sustentável 

a. Verde 

c. Resiliente 

d. Exclusiva 

i. Governança 

ii. Parcerias PPP 

iii. Participação cidadã 
' 1---------------- ··-- -~-----------------------j 

Fotos: 

Palestrantes ou técnicos que receberam a delegação: 

Christophe Warnier: diretor de estratégia internacional/América Latina. 

Sarnir Dendoune: diretor de desenvolvimento - resíduos 

Aborda ens: 

1 
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ANEXO E - Relatório de visita técnica - Fran!) O g 

~OOC.I~ J8gtz~---
-------------· . -- . 

Apresentações de exemplos internacionais. 
UiA5= ~ 1 t,., - ~ 

1. Líbano, cidade de SaYda: Lixão remediado por subvenções (política internacional: PFNU). i 
Problema para encontrar um terreno. Suez implicado na gestão dos RSU no Líbano. Landfill , 
mining (mineração) RCC: Brita, adubos e plásticos (Energia) ou viabilização para construção? , 
Mais fácil a segunda solução porque a cidade tem interesse e contato com promotores. Melhor 
reaproveitar velhas infraestruturas para fazer as mesmas atividades. Custo médio: 1,25 M de m3 ; 

= 22 M de euros (standart elevado). Cobertura= 100 reais/m2. Concessões de 25 anos. A PPP 
não inclui a remediação. 

2. Marrocos, Mekness. Business modelo mais inclusivo. Aumento em qualidade, remediação de i 
lixão, resolução aspecto social. Modelo concessivo. Cliente: cidade. Foi o Estado/ministério que 1 
pagou. TEOM foi coletada de forma realista. Em geral, as obras de remediação passam pelos : 
chorumes (drenar, captar e tratar), pelo tratamento das capas mais superficiais, às vezes também : 
pelo tratamento do subsolo. Marrocos tem um programa nacional de gestão de RSU ➔fundo do ' 

e 
de captação de gás (preço fechado com um design) 

3. Colômbia: Bogotá: Landfill: convidado pelo concessionário/operador a dar opinião sobre este site 
de péssima percepção: Solução foi encontrar o operador (contrato foi assinado por um preço 
baixo demais (6 dólares/!. preço inexequível)). Ajudaram o governo/cidade de Bogotá a entender : 

:, este problema (não existe economia de escala). Aterro grande de 6.000 t /dia. -+Aumentaram a i 
taxa de 3 euros/hab. Não assumiu o risco o operador (contrato de concessão: + 7 anos ainda na 
época do pb). Visão da agência de regulação da Colômbia: +/- defeituoso, no entanto é maduro ' 
(é mais a autoridade pública competente que foi defeituosa). Com agências de regulação não · 
tem licitações. A CRA definiu o preço. Existe outro concessionário que opera o Biogás. (Criação ; 
de interface com problema). Normalmente o concessionário do Landfill que tem que operar o · 
biogás. , 

1 

4. Polônia - Poznan: usina de Inc,neração de 250.000 t., 80 M de euros de investimento (50%). '. 
Muitos subsídios da UE. Contrato de construção e operação (Financiamento entra em PPP, antes 
em contrato de concessão). Landfill para Waste-to-Energy. DBO para DBFO (Suez financia nos I 

~ 20 anos de operação). Instalação dos procedimentos-de "diálogo competitivo"·onde o termo de 1 
referência é leve e onde os poderes públicos conhecem a TRI do projeto (entre 11 e 15%: baixo ' 
para o Brasil). Comprometem-se em produzir certa quantidade de energia, o município vende a 
energia. Não tem risco sobre a receita e tarifa. UE desbloqueou a subvenção no final do projeto . 

5. Sérvia, Belgrado - remediação· CAPEX = TMB (500.000 t.) 

6. Para o maior lixão da Europa + Construção incineração para 60% da tonelagem. 160.000 t 
restantes, em aterro com biogás. Concessão de 25 anos e em qualquer momento pode-se parar , 
o aterro sanitário para responder aos critérios europeus (variável de ajuste). Business modelo = · 
incineração só. Estrutura da divida: Não tem subsídios. Empréstimo de Banco Europeu de 
Fomento e IFC (apoio técnico à cidade). Mais o imposto: x por 2 (25 euros/ano/moradia). Outra 
alavanca foi o acordo de venda de energia. Tarifa garantida (por 12 anos sobre a eletricidade e : 
por 25 anos para o vapor) de 85 euros /MWh. IFC apoiou a cidade. 

Problemática de Limeira em 1995 (sem agência): definição de tarifa etc. Após 15 anos, ainda existe o . 
medo de investimento no Brasil? ( + Mamus + Vega). Idem para Argentina e Bolívia. Hoje, há interesse 

, por parte da Suez, sendo vigilante no contexto socio-econômico-político do Brasil, aguardando as medidas 
i fiscais do Governo Bolsonaro e ver as or,entações do novo governo. 

i Pressão ambiental na Suez? Waste-to-E~,;rgy: Suez é uma empresa neutra, conhecem o quadro 1 

1

1

. regulatório europeu e francês (zero µlastico ern 2025: menos energia). Trabalham nas melhorias de 1 
captação dos plásticos e na coleta nas lojas. rlaverá novos tipos de rejeitas e o Waste-to-Energy será , 
sempre mais "acessível". Gaseificação + Pirolisa: Muita preparação. Mas pode-se fazer reciclagem de 
químicos como Waste-to-Oil ou Waste-lo-Cnemical, mas em estado de desenvolvimento/piloto. Mínimo 
rentável seria de criar usinas de pelo menos 250.000 t. (municípios de +/-1-1,5 M de hab). __ . _.' 
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ANEXO E - Relatório de visita técnica - França 

----------------
' THOMAS KERAVEL: DIRETOR DE PROJETOS PPP 

A equipe desenvolve a estrutura das PPP. Até então centrados na água e, agora, tratamento dos RSU em , 
destinação na modalidade de PPP (nivel mundial). 

Por que nos resíduos? 

1. Vertente demográfica 

2. Vertente infraestrutura e acompanhamento da política de Meio ambiente 

Com o cliente: 

1. 20% em equity com os sócios investidores 

2. 80% em dívidas 

SPE do projeto: Construção chave em mão. Com estudos técnicos para fazer dos projetos o mais 
ancave poss1ve . m os e emen os es ru uran es os proJe os e a ges ao os riscos ana 1se os 

clientes, financiadores, bancos, operadores etc ... ). 

Complexidade e duração são os dois indicadores-chave que darão confiança ao licitante. 

Em Belgrado, o diálogo durou 18 meses. 

✓ Oferta técnica 

✓ Condições apresentadas pelo cliente 

✓ Business modelo 

✓ Closing financeiro com estudo da parte técnica 

.._ 5·10 

• 

✓ Licenciamento ambiental t-------------~·-··- - -~---------------------, 
Fotos: 

Palestrantes ou técnicos que receberam a delegação: 

Laure Lagasse: coordenadora PPP resíduos 

Pierre-Emeric Chabanne: diretor IGD 

• 
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ANEXO E - Relatório de visita técnica - F ranç~ IJ i] j' 

Abordagens: 

Estrutura: formação de parcerias privadas e públicas (financiada pelo privado) sem fins lucrativos que ' 
existe desde mais de 20 anos. Reúne os interessados na gestão de resíduos. ' 

; Conselho de administração com um presidente = Representantes de executivos regionais e locais, 1 

1 associação de prefeitos, empresas privadas e públicas de serviços públicos de saneamento e resíduos · 
(Metrô de Paris, Véolia, Vinci ... ), os bancos e fundos de investimentos e associação de usuários. 
Discussão para encontrar consenso para aprimorar qualidade de serviços públicos. Não é gabinete de 
conselho (diferente de Espelia). É um centro de reflexão e expertise nos PPP. 

2014: diretrizes Europeias; IGD fez a transposição com o governo francês. 

Não é equivalente a "Trata Brasil" que seria mais como a Unspic. A IGD tem também o Estado como , 
representante. 1 

overnança: Financiamento privado (empresas e bancos). Não tem poder legislativo nem executivo, só 
apoia. Mesmo peso de cada um dos membros no conselho de administração. Tem função consultiva. 

Contexto institucional francês: 1982: transferência dos poderes para as PPP do Estado para as Regiões. 
Evolução contínua: com a transferência atual dos orçamentos para as intermunicipalidades e criação de 
entes regionais (ex.: consórcios = estabelecimentos públicos de cooperação intermunicipais). 
Descentralização -+ Livre escolha do modo de gestão de serviços públicos para 
intermunicipalidades/consórcios. 

- Gestão direta (administração direta pública= Régie) 

- Gestão delegada: não se privatiza o serviço público. A responsabilidade é do poder público. 
1 

' Total França: PPP e concessão: (gestão delegada) = 6% do PIB = 130 MM de euros. IGD trata da 1 

i totalidade (transporte, água, resíduos). ' 

1 Na IGD trata-se dos Serviços Públicos Locais e não dos soberanos (Ver Atlas dos SPL de mais de 30.000 j 
hab). ; 

-++ PPP na destinação final que na coleta. 

-+Mais tecnicidade, Mais Gestão Delegada. 

Os municípios têm que se associar a um EPCI (estabelecimentos públicos de cooperação intermunicipal; 1 
estrutura intercomunal: consórcio), mas não tem obrigação de aderir a um sindicato para a destinação 1 
final. Um sindicato pode ser uma autarquia de consórcio. Em Paris: municipalização foi feita no final do 1 
contrato, mas tem possibilidade de modificar no meio do contrato. 1 

Fotos: 
-------- ... -··7 

1 _________________ _] 
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,· ANEXO E - Relatório de visita técnic.a - França_ 

Palestrantes ou técnicos que receberam a delegação: 

Abordagens: 

ESPELIA: estrutura/consultoria fundada há 25 anos de uma necessidade das empresas públicas de terem i 
um conselho/consultor independente do serviço privado para a eficiência dos serviços públicos. ! 

Empresa privada (antes associação criada por prefeitos franceses) -+ Independência total em relação ao : 
privado. 100 consultores (um jurista, um financeiro, um engenheiro para cada um dos projetos). 

Objetivo de prever as modificações regulamentares (grupo de reflexão). 

Para os resíduos, trabalham muito na Economia Circular: 

1. Estudos 

2. Otimização da organização dos serviços públicos 

3. Acompanhamento na transformação das estruturas públicas j 

4. Acompanham os "bureaux d'étude" sobre os planos de financiamento de uma fábrica, por l 
exemplo, analisam o financiamento. Ex: ICEA no Brasil - financiamento do serviço público de 1 

água no Brasil. 1 

Cliente: Municípios. Respondem a licitações públicas. 1 

' Formas de contratação da Espelia Os consórcios, municípios ou agências reguladoras podem contratar i 
os serviços da Espelia, por meio de uma licitação ou também por um mútuo acordo, desde que respeitados ; 
os patamares indicados nos códigos dos mercados públicos correspondentes. 

Espelia na prática: 

✓ Fase pré-contratos - Estudos preliminares antes das licitações: Conhecer e avaliar as , 
performances dos serviços públicos ícoleta, aterros etc ... ). Características dos territórios, 
obrigações regulatórias etc. (Técnico, jurídico, contratual). 

✓ Evolução do serviço 

1-+ Definição da estratégia contratual 

1 -+ Compartilhamento dos riscos com o cperador e securitlzação jurídica dos procedimentos. 
1 

1 
1 

✓ Fase contrato: podem terceirizar uma consultoria especializada o projeto de modelo de contrato ; 
e licitação. 

512 
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5t 
✓ Atuam como estruturadores du projetos de concessoes e parcerias. 

mercado. 
e, 

(Equivalente ao papel da Caixa Econômica Federal? Sim, porque vai aportar conselhos aos municípios). 
Caixa como assessor técnico. 

1 

Modicidade tarifária - Custo de serviço: Como o consórcio consegue pensar que a tarifa é módica dentro 1 

do termo de referência? Tarifa adequada ao serviço ou tarifa que a comunidade vai poder pagar? Preço • 
justo para pagar o serviço (inclui a remuneração do capital). 

Métodos: 

✓ Baseado no custo real com integração da evolução do serviço que queremos integrar; 

✓ Recomposição dos custos na base do projeto de serviço desejado. Temos um organismo 
nacional (Aderne: Agência de Meio Ambiente) que tem referencial de custos reais por tipologia . - . 

✓ Decomposição dos Custos globaux forfaitaires (detalhar os preços unitários); 

✓ Distribuição dos riscos: tem impacto no preço (risco volume dos municípios: tarifa menor); 

✓ Diálogo com candidatos diretamente entre os editais onde as empresas entram em fase de 
negociação. Numa segunda fase. entra-se no diálogo competitivo. Analisam as ofertas para os 1 
consórcios; acompanham o diálogo com operadores; i 

✓ Assessoria econômico-jurídica 1 

1 
Durante o contrato, qual a organização para apoiar o poder concedente (num aditivo por exemplo)? Como , 
se garante o interesse público? Agora já náo sa faz contrato superior a 8 anos. 

A Espelia dedica-se a três tipos de funções: 

1. Segmento financeiro, 

2. Segmento técnico (auditoria sobre manutenção, equipamentos, bom fuílcionamento da usina), , 

3. Segmento contratual: verifica se respondem à totalidade das necessidades do consórcio. 

Objetivo no Brasil: regulação do contrato do ponto de vista do cidadão. Participação do cidadão na . 
França passa através do município ou da intercomunidade. A Comissão Consultiva dos Serviços Públicos l 
pertence aos consórcios e é obrigatória para municípios superiores a 15.000 hab. 

1 

A Aderne tem função neste contrato entre empresa privada e o consórcio? Só fornece indicadores. Pode ! 
orientar sobre a metodologia, benchmark dos custos e guias de boas práticas. ' 

A regulação na França faz-se por vários entes (relatórios do concessionário ao Tribunal Regional de 
Contas (Chambre Régionale des Comptes), consultores privados do poder concedente). O tribunal 
administrativo está muito solicitado nos editais por verificar os procedimentos. 

Quais os entraves para o desenvolvimento da tarifa incitativa? Ver comparativos REOM - TEOM. 

A REOM é proporcional à produção de resíduos e tem riscos de inadimplência que o município tem que , 
assumir. No Brasil, se quer incluir na tarifa de água. 

Numa intercomunidade, os vários municípios têm 5 anos para adotarem a mesma tarifa. 

A REOM tem sucesso porque parece mais justa, mas a TEOM é proporcional a qualidade do serviço dado. , 

Fotos: 

'----------··- - . - ·- ·- ----· ----------------' 
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ANEXO ~ela!ório de vIsI a técnica..:. Françjt Ç Q . 

FOlHAS 
ATAS DAS VISITAS TÉCNICAS - ERSAR E COVALDEM 

- - · Ata de Reunião - ERSAR -
DADOS 

Visita técnica à agência. Reunião 

Data e local 13/03/2019 - ERSAR, Rua Tomás da Fonseca, Centro Empresarial Torres De 1 
Lisboa, Torre G 8.0

, 1600-209 Lisboa. ' 

Eduardo Proença - Departamento de Análise Econômica e Financeira 
Paula Santana - Departamento de Engenharia-Resíduos 

--- . ----- .. -------
! Consultores Elcires Pimenta 
t---E"'-G""l~S-_F""'E"""SP'-S"'P ____ James Miralves _ __ __ __ _ ______ _ 

SÍNTESE DAS DISCUSSÕES 

: 1.1 Regulação econômica 

A ERSAR foi criada há 20 anos e trata da regulação dos resíduos sólidos desde 2013, quando teve inicio a 
. discussão da primeira normativa econômica sobre os serviços de gestão de resíduos sólidos: 
' i PRTSGR: Projeto de Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos 

Trata-se.de um modelo "revenue-cap", de inspiração inglesa, no qual o concessionário assume todos os riscos: 1 
• CAPEX e financiamento 

• OPEX 

• Receitas acessórias , 

; A receita é determinada pela ERSAR, com base nas melhores práticas do mercado (CAPEX e OPEX) e nas · 
normas de contabilidade regulatória. Nesse aspecto, o parâmetro mais específico é a amortização dos ativos 1 

com o cálculo da BAR (Base de Ativos Regulados). Os eventuais subsídios (por ex. subvenções da União : 
Europeia) são deduzidos do CAPEX para o cálculo das amortizações regulatórias. 

: As tarifas são estabelecidas por períodos regulatórios de 3 a 5 anos, com ajustes anuais contemplando: 
1 

• Os investimentos efetivos, 

• Os "indutores" de OPEX (existem "indutores de custos", por ex. os volumes efetivos de resíduos), 

• Receitas acessórias, quando a tarifa é regulada por outra entidade, por exemplo, energia. 

Existem também incentivos: 

• Desvio de orgânicos de aterros, 

• Recuperação seletiva 

• Quantidade de energia produzida. 

:J2lo_c9.p~!7.CJJ2c!I da n;ig_1:'l<!ção sã_i:i os sen,:ços ~➔ :alta": 
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í:
·--- --- ... -----

Coleta seletiva e triagem, 

• Destinação e valorização dos resíduos indiferenciadas. 

, São 23 entidades responsáveis por estes serviços, sistemas multimunicipais, e titulares da concessão dos : 

j serviços de alta até 2034. 
1 

1 
• 11 com participação majoritária de empresa privada (ex. EGF privatizada em 2015), 

• 13 sistemas multimunicipais (consórcios de municípios). 
l , 

, ' 
'A regulação dos sistemas privados é bastante tensa desde 2016. Assim, o regulamento tarifário foi adaptado 

em 2018. Um dos temas mais polêmicos é a questão de manter os incentivos à eficiência operacional, sem : 

incorporar os ganhos nas tarifas ajustadas. Este fato demonstra a complexidade da regulação econômica dos '. 

contratos de PPP de RSU. 

1 

Os objetivos são definidos pelo governo português por meio do PERSU (Plano Estratégico para os Resíduos 1 • 

Sólidos Urbanos), em aplicação das diretivas europeias. Ao nível de cada entidade ou sistema, o PERSU é l 
dividido em Planos de Ação. 

Cabe à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) validar os Planos (sobre coleta seletiva por ex.) e fiscalizar seu , 

cumprimento. ' 

O papel da ERSAR é somente o de calcular e/ou validar os investimentos previstos nos planos. 

O atual plano, PERSU 2020, é muito ambicioso quanto à reciclagem e desvio de orgânicos dos aterros, e não 

será passivei seu cumprimento. As partes estão negociando um "ajuste". No entanto, a ERSAR não participa : 

destas discussões. : 

1 Na regulação tarifária, não há multas por desvios de qualidade do serviço; foi citado o exemplo da frequência : 

· insuficiente da coleta dos pontos de entrega voluntária, no Alentejo. No caso, a ERSAR reconheceu que isso , 

provavelmente se deveu ao aumento do ,urismo e validou um aumento de custos. 

Também não há incentivos diretos para redução da geração e aumento da reciclagem. ! 
i 

• Redução da geração e mecanismo PAYT "Pay as you Throw' - Há algumas experiências piloto em i 
Portugal (em Guimarães por ex.) mas nada indica que o PAYT poderá ser generalizado. A ERSAR i 
não tem um programa específico, , 

• Incentivo à reciclagem - Há um incentivo na medida em que o serviço em alta de coleta seletiva e · • 

triagem não é faturado aos municip10s, mas os custos são embutidos na tarifa de destinação da coleta : 

indiferenciada. ' 

i Faturamento do Serviço 

, A ERSAR define o custo a ser cobrado pela concessionária para cada município para os serviços regulados. , 

: Cabe ao município organizar o faturamento do serviço aos munícipes. Geralmente é realizado por meio de 

; faturamento conjunto com a conta de água. Alguns municípios fazem a cobrança conjunta com a conta de luz. 

1 Existem diversas situações de atraso de pagamento por parte dos municípios, assim como contestação dos 

1 valores da contraprestação. 
1 
: A ERSAR não acompanha a questão da "Tarifa de Limpeza Urbana". E não há uma avaliação se os valores de ' 

! cobrança cobrem o total dos serviços. 

Funcionamento da ERSAR 

1 
Sobre a questão das sinergias e das J:iere11ças entre regulação da água e de resíduos. 

lJ!]_içialmente a ERSA~ t_r:~b_alh_o\!_com um, mes111a n_~rri:ia~va_para_ a re.9_u_i§Ç_ã~ d_a_ prestação 9! s_e_~iços je : 
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i água/esgotamento sanitário e resíduos sólidos: más-téve a necessidade de desenvÔÍver uma n-ormãti;; própria' 
, para os resíduos sólidos. Este fato demonstra que mesmo com o aproveitamento de uma estrutura de regulação , 
: da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é necessária uma estrutura 

1 

: complementar para a regulação dos RSU. Mesmo quando restrito à regulação econômica. 

São os municípios que financiam a ERSAR, por meio de uma taxa que possui dois componentes: 

• Fixo= f (habitantes) 

• Variável = v(volume coleta indiferenciada) 

... · . . . . Ata de Reunião - COVALDE!\I! . . - - · 

COVALDEM 

Consultores 

EGIS-FESPSP 

3. CONTEXTO 

' ' - . - . 

Philippe Marcel - Directeur General Adjoint 

Elcires Pimenta 

James Miralves 

COVALDEM é um "sindicato" de consórcios municipais representando quase a totalidade do território do 
"Departement de l'Aude" encarregado única e exclusivamente de gestão de resíduos urbanos. 

São 6 consórcios, com 250 mil hab., em um território predominantemente rural, exceto a cidade de 
Carcassonne, com 46 mil hab. 

A apresentação detalhada do sindicato e do contrato de PPP de coleta e destinação negociado com SUEZ. 

4. SÍNTESE DAS DISCUSSÕES 

Organização administrativa francesa 

A última lei sobre a "descentralização", Lei NOTRE (Nouve/le Organisation du Terrftoire de la Republique) de 
2015 determina que todos os municípios com menos de 20.000 habitantes devem se juntar, ou constituir, um 
consórcio de municípios (lntercommunalités). 

Os consórcios se tornam superrnunicipios e a lei determina que a titularidade de muitos serviços públicos lhes 
seja "transferida": por exemplo, a gestão de resíduos e, em breve, de água e saneamento também, 

O consórcio tem autonomia financeira graças a seu próprio sistema tributário. Por exemplo, a taxa de limpeza 
urbana é arrecadada pelo consórcio. 

Para serviços mais complexos, requerendo maiores investimentos, e/ou cujo custo é menor graças ao volume 
de resíduos efeito escala , a lei ince~_~v<!Jgraças a maiores repasses financeiros do Estado a criação de 
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ANEXO E - Relatório de visita técnica - França 

"sindicatos" de consórcios ou municípios. Um sindicato seria uma autarquia estruturada para prestar um 
determinado serviço. Não tem autonomia financeira, mas pode organizar os serviços da melhor forma: 
prestação direta, terceirização ou PPP. Os consórcios são "aderentes" ao sindicato, e se comprometem a honrar 
o orçamento anual votado pela assembleia geral dos representantes dos consórcios. 

No caso de COVALDEM, o sindicato é titular de toda a cadeia dos serviços de resíduos: coleta, coleta seletiva, 
PEV, central de triagem, valorização e destinação final. 

A PPP de COVALDEM com SUEZ 

O COVALDEM é fruto da junção de 2 sindicatos e herdou uma situação em que havia muitos contratos, sem 
eficiência operacional e de difícil fiscalização. Portanto, os membros decidiram: 

Unir todos os serviços no mesmo contrato, 

Procurar um parceiro privado com capacidade de investimento e inovação. 
I\ J_ nnn;. -- . ~ ..J - --- - •- -, " 

a definição e a responsabilidade dos recursos para cumprir as metas. 

O 'termo de referência" da licitação previa por exemplo: 

Menos de 40 % de rejeitos no aterro; 

Sem aterro nem incineração no território. 

Devido à complexidade da operação, foram contratadas 3 assessorias para montar e conduzir a licitação: 
técnica, jurídica e financeira. 

Houve um chamamento público e 3 empresas foram selecionadas por "notória competência". Com cada uma 
foi conduzido um processo de negociação técnica e econômica, chamado "dialogue competitif', enquadrado 
por Lei, e fiscalizado pelo tribunal de contas e o 'controle da legalidade" dos "procuradores". No final, a Suez 
foi escolhida. 

Faturamento do Serviço 

Os consórcios do COVALDEM optaram por manter a taxa para os serviços de limpeza urbana (TOM), em vez 
do faturamento direto ao usuário (na França: redevance, REOM). Vários motivos interessantes de se analisar: 

Garantia e simplicidade de arrecadação - Sendo uma taxa, é a "Fazenda" que "cobra" esse imposto, 
por conta dos municípios e consórcios, junto com os impostos sobre o valor dos imóveis. Não há 
inadimplência. 

Justiça social - Sendo assim, detentores de bens de grande valor contribuem mais para o 
financiamento do serviço. 

Complexidade - devido à estrutura dos custos dos serviços, cuja parte fixa é preponderante, a fatura 
ao usuário tem que ter uma parte fixa importante, mesmo se o cidadão não gerar resíduos, disto vêm 
reclamações e inadimplência. 

Enquadramento e controle técnico 

O contrato tem como bases: 

A lei francesa com seus objetivos de reciclagem e valorização; 

O Plano Regional de Gestão de resíduos, que, ao nível da Região administrativa (equivalente pelo 
tamanho a um Estado Brasileiro) adequa as metas nacionais às realidades regionais, regiões rurais, 
regiões urbanizadas etc., de tal sorte que a média regional cumpra a Lei; 

As diretrizes do COVALDEM em termos de eficiência de reciclagem e receitas de reciclagem e 
valorização. 

O COVALDEM fiscaliza o contrato e o cumprimento das metas, por exemplo: 

Caminhões de coleta rastreados, 
L_------------·~ ~-·- -- ---------------------' 
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r----------------
Reporting online de todas as oalanças, ~~~1tti]-
Destinatário em cópia de todas as reclamações e monitoramento do prazo de resposta e resolução 
pela Suez. 

Regulação econômica e financeira 

Para garantir a transparência na gestão financeira do Contrato, o Covaldem exigiu que seja constituída uma 
SPE para administrar este contrato. 

O Covaldem tem direito a 3 administradores (sobre 7), sem direito de voto. 

Caso os resultados financeiros superem a meta (incluindo uma TIR predefinida), os beneficios são divididos 
50/50. 

Caso as receitas acessórias superem a meta, os beneficios são divididos 30 Suezf70 Covaldem. Idem para os 
ganhos de eficiência operacional. 
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ANEXO F • Caracterização das agências reguladoras de saneamento básico 

(ARSB) 

A presente seção apresenta a caracterização das agências reguladoras pesquisadas, no que se refere 

ao ano de constituição, nível de atuação e abrangência, regulação de contratos, estrutura técnica e 

operacional, investimento em capacitação e aspectos gerais da atividade de regulação de serviços. 

Figura 16 - Agências Reguladoras pesquisadas 

ARS8 E-u - A!USB-1.«l 

- ACFcME -ARIS-SC ••= llffil ARP8-PB 

- 1,/;EM:.-AC 
,.,, V AA?E-PE 

.. AGENERSA-RJ- ARl'•TO 

GAGEPAN-MS -~ 
-AGEFAA-PR UARW-MG 

-- 111111"""-·Al. 
~ AGER-MT 

___ ,... 
mllGERC>RO •:::,~ ARSAM-AM -- - AASEC-MT -- lii:} ARSEP•RN 

-AGRESE-SE 111111 ARSS'-SP 

;,'.:;J AGRESP\.Pi - AASES?-sP 

- --00 
- ,A.RSETE•Pl ---se -AAS?-ES 

e:! AACE-CE -ATR-10 

ARCON-PA ttJ MOO-MA 

~1 AAESC-SC - SR>S!' 

- AREGPCJ 

O Quadro 19 mostra as agências nacionais pesquisadas, que totalizaram 38 para as quais foi possível 

obter as informações de interesse do estudo, utilizando os procedimentos e critérios descritos na Seção 

2 -Aspectos Metodológicos. 

Para as agências: AGEAC-AC, AGERO-RO, AGRESPI-PI, ARPB-PB, ARSAM-AM e MOB-MA não 

foram encontrados os municípios regulados; Tendo em vista que se trata de agências estaduais, foram 

considerados os municípios pertencentes aos respectivos estados, que participaram do questionário 

SNIS 2017. 
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l R36 4~s=; 1~ 
Quadro 18 - ARSB pesquisadas 

~ROC.N~. 
FOLHAS 

521 

ADASA Estadual 2004 Distrito Federal ---
AGEAC-AC Estadual 2003 Acre 

AGENERSA-RJ Estadual 2005 Rio de Janeiro 

AGEPAN-MS 

AGEPAR-PR 

Estadual 2001 Mato Grosso do Sul 

Estadual 2002 Paraná 
~-7 

AGERGS-RS Estadual 1997 Rio Grande do Sul 

AGER-MT Estadual 1999 Mato Grosso 

AGERO-RO Estadual 2010 Rondônia 

AGERSA-BA Estadual 2012 Bahia 

s ua er Ipe 

AGRESPI-PI Estadual 2017 Piaui 

AGR-GO Estadual 1999 Goiás 

ARCE-CE Estadual 1997 Ceará 

ARCON-PA Estadual 1997 Pará 

ARESC-SC Estadual 2015 Santa Catarina 

ARPB-PB Estadual 2005 Paraiba 

ARPE-PE Estadual 2000 Pernambuco 

ARSAE-MG Estadual 2009 Minas Gerais 

ARSAL-AL Estadual 2001 Alagoas 

ARSAM-AM Estadual 1999 Amazonas -~-~---·---
ARSEP-RN Estadual 1999 Rio Grande do Norte 

,._A_RS_E_S_P_-S_P _______ ----=Estadual 2007 São Paulo -
i-:-:A:..:RS.::.Pc.·.=E.::.S ________ _:E=:stadual 2016 Espírito Santo 

ATR-TO Estadual 2007 Tocantins 

1-Mc.O_Bc.·M_A _________ E=stadual 2015 Maranhão 

• ,..._A_G_IR_-s_c __________ lnter!J!U~ 

ARES-PCJ lntermun 

i~al 2010 Santa Catarina 

icipal 2011 São Paulo 

ARISB-MG lntermun icipal ... 2014 Minas Gerais 

ARIS-SC lntermun icipal. -· 2009 Santa Catarina 

1-A.::.Cc.FO.::.R.c.·.;..Fccort""a"-le:.:z.::.a _______ Municipa 1 2009 Fortaleza (CE) 

1-A-'-G'-R-_T-'-u-'-ba'-r'-ão'--------M=un~p_a~-- ___ .::.20:.:0.::.B _______ Tc:u.::.ba.::.r.::.ão'-('-'S=C) 

,..._A_R_P __________ Munici~al. ___ ....c2.::.0c.1c..7 -------'-P"'al'"'m"'a-'-s --------< 
,..A_R_S_A_E_G_-G_u_a_ra_t_ín~ue_t_á ____ ~unicie_al ____ _,2:,:0:.:07'--- Guaratin uetá SP 

ARSAL-Salvador Municipal 2007 Salvador (BA) 

ARSEC-Cuiabá Munici ai 2015 __ • Cuiabá (MS) I 

f-'A'-'Rc:.S:.:E:c.P_:•Mc:;.a::.:u:.::á'----------'M;;:;u.nic!pal_ 2000 Mauá (SP) _j 
ARSETE-Teresína Municipal 2006 Teresina (PI) 1 • 1 

~S_R_J_.J_a_c_ar_e,_· _______ Municipal . ____ 2:c_01c,:3c_ _____ __,J:.::a::::ca:::.re::::i..1:(S::::P..1.) _____ __.JI 
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" 52 
Dentre as agências pesquisadas listadas, foi dada atenção especial às três citadas no Termo de 

Referência, ADASA, ARES-PCJ e AGIR, e as relacionadas aos projetos-piloto: ARCE, ARSAE-MG, 

AGR-GO, ARSESP e ARSETE. Também foram levantados dados secundários de outras agências para 

complementar o quadro e oferecer um panorama mais amplo das agências reguladoras nacionais, mas 

sem a pretensão de ser um retrato completo da realidade do país. Foram selecionadas todas as 

agências estaduais com atuação ou experiência em saneamento básico. assim como todas as agências 

intermunicipais associadas à ABAR e as agências municipais que apresentam alguma experiência na 

regulação em resíduos sólidos que pudesse contribuir com o projeto. Também foram incluídas no 

levantamento as agências que responderam ao questionário. 

Informações gerais sobre as ARSB 

Ano de constituição das ARSB 

O Gráfico abaixo mostra a distribuição das agências, segundo o quinquênio de sua constituição. A Lei 

das Concessões de 1995 demandou inicialmente a criação dessas agências, observando-se que a 

maior parte foi criada no quinquénio de 2007-2011, com a aprovação da Lei nº 11.445 em 2007. Com 

a aprovação destas legislações, a necessidade de legalização dos contratos de programa e de 

concessão da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário influenciou o 

processo de criação dessas agências. As companhias estaduais, a maioria constituída na década de 

1970, tiveram seus contratos vencidos a partir de 2000, e em suas renovações foi necessária a 

adequação às novas legislações que definem a necessidade de regulação. 

Gráfico 12 - Ano de criação das ARSB 
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Figura 17 - Ano de criação das ARSB 
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ANEXO F - Caracterização das agências reguladoras de saneamento bas,co (ARSB) 

Atuação e abrangência geográfica 

A pesquisa mapeou os aspectos da atuação das agências na regulação da prestação de serviços, 

incluindo setores regulados, municípios abrangidos pela regulação, economias reguladas e, 

especificamente, a relação com o segmento de manejo de resíduos sólidos - principal interesse do 

presente projeto. 

Do total de 38 agências, 27 ARSB são multisetoriais e 11 dedicam-se exclusivamente ao setor de 

saneamento básico, na regulação de pelo menos um de seus componentes: abastecimento de água 

(A), esgotamento sanitário (E), resíduos sólidos (RS) e drenagem de águas pluviais (DP). No Gráfico 

abaixo tem-se a distribuição dessas 11 ARSB, segundo os componentes do saneamento básico 

regulados. 

Gráfico 14 - Componentes regulados em Saneamento Básico 

5 

Figura 19 - Componentes regulados pelas Agências 

Agtndas Regulador.as -_,,..., .,,, 
-N AEtRS 
~ AE~RS•DR 

º""-

• AE 

• AE + RS 

,. AE + RS + DR 
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... 
Nível de Abrangência 

No Gráfico 13 verifica-se que, dentre as agências pesquisadas, a maior parte são estaduais (25) e 

municipais (9). As agências estaduais tiveram sua criação fortemente relacionada às operadoras de 

serviços de abastecimento e esgotamento sanitário estaduais, sendo que a maioria delas tem sua 

atuação específica neste setor. As agências intermunicipais (4), por exemplo de consórcios de 

municípios, na maioria dos casos também têm a sua atuação relacionada à regulação dos serviços 

municipais ou intermunicipais. 

Gráfico 13 - Agências por nível de abrangência 

Municipal 

Intermunicipal 

4 

9 

Estadual 
25 

Figura 18 -Agências Reguladoras por nível de abrangência 
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Se consideradas as agências multisetoriais, 7 delas regulam AE+RS+DP, 3 regulam AE+RS e 16 AE, 

em conjunto com outros setores. predominantemente transporte, energia elétrica e gás canalizado. 

Marques Neto (2007) aponta a especialização como uma das características desejáveis nas agências 

reguladoras. Esse autor considera que embora seja possível a existência de entidades reguladoras 

multisetoriais, é típico da atividade regulatória que o ente regulador tenha profundo conhecimento sobre 

o setor regulado, sendo sua atuação focada na sua área de especialidade. A especialização se coloca 

como um importante instrumento para reduzir a assimetria informacional. 

Com relação à abrangência geográfica, verifica-se no Gráfico 15 que as agências intermunicipais 

apresentam uma abrangência variável de 14 a 194 municípios atendidos, com destaque para a ARIS, 

que atende o maior número de municípios. As agências de nível estadual apresentam os maiores 

1tú11101os 8b!olutos, !lte1ide11do tHll tot!!I de 2.847 1111:11.ieípios. 

Gráfico 15 - Número de municípios atendidos na regulação de Saneamento Básico 

ARP-Palmas 1 ' 
' ARSAL-Salvador 1 
' SRJ-Jacarei 1 
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AGR-Tubarão 1 ' 
ACFOR-Fortaleza 1 1 

ARSETE-Teresina 1 1 
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ANEXO F - Cara~tar>za~ã , oas agências reguladoras de saneamento básico (ARSB) 

Economias Reguladas 

Com relação ao número das economias atendidas, as agências apresentaram a abrangência 

representada nos Quadros 20 e 21 a seguir. As informações apresentadas foram obtidas no Anuário 

da ABAR referente ao ano de 2017, a partir de pesquisa realizada com 18 agências reguladoras. 

Observa-se a grande variedade de abrangência das agências em questão de economias reguladas, 

delegações reguladas e instrumentos de delegação. A ARSESP apresenta o maior número de 

economias reguladas tanto de água quanto de esgoto, 7.616.349 e 6.722.687, respectivamente. Em 

relação ao total de delegações reguladas é apenas superada pela ARSAE-MG, que possui um total de 

672 delegações. Observam-se diferentes tipos de instrumentos de delegação da regulação, entre eles 

leis municipais e estaduais, decretos, contratos de concessão e convênios de cooperação. Em relação 

ao setor de manejo de resíduos sólidos, destacam-se o total de domicílios regulados pela ADASA, 

526 

842.126, e o total de delegações reguladas pela AGIR, 14. .. 
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Quadro 19 - Economias em Saneamento (adaptado do anuário da ASAR, 2017) 

ADASA 

AGEPAN 

Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente 972.937 

507.641 

851.026 1 Contrato de Concessão 

167.835 68 

Secretaria de Estado de 

Governo e Gestão Estratégica 
------ --- - =-------------------------+---------------

Secretaria do Planejamento, 

Convênio de Cooperação; 

Decreto Estadual 12.530/2008 

Mobilidade e Desenvolvimento 

AGERGS Regional 2.624.157 384.253 273 Convênio de Cooperação 

, Casa Civil do Estado de Mato 
------ --~--·---- -·-------------►- ----- - ----- -· -·----· i 

1 

~~~-ER::_M_~·-·• _. ___ -·-· _ ~oss~- . . . . . ···-·-···--···-- 9.630 

1 
Secretaria de Gestão e 

3.044 1 2 
·-- ---·- ·---- ·- -·- __ , .. ---····"------ -·-··--- ·-

Termo de Cooperação Técnica 

[ AGR-GO Planejamento - SEGPLAN 2.227.925 1.165.409 1 228 Lei Estadual 14.939/2004 

1 ARCE-CE Procuradoria Geral do Estado 1.011.685 219.093 150 Lei Estadual 

1 ARCON-~!"-... --- Casa Civil 40.039 3.078 1 Convê~~ ;e· ~o_o_p_e-,a-ç-ão--

1

, Convênio de Cooperação Parceria 

1-ARPE-PE _____ -~-abinete do Governador 977.695 341.780 171 _________ P_úb'.i:.".:Priv_:d: (~PP) _____ n~ 
Secretaria de Cidades e de Lei 18.309/2009; Convênio de i ~ 

ARSAE-MG Integração ~-':_gional (SECIR!_ 5.402.236 3.703.473 ·- ~~-------- -~~!'':.':ªç~~- ----· 
I
"t, i 

Gabinete Civil do Governo do Convênio de Cooperação Técnica · 

1 
ARSAL-AL Estado de Alagoas 161.968 5.579 35 / Contrato de Programa • ,, 

v- IOC 
A~S~~-AM .. -·-. __ Casa Civil _____ ... ..... 390.406 ______ . _ _ 60.133 1 Convênio_~-=-~º~!'.':'~~':_ __ ~ 

Secretaria de Governo do Convênio de Cooperação; u.:, 
ARSESP-SP Estado de São Paulo 7.616.349 6.722.687 284 Contrato de Concessão 

·- -·---------------------------1--------------
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ANEXO F - Caracterização das agêpcias reguladoras de saneamento básico (ARSBJ 

ARSI/ ARSP-ES 

ATR-TO 

AGIR-SC 

ARES-PCJ 

Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento - Sedes 

SEINFRA 

Consórcio Intermunicipal do 

Médio Vale do ltaja í 

Protocolo de lnteções (Contrato 

de Consórcio Público) 

759.070 

475.839 

251.180 

2.242.266 ,__ ______ _ 
AGR-Tubarão Gabinete do Prefeito 41.897 

···- -~ --··· 
ARSEC-Cuiabá Gabinete do Prefeito 254.160 

Quadro 20 - Economias Resíduos Sólidos (adaptado do anuário da ABAR, 2017) 

ADASA 842.126 01 Lei Distrital 4285/2008 

AGIR 524.432 14 Lei Complementar 

ARES-PCJ 111.299 01 Lei Municipal 
L ___________________ _ 

• 

418.315 

127.638 

44.071 

2.151.505 

o 
. ----------! 

91.157 

• 

20 

64 

15 

55 

1 

Convênio de Cooperação 

Convênio; Convênio de 

Cooperação Técnica 

Lei Municipal; Convênio de 

Cooperação e Contrato de 

Concessão 

Lei Municipal 
-------! 

Contrato de Concessão 38/2012 -

Lei 3. 756/2012 

1 . . Lei Municipal ) 

CJt 

'" .OQ· 
266 

J 

I ~· 
. 

~ 



• 

.) 

( 

ANEXO F - Can, · , .'r'ér 1as agências reguladoras de sanearnejto bas1co.(ARSÉ52 .9' 

l :"B.8179~ 
Regulação de contratos 3;:=:ii2,i.:, . .,j:la::,::, -~--=...i_ 1 
Para estudo mais específico referente ao escopo dos serviços regulados definidos nos contratos de 

prestação de serviços, o Quadro abaixo mostra a quantidade de contratos regulados pelas 12 ARSB 

que retornaram o questionário. 

Quadro 21 - Contratos de prestação de serviços 

ADASA 02 
-· -- -

ARES-PCJ 12 01 
---

--•-•H"'<- O,►~•••-••-• H • ' - --1 
ARCE 01 

=-1 ARSAE-MG 05 prestadores reg11lados 
---

AGR-GO 11 

ARSESP 306 01 

ARSETE 02 

ARP 01 
---- -

AGEPAN Não especificado 
- --··-- -- __ ,,,,..,_, __ ""'" ---· " ...... ----··-·· 

SRJ (Jacareí) 04 02 
--~-- -- ---- --~---

AGRESE Não especificado ______ __, 

A concentração das agências na prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário pode ser constatada pelo número de contratos informados, com total de 355 contratos. 

Todavia, são poucos os contratos de prestaç.ão de serviços de manejo de resíduos sólidos, no total de 

nove, regulados por quatro das açiéncias (ARES-PCJ, SRJ, AGIR e ARSESP). Nu ,mt,rnlu, outras 

agências informaram esforços no se~tido de avançar no processo de formalização da regulação nessa 

área especifica. 

Informações coletadas tanto por meio do cuestionário quanto no levantamento de dados secundários 

revelaram que algumas agências apresentam diferentes experiências no setor de resíduos sólidos, 

mesmo que não existam atualmente contratos sendo regulados. 

O Benchmark referente à atuação das agências revela maior preparo e experiência na regulação dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e com relevantes casos de regulação de 

manejo de resíduos sólidos. As estruturas e as experiências das agências na regulação dos contratos 
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de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário contribuem positivamente para o 

desenvolvimento da regulação integrada com o manejo de resíduos sólidos. 

A variedade das áreas de abrangência das agências e seus perfis institucionais são quesitos a serem 

avaliados e considerados na definição dos modelos regulatórios. 

Estrutura técnica e operacional das ARSB 

A seguir são descritos os aspectos das estruturas técnica e operacional utilizadas por agências 

reguladoras de saneamento básico (ARSB). 

Quadro de Dirigentes 

As melhores práticas de regulação por meio de entidades reguladoras apresentam características de 

garantia de baixa influência externa no processo decisório 

Dessa forma, questões importantes do quadro de dirigentes são analisadas, tendo como ponto de • 

partida o Quadro 23. 

Quadro 22 - Diretores das agências reguladoras 

Indicação do Poder Executivo com sabatina 
eelo Poder Le9islativo 

ARCE-CE 5 4 Estadual Nomeação pelo Poder Executivo 

ARSAE-MG 2 4 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 
oelo Poder Leaislativo -- -----· AGR-GO 5 4 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 
pelo Poder Leqislativo -----

ARSESP-SP 5 5 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 
pelo Poder Legislativo 

ARESC-SC 4 4 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 
eelo Poder Legislativo 

AGENERSA- 5 4 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 
RJ oelo Poder Leaislativo 
AGERGS-RS 7 4 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 

ceio Poder Leqislativo • AGERSA-BA 3 o Estadual Nomeação pelo Poder Executivo 

AGEPAR-PR 5 3 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 
islativo 

AGRESPI-PI 4 4 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 
eelo Poder Legislativo 

AGERO-RO 4 4 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 
ceio Poder Leaislativo -- -- ... 

MOB-MA Estadual 
- ·-- - ·-ARSAL-AL 4 3 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 

oelo Poder Leaislativo 
ARSEP-RN 3 4 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 

pelo Poder LeQislativo 
ARPE-PE 4 4 Estadual Nomeação pelo Poder Executivo 

ARPB-PB 4 4 Estadual Nomeação pelo Poder Executivo 
---

ATR-TO 3 4 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 
eelo Poder Le9islativo 

ARCON-PA 3 2 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 
pelo Poder LeQislativo 

AGEAC-AC Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 
eelo Poder Legislativo 
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ANEXO F - Caractc,r-za.ão jas agências regL e saneamento básico (ARSE) 

--·~- --~---
1 ARSAM-AM 3 4 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 

pelo Poder Legislativo 1 - ··- - ·-ARSP-ES 4 3 Estadual Nomeação pelo Poder Executivo -•·---AGRESE-SE 3 2 Estadual Indicação do Conselho Superior e nomead~ 

-- pelo Poder Executivo _ 
AGEPAN-MS 5 4 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina , 

AGER-MT 
. ... ~--- -·- pelo Poder Legislativo __ J 

3 4 Estadual Indicação do Poder Executivo com sabatina 1 
pelo Poder Legislativo ' - .. -ARES-PCJ 3 2 Intermunicipal Indicação da presidência da Agência e 
anrovacão da Assembleia Geral ---~-~ 

AGIR-SC 1 1 Intermunicipal Indicação da presidência da Agência e ' 
aprovação da Assembleia Geral -· ARIS-SC 4 4 Intermunicipal Indicado pelo Conselho de Administração e 
escolhido oela Assembleia Geral 

ARISB-MG 3 2 Intermunicipal Indicação da presidência da Agência e 
anrovar.ão da Assembleia Geral 

ARSETE- 3 3 Municipal Nomeação pelo Poder Executivo 
Teresina 
~ ~ ~ - --Fortaleza oelo Poder Leaislativo 
AGR-Tubarão 5 4 Municipal Indicação do Poder Executivo com sabatina 

nela Poder Leaislativo 
ARSEC- 4 3 Municipal Indicação do Poder Executivo com sabatina 
Cuiabá nela Poder Le□islativo 
ARSEP-Mauá 4 4 Municipal Indicação do Poder Executivo com sabatina 

pelo Poder Legislativo ·-ARSAEG- 4 4 Municipal Nomeação pelo Poder Executivo 
Guaratinauetá 

-··· SRJ-Jacarei 3 4 Municipal Nomeação pelo Poder Executivo --~- ---
ARSAL- 3 6 Municipal Nomeação pelo Poder Executivo 
Salvador . -~-- - ~-
ARP-Palmas 3 2 Municipal Indicação do Poder Executivo com sabatina 

-- ··- - pelo Poder Leaislativo 
Total 138 

Média 3,8 
-

Uma questão importante na independência regulatória é a forma pela qual se dá a nomeação dos 

dirigentes, o Gráfico a seguir aponta a forma de escolha dos dirigentes . 

Gráfico 16 - Forma de escolha de dirigentes, segundo quantidade de agências. 

1; 3% 
1; 3% 

3; 8% 
1; 2% 

23; 60% 

a Indicação da presidência da Agência e aprovação da 
Assembleia Geral 

• Indicação do Conselho Superior e nomeado pelo Poder 
Executivo 

■ Indicação do Poder Executivo com sabatina pelo Poder 
Legislativo 

■ Indicado pelo Conselho de Administração e escolhido 
pela Assembleia Geral 

- Não encontrado 

~· Nomeação pelo Poder Executivo 
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ANEXO F - Caracterização das agências reguladoras de saneamento básico (.ARSB) 

Gráfico 17 - Forma de escolha de dirigentes por nivel de atuação das agências 

Indicação do Conselho Superior e nomeado 
pelo Poder Executivo 

Nomeação pelo Poder Executivo 

Indicado pelo Conselho de Administração e 
escolhido peta Assembleia Geral 

Indicação do Poder Executivo com sabatina 
pelo Poder Legislativo 

Indicação da presidência da Agência e 
aprovação da Assembleia Geral 

f 
'! 
' 

~ 

1 

1 

' 
1 1 

1 

! 

' 1 

1 ! 1 

o w 20 m w ~ w moo~= 
■ Estadual ri Intermunicipal e Municipal 

Encontrou-se percentual satisfatório de agências (60%) com dirigentes indicados pelo Poder Executivo 

e sabatinados pelo Poder Leg1slat1vo, o que pode s1grn!1car, uma tendência, para a garantia de mais 

53 

autonomia político-institucional na atividade regulatória. • 

Quadro de Pessoal com Nível Superior 

Quadro 23 - Pessoal com nível superior por agência e área de formação 

4 4 1 O 
'-A_R_S_A_E ___ M_G_ -:· 8 - ·r 20 17--'-----'5---'---8---' 40 

AGR-GO O ' O O i O , O 3 
-ARSESP-SP 2 18 i O 3 ·i --o····r· -fÇ ~- 38 

, ARESC-SC 2 9 . --~----· -r--· ~--- --- 2··-- •---- O .. 10 - ·r-24"""" 
rA:GENERSA -1 -- ! --- -- ---r--- ---- --- -! 
f-AGERGS-RS 2 5 --· r - 2 ' O . --- -· --- 2 . O - ~- --1 ,-
; AGERSA-BA •· - 2 . 5 . 2 O 2 O 11 ·- ·--- .. ---"····"-·-·---·-·· -- ·- t __________ __, ____ _,__ ______ _J 

. AGEPAR-PÍf 
AGRESPI-PI _____________ __;__ ---

, AGERO-R_O.:_ ____ _ 
'MOB-MA 
, ARSAL-A·L-------+--

: ARSEP-RN 
' ARPE-PE. 

. ARPB-PB 
, ATR-TO 
i ARCON-PA _ 
i AGEAC-AC 
c·ÀRSAM-AM 
:-ÀRSP.-ES. 

AGRESE:s'E. 

3 

3 

3 

------
. AGEPAN 
i AGER-MT. 

5 

3 
2 

1 

3 
t·· ARES-PCJ 2 6 

; -1~::-s·..:5-~----1 -. ·•· ~·-·· -- . 4 
1----- ....... . 
1 ARISB-MG 1 1 8 
1 ARSETE ,--·· 1 ·•• __ ~-;_ _}_ 

. 1-. 

' 

I· 

··t··-2 
-'-----7 

16 1 16 

_ __j 

·i .. """---•---··-- ·- ·-•--•• .. "- --
.J .... : .... -1--2 __ 

1 
. .L- "'" .. -!.--"··--··-··-·-· ,. __ 

___ _,__ _______ 2 ___ J_ 2 13 
... ·----·-···· -..: 

, 

•• j .. 

. ....• -1 .Ll----~-2 

_1 _ __,I 2 
1 2 : · ··--_ r· ~ 

1 

1 

1 ' ----- ·-· --1--··· -

L 

9 . ' 

2 
29-r 34' 

7 7 
•....•....•..••..... 

2 

• 
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ANEXO F - Cara~t<anzaç;;,_, aas agências reguladoras de saneamento bas,co (ARSB) 

ÁCFOR 
----•"·-- ··-"·-- .. -- --- --·--·--··- 533 3 o ' 3 8 

' 
AGR- 2 2 o o 2 7 

' Tubarão 
! 

ARSEC ! 7 2 o o o 6 15 

i ----··- --- L -ARSEP-Mauá 1 
. 1 -

ARSAEG 
·•·1 

1 
1 

SRJ-Jacareí 1 o o 3 6 
ARSAL-

--•- -- -- ··---· -···-··-·--
18 2 7 2 2 4 

Salvador 

ARP-Palmas 
,. 
' 1 -------------. ·--. 1 

"] 
1 

1 Total 64 119 39 ' 26 31 163 442 
r 14,5% 

) __ 
100,o•iI ' 1 % 26,9% 8,8% 1 5,9% 7,0% 36,9% 

' ' ! Média 2,8 5,0 1,9 1,3 1,4 6,5 15,8 

Obteve-se 11m total de 442 f1 mcionârios sendo contabilizados os de nível s11perior no caso 

engenheiros, advogados, economistas, administradores, contadores e na categoria "outros" estão 

agrônomos, publicitários, arquitetos, médicos, etc. No que refere à média, observou-se a prevalência 

de engenheiras, excetuada a categoria "outros". 

Gráfico 18-Total de quadro de pessoal de nível superior por nível de atuação. 

141 

150 

85 

100 

50 

o 

/ 15 

5~ 6..., Outros 
~ .. Cont.tdor 

r 
,,_ Administrador 

4 
(nmomista 

Engenheiro 
dvogado 

Forma de Provimento dos Quadros Técnicos 

Tão importante quanto a formação de nivel superior do quadro de pessoal é a forma de provimento37 

da gerência e dos quadros técnicos das agências. Nesse sentido, buscou-se detalhar a forma de 

provimento para a gerência/coordenação, especificamente na atividade de Saneamento Básico e 

Resíduos Sólidos. O Quadro a seguir apresenta os dados obtidos: 

37 Provimento é o ato administrativo de preenchimento de cargq público, regulamentado no 
Brasil pela Lei Nº 8.112, de 11 de novembro de 1990. De acordo com a legislação, o provimento 
poderá se dar mediante nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, 
reintegração e recondução. Disponível em 
https:/lqualconcurso.jusbrasil.com.br/artigos/144763342/fonmas-de-provimento-na-administracao-publica-federal. 
Acesso em 26 de fevereiro de 2019 
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ANEXO F - Caracte :t•ê'" .Jas agências reguladoras de saneamento básico (AflSB) 

" 
Quadro 24 - Forma de provimento do quadro técnico 

ADASA-DF 

ARCE-CE 

4 

4 

Indicação e a nomeação do Gerente/Coordenador é de competência 
exclusiva do Quadro de Diri entes da a ência 
Indicação e a nomeação do Gerente/Coordenador é de competência 
exclusiva do Quadro de Dirigentes da agência 

-~-~=----------ARS A E -M G 16 Indicado pelo Quadro de Dirigentes da agência e nomeado pelo Poder 

AGR-GO 4 
ARSESP-SP 5 

Executivo 

Processo de Meritocracia - curriculo, prova e entrevista 
Indicação e a nomeação do Gerente/Coordenador é de competência 
exclusiva do Quadro de Dirigentes da agência !-,-==~~----~---~~-~~-~ ARESC-SC 2 Indicado pelo Quadro de Dirigentes da agência e nomeado pelo Poder 

AGENERSA-RJ 

AGERGS-RS 4 

AGERSA-BA 
AGEPAR-PR 2 

Executivo 

Indicação e a nomeação do Gerente/Coordenador é de competência 

Indicação e a nomeação do Gerente/Coordenador é de competência 
exclusiva do Quadro de Dirigentes da agência 

Indicação e a nomeação do Gerente/Coordenador é de competência 
exclusiva do Quadro de Dirigentes da agência 

i-,.A_,G,.,R"e=s=P.,.1-"P.,.l ________ lndiéa-çêo e a nomeação do Gerente/Coordenador é de competência 
excll.isiva do Quadro de Dirigentes da agência 

AGERO-RO 
MOB-MA 

ARSAL-AL 

ARSEP-RN 

ARPE-PE 

ARPB-PB 

ATR-TO 

ARCON-PA 

AGEAC-AC 

ARSAM-AM 

ARSP-ES 

AGRESE-SE 
AGEPAN-MS 

AGER-MT 

ARES-PCJ 

AGIR-SC 

ARIS-SC 

1 

4 

2 

2 

4 

5 

2 

lndicaçgÍÕ·e a nomeação do Gerente/Coordenador é de competência 
exclusiva do Quadro de Dirigentes da agência 

iílCúéadÕ-pelÔ Õuadro de Dirigentes da agência e nomeado pelo Poder 
Executivo 

--lndicáclo_p_e'"io-Q=-ua-d"'"r_o_d.,.e~D=-iri'"g-e-nt'"e_s_d.,.a_a_g~ê'"n-c.,.ia_e_a_p-ro_v_a_d'"o_p_e-:la--;:Dc-ire-,-to-r.,.ia-; 

Colegiada 

lndlcado pelo Quadro de Dirigentes da agência e nomeado pelo Poder 
Executivo 

Indicação e a nomeação do Gerente/Coordenador é de competência 
exclusiva do Quadro de Dirigentes da agência 

Indicado pelo Quadro de Dirigentes da agência e nomeado pelo Poder 
Executivo 

lndic8ção e a nomeação do Gerente/Coordenador é de competência 
exclusiva do Quadro de Dirigentes da agência 

- "indicado pelo Quadro de Dirigentes da agência e nomeado pelo Poder 
Executívo 
lndicâdo pelÕ.Quadro de Dirigentes da agência e noíl1ê3do peiõPoder -~
Executivo 

Indicação 8 âílomeação do Gerente/Coorêfêri-âctÕÍ.é cte competência 
exclusiva do Quadro de Dirigentes da agência 

lndicaçãO e â-nomeação do GeÍente/Coordenador é de competênCia 
exclusiva do Quadro de Dirigentes da agência 

1íldiCãdõ pelo Quadro de Dirigentes da agência e nomeado pelo Poder 
Executivo 

3 Indicado pelo Quadro de Dirigentes da agência e aprovado por 
Assembleia 

3 -- • lnd,;,ado_p_e,_l_o_Q __ u_a_d'"ro--,d_e..,D"i-,rig-e-n'"'t-es--,d_a_a_g-:ê-n-ci'"a-e-ap_r_o_v_a""'d_o_p_e.,.lo-C:c:--o-m""it-:-ê--; 

de Regulação 
2 ·---lndicaçãÕ _e_a_n_o_m_e_a_ç_ã_o_d"'"o~G-e-re_n_t-e/~C,..o-o-rd""e_n_a_d.,.o_r_,é-d.,.e-co_m_p_et:-:ê-n-c.,.ia---; 

exclusiva do Quadro de Dirigentes da agência 
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ANEXO F - CaractenLaçãu das agências regu adoras e saneamen o SBJ. 

--- ···-·-···------~535 1 ARISB-MG 2 Indicação e a nomeação do Gerente/Coordenador é de competência 
f exclusiva do Quadro de Dirigentes da agência 
rA~-=R"S"E"T"E:-------,,------,-ln-d"i-ca-d7o_p_e__,l-o""'Q,-u-a-d'""ro-:d,-e""'D"i-=rig-e-ntesdaagênciã enÕmeado pelo Poder . 

Teresina Executivo 
ACFOR- 4 •--lndicaçãÕ. e·a nomeação do Gerente/Coordenador é de compelêíi'cia 
Fortaleza exclusiva do Quadro de Dirigentes da agência 

AGR-Tubarão 4 Indicado e nomeado pelo Poder Executivo, com sabatina pelo Poder 
Legislativo 

--- .. -- ~-
ARSEC-Cuiabã 1 Indicação e a nomeação do Gerente/Coordenador é de competência 

exclusiva do Quadro de Dirigentes da agência 
ARSEP-Mauã 2 Indicado pelo Quadro de Dirigentes da agência e nomeado pelo Poder 

Executivo - -- -ARSAEG- . . 

Guaratinguetá 

SRJ✓acarei 1 Indicado pelo Quadro de Dirigentes da agência e nomeado pelo Poder 
Executivo 

ARSAL-Salvador 3 Indicação e a nomeação do Gerente/Coordenador é de competência 

-- ·- -- - uo 

ARP-Palmas . . 
Total 94 
Média 2,8 

Há um total de 94 unidades de gerência/coordenação nas agências analisadas (média = 2,8). A 

ARSAE-MG apresenta quantidade de unidades gerenciais (16) bastante superior à média encontrada . 
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ANEXO F - Caracterização das agências reguladoras de saneamento básico (ARSB) ._ 

Gráfico 19 - Quantidade de unidades gerenciais por agência 
536 

SRJ-Jacareí 

ARSETE-Teresina 

ARSEP-Mauâ 2 

~ ARSEC-Cuiabâ 
'ü ·e ARSAL-Salvador 3 
e, 
:;; ARSAEG-Guaratinguetá 

"' o. 
'ü 
·e 
e, 
E 
~ 

"' e 

ARP-Palmas 

AGR-Tubarão 

ACFOR-Fortaleza 

ARIS-SC 

ARISB-MG 

ATR-TO 

ARSP-ES 

ARSESP-SP 

ARSEP-RN 

ARSAM-AM 

ARSAL-AL 

4 

4 

4 

______ A_R_P_E_-P_E _ _fffl 4 

ARPB-PB - 2 
------ -· --1 

ARESC·SC ~ 2 
-----A-R-CON-P~_j- 1 

::~~;1-i·~:-!Llli:!i!'I: : 
____ A_G_R_E_S_P_I-P-1. -r 1 

AGRESE-SE 

AGERSA-BA 
----

AGERO-RO ------
AGER-MT Í""' 1 

AGERGS-RS 11½ ti' % il 4 
J 

AGEPAR-PR ~ 2 

AGEPAN-MS ~ 2 

ADASA-DF 4 

s 
s 

16 

----AG_._Ã~_:;I(~~~b· ~ . 
-------- .. ·- ---- ----------r- -·-- ·----------, 

o s 10 15 20 

É possível observar no Gráfico a seguir. heterogeneidade, pois foram encontradas oito diferentes 

formas de provimento, sendo a preferencial "indicação e nomeação do gerente/coordenador de 

competência exclusiva do Quadro de Dirigentes da agência" - encontrado em 17 agências (51,5%). 
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PROC. NII 

FOLHAS 
ANEXO F - Car&:1' tJ',:àC' d"s agências reguladoras de saneamen o 

Gráfico 20 - Formas de provimento da gerência/ coordenação 

Indicado pelo Quadro de Dirigentes da agência 
e nomeado pelo Poder Executivo 

Indicado e nomeado pelo Poder Executivo, ~., 
com sabatina pelo Poder Legislativo li':, 

Indicado pelo Quadro de Dirigentes da agência 1 
e aprovado por Assembléia 

Indicado pelo Quadro de Dirigentes da agência 
e aprovado pelo Comitê de Regulação 1 

Processo de Meritocracia V currículo, prova e m 
entrevista E 

Indicado pelo Quadro de Dirigentes da agêncía 
e nomeado pelo Poder Executivo IIIUIIIJMel 

Indicado pelo Qqadro de Dirigentes da agência 
e aprovado pela Diretoria Colegiada 

Indicação e a nomeação do 
Gerente/Coordenador é de competência ... 

1 

O 2 4 6 81012141618 

li Estadual ■ Intermunicipal li Municipal 

Distribuição de Técnicos de Acordo com Setor e Atividades Desempenhadas 

537 

No Quadro 26 observam-se as áreas de atuação dos funcionários das agências envolvidos com a 

regulação do Saneamento Básico, tanto os de nível superior, quanto os de nível médio e fundamental. 
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ANEXO F - Carac+e:•zação aas agências reguladoras de saneamento básico (ARSB) ... 

Quadro 25 - Área de atuação dos técnicos 

Área de Atuação dos Técnicos, Regulação do Saneamento Básico 

;: ''{,i,)Jl,1,~~·,&(~::S~~ ~-. '=;qi~,.• _çâjj_,_,!!_ 
AGÊNCIA ~-. . .. 'iíllk •a'tl 

- Níve! Total 
ADASA-DF 9 12 9 5 9 2 Estadual 46 
ARCE-CE 1 4 1 3 3 6 Estadual 18 
ARSAE-MG 33 32 5 4 24 7 Estadual 105 
AGR-GO 1 5 o o o 1 Estadual 7 
ARSESP-SP 8 20 o o 10 1 Estadual 39 
ARESC-SC 5 1 1 1 3 4 Estadual 15 
AGENERSA-RJ 16 o 1 1 2 12 Estadual 32 
AGERGS-RS 3 5 1 2 o 2 Estadual 13 
AGERSA-BA 1 1 1 1 3 5 Estadual 12 
AGEPAR-PR 6 2 2 2 1 o Estadual 13 . . . 4 
AGERO-RO 1 1 1 1 . . Estadual 4 
MOB-MA 1 , 1 2 . . Estadual 5 
ARSAL-AL 2 2 . . . - Estadual 4 
ARSEP-RN 1 . 1 1 - - Estadual 3 
ARPE-PE 4 5 6 3 . 5 Estadual 23 
ARPB-PB 1 1 1 1 . . Estadual 4 
ATR-TO 3 4 . 1 . . Estadual 8 
ARCON-PA 1 2 . . . 1 Estadual 4 
AGEAC-AC . 1 1 1 . . Estadual 3 
ARSAM-AM 3 8 1 2 3 1 Estadual 18 
ARSP-ES 2 2 1 2 1 1 Estadual 9 
AGRESE-SE 1 - 1 1 . . Estadual 3 
AGEPAN-MS 2 4 1 1 3 3 Estadual 14 
AGER-MT . 2 . . . 1 Estadual 3 
ARES-PCJ 3 8 1 2 2 3 lntermunicioal 19 
AGIR-SC 4 2 1 2 1 1 Intermunicipal 11 
ARIS-SC 1 1 1 5 1 o lntem,unicioal 9 
ARISB-MG 5 1 1 1 o 1 lntermunicioal 9 
ARSETE-Teresina 1 1 1 1 3 5 Municipal 12 
ACFOR-Fortaleza 3 3 1 1 o 2 Municioal 10 
AGR-Tubarão 1 2 1 1 1 o Municioal 6 
ARSEC-Cuíabá o 3 2 1 8 1 Municipal 15 
ARSEP-Mauá 4 o 1 1 2 1 Municipal 9 
ARSAEG-

- . 8 Guaratinguetã 
. . . 

Municioal 8 
SRJ-Jacareí 1 1 1 1 3 2 Municipal 9 
ARSAL-Salvador 6 3 1 1 16 8 Municipal 35 
ARP-Palmas 1 1 . 1 - . Municioal 3 
Total 136 142 49 

"--•M•>,f•n'-i .. ,"" 
54 99 84 

'"" 
564 

% 24,1% 25.2% 8,7% 9,6°/o 17,6% 14,9% 100,0% 
Média 3,9 4,1 1,5 1,6 4, 1 3,0 

As ARSB's aprnsAn!Rrnm um total de 564 servidores, sendo 480 (85, 1 %) de nível superior e 84 (14,0¾) 

de nível médio e fundamental. 
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ANEXO F - Carac.ten ,a;:áJ dss agências reguladoras de saneamento básico (ARSB) 

Gráfico 21 -Áreas de atuação dos Técnicos (todas as agências) 

ARP-Palmas • 
ARSAL-Salvador _ .... ,,_,'"''"" 

SRJ-Jacareí •= 
ARSAEG-... 1:~'.'i 

ARSEP-Mauá -~ 
ARSEC-Cuiabá -11:' .. :'.!ii¾I 
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ARISB-MG 

_, 
ARIS-SC -., 
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AGEPAN-MS -r..;:;:i 
AGRESE-SE ■· 
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ANEXO F - Garacer,,c,çi\o das agências reguladoras de sariea;,,ento 5'8_~, ,sí} O 4!!"' 
Gráfico 22 - Distribuição percentual de técnicos segundo área de atuação (total de agências) 
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Quadro 26 - Quadro técnico por nivel de agência (percentual e média) 

Nível Regulação Flscaliz11ção Ouvidoria Jurídico 
econômica da qualidade ., . 

% 25,9% 28,4% 9,0% 8,8% 

ro 
=> 

"O Média 4,6 5,0 1,8 1,6 "' ü; 
w --~·- ·-- -· 

% 27,1% ,5 n~1. 8,3% 20,8% 

<= - _, 
=> 
E Média 3,3 3,0 1,0 2,5 
2 
" -·~-~~•-•--

% 15,9% 13,1¼ 7,5% 7,5% 

ro 
e. :§ Média 2,1 1,8 1, 1 1,0 
" => ::;; 

. 
Outros Nível Médio/ '' 

Fundamental 

15,2% 12,7% 

4,8 3,3 

8,3% 10,4% 

1,0 1,3 

30,8% 25,2% 

4,7 3,4 

Na análise da distribuição de técnicos, de acordo com o setor e atividades desempenhadas, a 

conclusão positiva é que o maior percentual se refere a Reguladores Econômicos e Fiscais da 

Qualidade, seguidos de Jurídicos e Ouvidores. 

Investimento em capacitação 

O investimento em capacitação indica um importante fator para a avaliação da futura capacidade 

técnica da agência. De forma conjunta com outros dados da estrutura técnica e operacional 

apresentados na subseção anterior. as informações sobre o investimento realizado nessa área, nos 

permite traçar o perfil técnico institucional da instituição. 

Por meio do questionário, foram solicitadas informações sobre investimentos e a promoção de 

capacitações a funcionários e outros eventuais públicos realizados nos últimos dois anos. 
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Com relação ao orçamento executado na área de capacitação, quatro agências informaram os valores 
investidos no ano de 2018, duas apenas indicaram a existência de gastos com despesas dos servidores 
e as demais não forneceram esta informação. Os dados obtidos estão representados no quadro abaixo. 

Quadro 27 - Orçamento executado na área de capacitação em 2018 

Agência Orçamento indicado 

ADASA R$ 300.000,00 (reserva do mesmo valor para 2019) 

ARCE R$12.430,45 (capacitação de saneamento básico) 

ARSESP R$ 434.211,00 

SRJ (Jacarei) R$ 16.500,00 

ARSAE-MG Não houve investimento em capacitação 

AGR-GO Gastos com passagens, diárias e veículos, custos estes não foram aorooriados em nubrica 
especmca . 

AGEPAN No ano de 2018 não houve investimento, porém, houve a disponibílízação dos servidores, com 
investimentos em passagens e diárias) para participação os eventos dos programas indicados. 

ARES-PCJ [valor não informado] 

AGIR [valor não informado] 

ARSETE [valor não informado] 

ARP (Palmas) [valor não informado] 

AGRESE R$10.115,20 

Destaca-se a obseNação da SRJ, quanto à redução dos gastos com capacitação propiciada pela 
criação da modalidade de EAD, além disso "todos os cursos realizados na ASAR não tinham custos 
para agência". A agência informou o valor de R$ 33.560,00 gasto nessa área em 2017 e comparou com 
o de 2018, que foi reduzido para R$ 16.500,00 . 

As 12 agências que responderam ao questionário informaram ter oferecido programas de capacitação 
ou incentivado a participação de seus seNidores em capacitações oferecidas por outras entidades no 
ano de 2018. 

Dentre os programas e cursos informados pelas agências, destacam-se: 

• cursos e eventos promovidos pela ASAR; 

• Projeto REGULASAN; 

• ProEESA; 

• ACERTAR; 

• Incentivos a cursos de especialização, aperfeiçoamento e pós-graduação em geral. 
Apenas a ADASA e a ARCE mencionaram capacitações direcionadas ao setor de resíduos sólidos. 

Na ARSETE, até o ano de 2017 não houve programa de capacitação em função da inexistência de 
seNidores efetivos na agência; a partir de 2018, com a convocação e posse de seNidores efetivos, 
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está sendo realizado o planejamento de cursos de capacitação e qualificação dos servidores da 

agência. 

Governança 

Governança Corporativa (GC)38, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG) é o 

sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 

envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de 

fiscalização e controle e demais partes interessadas. 

Nesta subseção são analisados os aspectos de governança das agências reguladoras, segundo: 

• Estruturas institucionais; 

• Mecanismos de controle pela sociedade civil; 

• Transparência; 

• Resolução de litígios; 

• Formas de rescisão dos contratos. 

Estruturas Institucionais das agências 

Natureza Jurídica 

Gráfico 23 - Natureza Jurídíca da prestação do serviço 

100,0% 89,5% 
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0,0% t t-·· 

Autarquia Associação Pública 

A natureza autárquica39 , bem como a natureza associativa pública40 não são suficientes para garantir 

autonomia administrativa real, pois é necessária a combinação de outros fatores institucionais, tais 

38 Governança Corporativa - disponível em https://www.ibgc.org .br/governanca/governanca-corporativa. 
Acesso em 08 de março de 2019 

'" Autarquia: Pessoa jurídica de direito púbNCO, integrante da administração indireta, criada por lei para 
desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado. 

• 0 Associação pública: Pessoa jurídica de direito público, criada a partir da celebração de um consórcio 
público por entidades federativas. 
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ANEXO F - Ca,a·"•--:, ,çãc das agê,;c,as reguladoras de saneamento bás,co (ARSB) 

como a forma de nomeação dos dirigentes, o período de exercício do cargo, a estabilidade e a 

quarentena dos ex-dirigentes. 

Período de Mandato dos Dirigentes 

Os dirigentes tendem a exercer as suas funções durante determinado período, com prazo definido na 

lei de criação de cada agência reguladora. A média de mandato nas 38 ARSB's é de 3,8 anos. Por 

outro lado, dentro de cada nível (estadual, intermunicipal e municipal), há médias diferentes: 

Gráfico 24 - Média de mandato dos dirigentes 

Nomeação pelo Poder Executiva 

Indicação do Poder Executivo com sabatina 

Indicação do Conselho Superior e nomeado 

pelo Poder Executivo 

Indicado pelo Conselho de Administração e 

escolhido pela Assembleia Geral 

-.-;. Indicação da presidência da Agência e 
aprovação da Assembleia Gerdl 

o 

ffji'ijjff 

2 

13 Estadual â Intermunicipal ■ Municipal 

Estabilidade 

4 6 8 

Outro fator que corrobora com a autonomia administrativa é a estabilidade. Das 38 ARSB's, apenas em 

cinco (ACFOR, AGERSA, ARPB. ATR e ARSAM) o dirigente pode ser demitido a qualquer tempo. 

A impossibilidade de exoneração dos dirigentes a qualquer tempo garante maior estabilidade à frente 

da agência reguladora, diminuindo as interferências político-partidárias, comuns em outras entidades 

administrativas. 

Quarentena dos Ex-dirigentes 

Gráfico 25 - Quarentena dos ex-dirigentes 
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Com o objetivo de evitar conflito entre os interesses públicos e os interesses dos mercados regulados, 

o ex-dirigente da agência reguladora deve cumprir o período de quarentena, sendo impedido de prestar 

atividades no setor regulado pela respectiva agência. Nas ARSB's analisadas o prazo variou de quatro 

meses a dois anos. 

Ao lado da estabilidade e das demais peculiaridades relacionadas aos dirigentes, a quarentena evita 

que antigos funcionários, mormente os que ocuparam os cargos da alta direção, se utilizem de 

informações privilegiadas. 

Mecanismos de Controle da Sociedade Civil 

Dentre as funções da regulação está a de promover o equilibrio entre o poder concedente, os 

prestadores de serviço e os usuários para a justeza das tarifas. Todavia, não é raro os usuários dos 

serviços públicos não terem o conhecimento sobre a atuação das agências reguladoras, tampouco 

~Q~ 

sobre a forma de controle da prestação dos serviços públicos. Assim, buscando o equilíbrio, faz-se 

necessária a criação de mecanismos eficientes de controle social, para garantir a participação dos três • 

grupos visando o atendimento dos interesses de todos os atores. 

No controle social deve haver a participação de usuários e não usuários dos serviços no que diz respeito 

ao acompanhamento e à fiscalização da sua prestação e ao processo de tomada de decisão sobre 

politicas e programas. Ao se estabelecer que o processo participativo envolva usuários e não usuários 

abrem-se duas vertentes, pois a participação dos usuários situa-se no âmbito dos direitos do 

consumidor, do cidadão, e a participação dos não-usuários refere-se à dimensão do direito à cidadania, 

que deveria ser assegurado a todos os indivíduos de uma sociedade (HELLER, 2019). 

Há muitos canais de relacionamento entre os usuários e os entes reguladores, sendo os mais comuns 

as consultas e audiências públicas, e as ouvidorias. 

Audiências Públicas 

De acordo com a ANATEL (2019), Audiências Públicas "têm como objetivo debater ou apresentar, 

oralmente, matéria de interesse relevante. A audiência é aberta à sociedade e, durante sua realização, 

os interessados podem se manifestar e apresentar comentários e sugestões em relação ao assunto 

discutido". 

Gráfico 26 - Audiências públicas realizadas (2015 - 2018) 
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aas agências ,.eguladoras de saneamento bas;co (ARSB) 

anterior tratou-se do Controle Social das ARSB's e, doravante, veremos o modelo de Transparência 

adotado nas ARSB's. 

No desenvolvimento do diagnóstico, verificou-se a existência ou não de link à Lei de Acesso as 

Informações e/ou Portal Transparência no site das agências e, depois, estudando o Portal 

Transparência procurou-se observar se havia link para 

Pública ou Consulta Pública. 

Gráfico 27 - Plataformas para acesso à informação 

Site com link para Audiência Pública e/ou 
Consulta Pública · 

o a ransparencIa com in ormaçoes 

nominais de servidor por Órgão? 
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l::31W f:=r 
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A Não 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Site com link para Audiência Pública e/ou Consulta Pública: essa boa prática recomendada foi 

verificada em 20 das 38 agências (52,6%), porém o percentual de 47,4% corrobora com o número 

encontrado de agências que não realizaram Audiência Pública ou Consulta Pública no ano de 2018. 

Resolução de Litígios e as Modalidades de Rescisão dos Contratos 

Dentro da gestão de contratos, uma questão importante diz respeito às formas como os litígios são 

tratados, seja envolvendo o usuário, o prestador ou a própria agência. Essa questão foi explorada nos 

questionários enviados às agências . 

Resolução de Litígios - Usuário/Prestador 

Gráfico 28 - Resolução de litígio - usuário/ prestador 
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A realização da Audiência Pública está relacionada aos princípios fundamentais estabelecidos na Lei 

Federal de nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e trata 

da transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 

institucionalizados. 

Ouvidoria 

Em relação à existência de ouvidoria ou mediação, com exceção da ARP-Palmas, o desenvolvimento 

dos estudos apurou que na estrutura organizacional das demais agências reguladoras, nos níveis 

estadual, intermunicipal e municipal, há Ouvidoria ou Mediação. 

Transparência 

Nos últimos anos, com a ascensão da tecnologia da informação e as facilidades proporcionadas pela 

internet, a disponibilidade e clareza de informações se tornou essencial na gestão de órgãos públicos, 

principalmente em virtude da cultura de acesso , em contraponto à cultura do segredo. 

Essa amplitude e a facilidade de acesso proporcionado pelas novas tecnologias permitiram o que o 

cidadão participasse mais ativamente na administração de seu município, estado ou federação, não 

apenas a cada 4 anos no escrutínio público, mas também na formulação de políticas públicas. No item 
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Usuário - Prestador 

Canais Oficiais - Ouvldoria 

Mediação 1 

Registro eletrônio - telefone e e-mail 

Processo Administrativo Decisório ; ;;__-_,·. ~r·~, 1 

Mediação - Deliberaçao do Consefho 
Regulador da Agência 

Ouvidoria - Comitê de Regulação 

Orncidoda - As,ênda corno árbitro 

Mediação e Recurso Administrativo 

o 

1 

1 

1 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4.S 

Analisando os dados obtidos, além da heterogeneidade, verificou-se que o modelo preferencial na 

resolução de litígios entre usuário e prestador é com a utilização de Ouvidoria, tendo a agência como 

árbitro. Esse fato foi verificado em 36,4% das agências. 

Resolução de Litígios - Prestador/Concedente 

Gráfico 29 - Resolução de litígio - prestador/ concedente 
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Nesse estudo, verificou-se novamente a heterogeneidade, sendo a forma preferencial na resolução de 

litígios entre prestador e concedente a mediação, tendo a agência como árbitro (27,3% das agências). 
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Resolução de Litígios - Agência/Prestador 

Gráfico 30 - Resolução de litígio - agência/ prestador 
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Em relação à resolução de litígios entre agência e prestador, foi encontrada a maior variedade de 

repostas, ou seja, cada agência indica proceder de uma forma particular quanto aos litígios com 

prestadores de serviços. Destaca-se apenas a resolução direta, com busca de acordos com os órgãos 

externos e o judiciário. 

Formas de Rescisão de Contratos 

Se de um lado tem-se a heterogeneidade nas formas de resolução de litígios entre usuário, prestador, 

agência e poder concedente, do outro tem-se a homogeneidade de 100% na maneira de rescindir os • 

contratos que envolve a aplicação das cláusulas contratuais fundamentadas na Lei Federal nº 8.666/93, 

dentre elas o advento do termo final do contrato, encampação, caducidade e outros. 

Casos Práticos de Rescisão de Contratos 

Buscando uma aplicação prática na gestão de contratos, foi verificado se houve situação de contratos 

interrompidos nos últimos 1 O anos e, principalmente quais foram os motivos. Dessa maneira, verificou

se que para a maioria (90,9%) não houve casos de rescisão contratual. 

Destaca-se a resposta de um caso de rescisão contratual relatado pela ARSAE-MG. 

um caso emblemático de não renovação da concessão ocorreu em Pará de Minas, onda o Município 

não indenizou a Copasa pelos ativos e concedeu os serviços para a iniciativa privada, estando a 

situação sub judice, a rescisão contratual deu-se por decisão do Município que alegou descumprimento 

de obrigações pelo prestador. 
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ANEXO G - Mecanismos de análise e aferição do equilíbrio econômico financeiro 

contratual 

O equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão é direito fundamental de quem contrata 

com a Administração Pública. Baseia-se no pressuposto de que a relação inicialmente estabelecida 

entra os encargos a as vantagens do conce,sionário reflete a melhor proposta para a AxAr.ução do 

serviço público, tanto para a Administração Pública quanto para o particular. A equivalência entre os 

direitos atribuídos às partes contratantes e o que lhes é exigido constitui-se na base do acordo, a razão 

pela qual as partes se comprometem ao celebrarem o contrato e se traduz na equação econômico

financeira da concessão. 

O Poder Público. ao homologar uma licitação e assinar o contrato de concessão, fonmalmente considera 

as premissas e os valores da proposta como adequados e aceitáveis. Além disso, pressupõe que as 

propostas dos licitantes vencedores das concorrências contêm as premissas consideradas viáveis por 

eles para assumirem os riscos dos empreendimentos, garantindo para si o retorno que é considerado 

adequado do investimento. 

Com isso, é fonmada a equação econômico-financeira contratual, que inclui os encargos, obrigações, 

benefícios, condições contábeis, financeiras etc., contidas na proposta vencedora da licitação. Aceita 

a proposta pela Administração, está estabelecida a equação econômico-financeira dela constante. 

Portanto, o equilíbrio econômico-financeiro originário é aferido a partir dos termos da proposta 

comercial da licitante vencedora, consubstanciando-se na relação entre os encargos e a remuneração 

do contratado. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato nada mais é do que a proporcionalidade 

que deve existir entre os encargos e obrigações assumidos pelo contratado particular e a remuneração 

ofertada. É essa proporcionalidade que tem que ser mantida intacta ao longo de toda a execução 

contratual para que não haja prejuízo econômico para nenhuma das partes . 

Fundamentação Jurídica 

Juridicamente, o conceito de equilíbrio econômico-financeiro de contratos, em especial no tocante às 

concessões de serviços públicos, encontra-se bastante arraigado na doutrina, nos tribunais e também 

nos gestores de contratos (sejam eles públicos ou privados). A presente seção faz uma avaliação 

preliminar do conceito e apresenta o posicionamento de alguns dos principais pensadores do direito 

brasileiro como forma de sedimentar concertos necessários à correta interpretação contratual. 

Inicialmente, deve-se buscar na Carta da República a proteção ao contrato e ao seu devido equilíbrio: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
segt1inte: 

[. .. ] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
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assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
(grifo nosso) 

Além da expressão literal, a Constituição Federal possui um vasto número de referências e princípios 

que conduzem à interpretação pacificada de que o equilíbrio contratual E\ um;i ohrig;içiio r.nberta pela 

Carta Magna, tal como a vedação ao enriquecimento sem causa, a igualdade de tratamento entre as 

pessoas (isonomia) e outros princípios aplicáveis aos contratos de concessão. 

No caso específico das concessões, a Lei nº 8.98711.995 é bastante taxativa com relação à 

obrigatoriedade da manutenção do equilíbrio contratual. 

'lct gg a. tanta és sor.'i~0 públiaa ooneeé{<ie aeFá FiJcaele t3ele 13ieço da pmposfa 
vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no • 
edital e no contrato. 

[..] 

§ 2o Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas. a fim de 
manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. (grifo nosso) 

Antes de aprofundar a discussão sobre o equilíbrio contratual, é importante trazer à baila um conceito 

bastante importante sobre os tipos de cláusulas que regem os contratos de concessão. São as 

denominadas cláusulas regulamentares e as econômicas. 

Toda concessão. portanto, fica submetida a duas categorias de cláusulas: as de 
natureza regulamentar e as de ordem contratual. As primeiras disciplinam o modo 
e a forma de prestação de serviço, as segundas fixam as condições de remuneração 
do concessionário Por isso, aquelas são denominadas leis do serviço; e estas 
cláusulas econômicas ou financeiras. Como as leis, aquelas são alteráveis 
unilateralmente pelo Poder Público, segundo as exigências da comunidade; como 
cláusulas contratuais, estas são fixas, só podendo ser modificadas por acordo entre 
as partes. 41 

Em uma primeira leitura pode parecer que o Poder Concedente possui uma ferramenta para ser 

utilizada de forma indiscriminada, porém o renomado doutrinador Hely Lopes Meirelles leciona: 

Nos poderes de regulamentação e controle compreende-se a faculdade de o Poder 
Público modificar a qualquer tempo o funcionamento do serviço concedido, visando 
à sua melhoria e aperfeiçoamento técnico. (. . .) Se a alteração da prestação do 
serviço agravar o custo da execução, devem ser revistas as cláusulas econômicas, 
para a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato. 42 

Claro está que o Poder Público tem o direito de efetuar alterações unilaterais no contrato de concessão 

como forma de cumprir sua obrigação de proteger o interesse público e buscar constantemente o 

melhor serviço, contudo o direito de efetuar as referidas modificações é acompanhado de forma 

indissociável pela obrigação de manter as condições iniciais do contrato. 

41 MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 14 ed. São Pauto: Malheiros, 2006, pág. 336. 

42 Idem, pág. 337. 
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[;'~; ~fi[:g :Íss 
Esse pensamento é exposto de fonna uníssona pelos principais pensadores do direito, como pode ser 

facilmente verificado nos textos extraídos de importantes obras. 

Como uma compensação às prerrogativas extraordinárias conferidas à 
Administração nos chamados contratos administrativos, assegura-se aos 
particulares o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro originalmente 
pactuado . 

. ] 

Como é dada ao Poder Público a prerrogativa de impor novas obrigações, no mais 
das vezes correspondendo a novos ônus ao seu contratado, a este é assegurado, 
como garantia mínima, que a relação inicialmente estabelecida entre as 
perspectivas de custos e receita seja preservada mesmo após a alteração 
unilateralmente procedida pela Administração. 43 

Toihio ~4ukai iilfJPiS'inta Q~(Jlanayãg so9Fa e assunto, tFaconàe a e13iniãe Be outFos doutFinaeleFes . .'\e 

apresentar o fato do príncipe, o autor corrobora a opinião de que o Poder Público pode efetuar 

alteraçôes unilaterais no contrato, desde que efetue a devida compensação econômico-financeira. 

O Prof. Caio tácito assim se refere ao fato do príncipe: "quando a medida 
administrativa atinge, especial e diretamente, o contratante particular, tornando mais 
onerosa a execução cc,ntratual e gerando benefício para a administração, a teoria 
do fato do príncipe autoriza seja indenizado o prejuízo". 44 

No mesmo sentido demonstra Renata Faria da Silva Lima ao apresentar o conceito de equilíbrio 

contratual. 

O exame das teorias que autorizam o reequilíbrio contratual, diante das diversas 
situações táticas em que o equilibrio econômico-financeiro dos contratos 
administrativos pode ser rompido, leva à constatação de que o Direito brasileiro os 
doutrinadores entendem ser tal equilíbrio uma garantia dos contratos da 
Administração Pública, que foi erigido à condição de princípio constitucional 
expresso e objeto de legislação infraconstitucional. 45 

Por fim cabe destacar as lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 

O equilíbrio econômico-financeiro constitui a relação que se estabelece no momento 
da celebração do contrato, entre o encargo assumido pelo concessionário e a 
remuneração que lhe assegura a Administração por via do contrato. 

A ideia de equilíbrio econômico-financeiro desenvolveu no Conselho de Estado 
Francês, órgão de cúpula da jurisdição administrativa na França; e desenvolveu-se 
precisamente com relação aos contratos de concessão de serviço público. 

[.] 

No entanto, no curso de sua evolução, foi-se firmando a ideia de que o contrato de 
concessão, por ter por objeto a execução de um serviço público e visar, portanto, o 
interesse geral, deve ser essencialmente mutável e flexível, de modo a assegurar a 
continuidade na prestação do serviço. 

(. .. ] 

43 CÂMARA, Jacintho Arruda. Tarifa nas concessões São Paulo: Malheiros, 2009, pág.165. 

44 MUKAI, Toshio. Direito administrativo sistem3tizado. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008, pág.379. 

45 LIMA, Renata Faria. Equillbrio econôm1co-financeiro contratual: no direito administrativo e no direito cicil. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2007, pág. 71. 
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A partir daí foi-sa dese11volvendo, na jurisprudência do mesmo Tribunal, uma série 
de teorias, encampadas por vários outros países, inclusive o nosso, e que permitem 
hoje falar na mutabihdade do contrato administrativo, como uma de suas 
características essenciais, e à qual corresponde o direito do contratado à 
manutenção do equilíbrto econômico-financeiro do contrato. 45 

Não resta dúvida com relação à possibilidade de o Poder Concedente alterar o contrato para atingir o 

interesse público e o direito do concessionário de ter mantido, de forma constante, o equilíbrio 
------

contratual. Resta saber quais alterações contratuais ensejam o reequilibro e quais são risco do 

concessionário. 

Para dissolver qualquer dúvida a respeito desse fato, é preciso verificar os ensinamentos de Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro. 

[..l as áleas ordinárias correm por conta do concessionário e não autorizam a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro; as flutuações no lucro já se 
inserem na ideia de que a execução do seNiço se faz por conta e risco do 
concessionário (art. 2°, li, da Lei nº 8.987). As áleas extraordinárias, por serem 
imprevisíveis e não imputáveis ao concessionário, correm por conta do poder 
concedente, autorizando a revisão das cláusulas financeiras para recomposição do 
equilíbrio rompido. Ess3 recomposição se faz, basicamente, pela aplicação das 
teorias do fato do príncipe, do fato da Administração e da imprevisão. 47 

Não se vai aqui aprofundar a discussão sobre cada um dos tipos e diferenciações doutrinárias sobre o 

fato do príncipe, fato da administração e da imprevisão. Para este estudo, é suficiente a percepção de 

que as alterações efetuadas por vontade do Poder Concedente, ao atingirem o equilíbrio contratual, 

ensejam o reequilíbrio do contrato Desta forma, o entendimento jurídico sobre o tema é que não cabe 

à empresa Concessionária optar por acatar ou não as determinações unilateralmente impostas pelo 

Poder Concedente. Esta ausência de poder fazer, contudo, não quer dizer que a empresa 

Concessionária não tenha exatamente o mesmo direito de ter recomposto o seu equilíbrio econômico

financeiro contratual. Tais direitos são simétricos, isto é, possuem os mesmos pesos e as mesmas 

medidas. O direito à alteração unilateral do contrato por parte do Poder Concedente é o próprio direito 

à manutenção do equilíbrio contratual da empresa Concessionária. 

Em estudos equilíbrio econômico-financeiro, um ponto crucial a ser analisado é a alocação dos riscos 

entre as partes contratantes, a qual é descrita no Contrato de Concessão, ainda que de forma implícita. 

Não se pode falar em equilíbrio ou desequilíbrin econômico-financeiro em abstrato e sim com a plena 

consideração de todos os elementos da Contrato de Concessão: direitos, obrigações, divisão de riscos, 

fluxo de caixa e expectativa de rentabilidade 

Nesse aspecto, é importante mencionar que contratos de concessão são naturalmente contratos de 

risco, onde receitas, volume de resíduos tratados, custos operacionais e de investimentos são riscos 

normalmente assumidos pelas empresas concessionárias. Assim, para efeito de avaliação do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrata, deve-se considerar a alocação dos riscos contratualmente 

46 Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na admlnlstraçao pública: concessão, permissao, franquia, terceirização, parceria 
público-privada e outras fonnas. 6 ed. São Paulo- Atlas, 2008, pág. 97. 

47 Idem, pág. 98. 
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estabelecidos, comparando com a alteração dos dados que integram o fluxo de caixa constante do 

Contrato de Concessão e seus posteriores termos aditivos. Por exemplo, a expectativa de rentabilidade 

da concessão pode ser reduzida em face de evento superveniente que integra os riscos assumidos 

pela Concessionária e haver alteração da equação inicial em termos de encargos e retribuições, mas 

não haverá direito ao reequilíbrio econõmico-financeiro contratual. No entanto. se essa redução tiver 

553 

_ origem e_m eventos alheios aos riscos assumidos pela Concessionária, a empresa terá diraj!Q _à ____ _ 

alteração das condições econômicas do contrato para fins de se restaurar a equação econômico

financeira inicialmente estabelecida. 

Como regra geral, atribui-se à Concessionária a responsabilidade pelos riscos relacionados à própria 

gestão da prestação do serviço e, à Administração Pública, a responsabilidade pelos riscos 

imprevisíveis. ou os decorrentes de sua atuação em busca da consecução do interesse público. Além 

dos riscos relacionados à própria gestão do negócio, consideram-se riscos ordinários aqueles cuja 

ocorrência foi prevista pelas partes e levados em consideração na efetivação do acordo, tais como os 

riscos de variação da volumetria de resíduos, de variação dos custos operacionais e dos preços 

unitários dos investimentos em obras e serviços de engenharia. Em contrapartida, os riscos 

extraordinários correspondem a eventos de ocorrência imprevisível e, portanto, impossíveis de serem 

considerados na equação econômico-financeira inicial. 

Assim, os riscos provenientes de alterações unilaterais das obrigações contratuais da Concessionária, 

sejam os decorrentes do risco político (fato do príncipe) ou do risco regulatório (fato da administração), 

dizem respeito a riscos excepcionais, não previstos pela Concessionária quando da entrega da 

proposta comercial e, portanto, são atnbuidOô ao Poder Concedente. conforme estabelecem as Leis n' 

8.987/1995 e n' 11.079/2004, reconhecendo-se o direito da empresa à recomposição do inicial 

equilíbrio econômico-financeiro. 

Dessa forma, considerando a matriz de riscos de Contratos de Concessão, a regra geral para avaliação 

do equilíbrio econômico-financeiro prevê que essa atividade deve ser realizada comparando-se as 

previsões (relativas à demanda, custos operacionais e preços unitários de investimentos) constantes 

da proposta original da Concessionária (e de seus termos aditivos), com os efeitos dos eventos 

extraordinários que foram definidos contratualmente como passiveis de gerar desequilíbrios da relação 

contratual. 

É muito importante a diferenciação clara e precisa entre os eventos causadores de desequilíbrio de 

álea ordinária e os de álea extraordinária. Os primeiros são eventos cuja natureza é previsível e que, 

embora indesejáveis, são gerenciáveis pela Concessionária, podendo ser evitados ou ter seus efeitos 

minimizados por ações da própria empresa. Geralmente. esses eventos não afetam a continuidade da 

prestação dos serviços concedidos e, em muitos casos. estão ligados à competência gerencial da 

empresa e incluem nessa categoria os riscos de construção, de financiabilidade, de variação de preços 

de c.:uslus uperelc.:ior1elis e de demanda Com relação ao risco de demanda de tráfego, tanto na hipótese 

da demanda efetiva se revelar maior do que o previsto inicialmente no Contrato de Concessão, quanto 

na hipótese contrária, não é possível acionar as cláusulas de reequilíbrio ou ainda revisar as tarifas de 

pedágio em função dessa alteração em relação ao projetado. 
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Por outro lado, quando ocorrem eventos incertos, que não estavam previstos nem no plano de negócios 

da Concessionária nem na matriz de risco assumida pelas partes, eles geram uma distorção entre o 

plano de negócios originalmente pactuado e o plano de negócios que seria pactuado caso tal evento 

fosse considerado. Esses eventos são da segunda categoria apresentada anteriormente, de álea 

extraordinária, e a ocorrência de tais eventos, sim, caracteriza um desequilíbrio econômico-financeiro 

no Contrc1to ciP. C:nnr.P.ssão, pois as condições originalmente pactuadas não refletem as condições que 

deveriam ter sido pactuadas dado o evento ocorrido. 

Dessa forma, o que deve ser modificado e reequilibrado é o contrato - por meio do plano de negócios 

a ele associado - e este reequilíbrio ocorrerá através da realização de alterações no fluxo de caixa 

projetado de tal forma que, ao contemplar a ocorrência do evento incerto que se materializou, ele volte 

a refletir a expectativa de rentabilidade da proposta (medida pela Taxa Interna de Retorno - IIR) 

pactuada e que tornava a relação entre Poder Concedente e Concessionária equilibrada. Dito de outra 

forma, reequilibrar um contrato de concessão é o mesmo que refazer o projeto originalmente 

apresentado pela Concessionária como se fosse feito na mesma época em que foi inicialmente definido, 

mas agora considerando uma eventualidade que não se sabia anteriormente e que causa alteração 

dos encargos atribuídos à empresa. Assim, a operação de se buscar o reequilíbrio contratual elimina 

uma incerteza (e não um risco) que não havia na época da contratação, dado que agora ela se 

materializou e não estava prevista na matriz de riscos assumidos pelas partes. 

Portanto, é importante deixar claro que o proJeto de concessão, refletido no plano de negócios que deve 

ser reequilibrado, respeitando-se a matr,z de riscos definida inicialmente no Contrato de Concessão, é 

uma coisa. A realidade, que resulta das receitas e despesas efetivas, é outra. Apenas idealmente, 

quase por mera e improvável coincidência, essas duas coisas são iguais. 

Todas as diferenças que decorrem de eventos assumidos como risco da Concessionária, assim 

definidos no Contrato de Concessão, não têm impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro 

contratual. 

Recentemente observou-se a ampliação de um instrumento análogo ao Fluxo de Caixa de proposta, o 

fluxo de caixa marginal, como instrumento de quantificação do impacto econômico decorrente de 

eventos supervenientes, principalmente a inclusão de novos investimentos no rol de atribuições da 

empresa Concessionária. 

A origem do uso do fluxo de caixa marginal remota ao setor de transportes rodoviários, quando em 

2007 publicou-se a licitação para a Concessão da Rodovia Federal BR 324 e 116, no Estado da Bahia. 

O procedimento adotado naquela ocasião foi posteriormente formalizado por meio da Resolução ANTT 

nº 3.651, cujo objetivo era o de aprovar a metodologia de recomposição do equilíbrio econômico

financeiro dos contratos de concessão de rodovias federais da 1ª e 2ª Etapa e do Polo Pelotas, em 

decorrência de novos investimentos e serviços. A resolução, em seu Artigo 2°, diz textualmente: 

Art. 2° A metodologia do que trata esta Resolução consiste na recomposição do 
equilíbrio contratual, na hipótese de inclusão, após a publicação desta resolução, 
de investimentos ou serviços não previstos na proposta inicial, por meio da adoção 
de um Fluxo de Caixa Marginal, projetado em razão do evento que ensejar a 
recomposição, considerando: 
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I - os fluxos dos dispêndios marginais resultantes do evento que deu origem à 
recomposição; e 

li - os fluxos das receitas marginais resultantes da recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro. 

A mesma Resolução enuncia em seu Artigo 8º, que a taxa de desconto a ser utilizada, para efeito de 

cálculo do desequilíbrio através do método de fluxo de caixa marginal, seja o Custo Médio Ponderado 

de Capital, referido também como WACC. abreviatura da expressão Weighted Average Cosi of Capital. 

A adoção do fluxo de caixa marginal encontra respaldo em vários acórdãos do Tribunal de Contas da 

União, que versam sobre o setor de transporte rodoviário, mas cujo alcance é todo o setor de 

infraestrutura, porquanto também o transporte, transbordo, tratamento e disposição final de resíduos 

sólidos. 

Acórdão do TCU nº 10112007 

O acórdão nº 101/2007 tratou de instrução consolidada elaborada pela SEFID, sobre procedimento de 

outorga de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão patrocinada, objetivando a 

restauração, manutenção, operação e aumento da capacidade de trechos rodoviários da BR-116 e BR-

324 localizados no Estado da Bahia Tal procedimento constitui-se no primeiro do gênero a ser 

apresentado ao TCU. O Ministro Relator Augusto Nardes apresentou o relatório da SEFID e dele foram 

transcritos abaixo os seguintes parágrafos sobre o fluxo de caixa marginal: 

18. A metodologi& prov,sta para recomposição do equilíbrio econômico financeiro 
do contrato consistirá em estabelecer um fluxo de caixa apartado, também chamado 
marginal, para o evento aue provocou o ajuste. Esse demonstrativo desconsiderará 
o fluxo de caixa ao empreendimento como um todo para focalizar no evento que 
gerou o desequilílmo. Exemplifica-se. 

19. Suponha que, por exigência do poder concedente, os investimentos previstos 
para a concessão sejam acrescidos. A esse novo encargo deve contrapor-se uma 
entrada de caixa, observadas as possibilidades relacionadas na cláusula 21.3.1 da 
minuta de contrato. Segundo os critérios disponibilizados {cláusula 21.4.3), o 
desconto dessas rubricas dar-se-á pela taxa de retorno indicada na proposta 
vencedora, limitada à taxa resultante da fórmula indicada /fl. 10 do Anexo 14). 

20. De acordo com informações da equipe do. Ministério do Planejamento 
responsável pelos estudos, tal limite corresponderá à Taxa Interna de Retorno (TIR) 
resultante do fluxo de caixa do projeto apresentado nos estudos de viabilidade, de 
aproximadamente 12,5% a.a. Dessa forma, mesmo que a proposta vencedora 
apresente rentabilidade superior para o projeto, quando comparada á dos estudos, 
essa taxa não será repassada para os eventos que resultarem em aumento de 
encargo da concessionária. 

21. Montado o fluxo do evento, a cláusula 21.4.2 estabelece que o reequilíbrio dar
se-á mediante a equivalência entre o valor presente líquido das rubricas relativas 
ao evento gerador do desequilíbrio (saída) e à forma de compensação ao 
concessionário (entrada/ 

[. .. ] 

23. Essa nova metodologia representa avanço importante nas práticas usualmente 
adotadas nas concessões rodoviárias vigentes. Nos moldes do que hoje é adotado 
pela ANTT para reequilíbrio dos contratos em vigor, esse mesmo investimento, 
quando lançado no fluxo de caixa apresentado nos estudos de viabilidade, resultaria 
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em acréscimo de rentabilidade (TIR) de aproximadamente 0,05% a.a. Entende-se, 
nesse sentido, que as explicações apresentadas em resposta ao item T da primeira 
diligência são satisfatórias. 

{. . .] 

Também devem ser citados os Acórdãos do TCU n.0 682/2010, 683/2010 e 684/2010, o Acórdão do 

TCU nº 1.656/2011 e o Acórdão do TCU nº 2.927/2011. 

Instrumentos para Aferição do Equilíbrio Econômico Financeiro Contratual 

Fluxo de caixa 

O fiuxo de caixa do empreendimento, constante na proposta comercial da Concessionária, resulta em 

□111a TI~ de pi oposta que e o p11r1ctpa1 elert1e11to pata a atençao ao eqüllft>rto ecor10m1co-11r1a11ce1ro ao 

Contrato de Concessão. Conceitualmente, o fluxo de caixa trata-se do que é apropriado pela empresa 

(fluxo de caixa das operações), não se confundindo com o fluxo de caixa apropriado pelo investidor ou 

dono da empresa (fluxo de caixa do acionista). O fluxo de caixa do empreendimento inclui o lucro 

operacional e exclui receitas e despesas não operacionais. 

A representação algébrica do fluxo de caixa do empreendimento é dada por meio da seguinte equação: 

FCt = Rt - Ct - /t - Tt 

na qual: 

• FCt é o valor do fluxo de caixa líquido na data t; 

• Rt é o valor da receita bruta na data t; 

• Ct é o valor dos custos operacionais na data t; 

• It é o valor dos investimentos na data t; e 

• Tt é o valor dos tributos na data t. 

• 

Outro detalhe da obtenção do fluxo de caixa do empreendimento refere-se à depreciação dos • 

investimentos. Tipicamente, a depreciação deve ser revertida para a obtenção do fluxo de caixa do 

empreendimento pois, ainda que seja considerada no Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) 

e na base de cálculo dos tributos sobre a renda, não constitui uma saída efetiva de caixa, de modo que 

não deve ser considerada diretamente no fiuxo de caixa. 

Para a obtenção do fluxo de caixa do empreendimento a partir da apuração contábil do lucro líquido 

realizada no Demonstrativo de Resultados do Exercício é necessário subtrair as entradas de caixa não 

operacionais, como receitas não operacionais e juros que porventura tenham sido recebidos, e somar 

as saídas de caixa não operacionais (por exemplo: despesas não operacionais e encargos financeiros 

pagos). De tal resultado, subtraem-se os desembolsos com investimentos (ou CAPEX, do inglês capital 

expendlture), obtendo-se o fluxo de caixa do empreendimento. 

Taxa interna de retorno (TIR) 
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A Taxa Interna de Retorno (TIR) é definida como sendo a taxa de desconto que torna o Valor Presente 

Liquido (VPL) do fluxo de caixa de um projeto igual a zero. Ou seja, é a taxa de desconto que iguala o 

valor presente dos retornos esperados futuros com o valor presente dos custos esperados futuros. 

A fórmula matemática utilizada para determinação da TIR é: 

n FCt 
VPL = O = L (1 + TIR)t 

t = o 

na qual: 

• VPL é o valor presente líquido do projeto que é igualado a zero; 

• t é um período de tempo medido ern dias, meses, anos etc.; 

• FCt é o valor do fluxo de caixa liquido na data t; 

• n é o número total de períodos de tempo utilizado na análise do investimento; e 

• TIR é a taxa interna de retorno do projeto. 

A taxa interna de retorno é encontrada por meio do método iterativo, onde se substitui uma taxa 

qualquer na variável TIR da equação acima, e é verificado se o VPL do projeto é igual a zero. Em caso 

positivo, a taxa interna de retorno foi encontrada, caso contrário substitui-se outra taxa na variável TIR 

e se repete o procedimento até que o VPL seja igualado a zero. 

Quando um projeto é aceito pelo Poder Público, um determinado retorno é esperado pela empresa 

Concessionária com base nas proJeções financeiras. O equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 

Concessão está relacionado à manutenção desse retorno ao longo do prazo contratual. 

Para a operacionalização das atividades regulatórias é importante conceituar-se as seguintes métricas 

em torno da TIR. 

• 

• 

TIR (Taxa Interna de Retorno) de proposta: taxa interna de retorno prevista na proposta de 

licitação inicial apresentada pelo licitante vencedor quando da elaboração de sua proposta 

técnica e econômico-financeira. 

TIR real do contrato: taxa interna de retorno que o concessionário terá obtido ao término do 

prazo contratual, dados os fluxos de receitas e despesas auferidos ao longo do período, bem 

como pelo conjunto de receitas e débitos pendentes após o término da concessão; 

• TIR esperada do Contrato: TIR que o concessionário espera obter ao término do contrato, 

avaliada em um determinado instante de tempo durante a execução do prazo contratual; 

Valor presente líquido (VPL) 

O Valor Presente Liquido (VPL) do fluxo de caixa de um projeto de investimento é obtido µ01 meio de1 

diferença entre as saídas econômic<!s de ca_ixa (investimentos, custos e imp?stos) e as entradas 

econômicas de caixa (receitas), descontadas a uma determinada taxa de juros. Pm::i determinada t::ixa 

de desconto escolhida, considera-se atraente o projeto que possuir um VPL maior ou igual a zero. 

A fórmula matemática para determinação do VPL é: 
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FC0 FC1 FC2 FCn 
VPL = (l + i)º + (l + i)l + (l + i)2 + ... + (1 + i)" 

na ~11RI· 

• VPL é o valor presente líquido do projeto; 

• FC! é o valor do fluxo de caixa líquido na data t; 

• n é o número total de períodos de tempo utilizado na análise do investimento; e 

• i é a taxa de desconto utilizada para obter o VPL. 

Acompannamento ao eqalllbrlo ecor101111co-r111a11ce1ro 
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O procedimento para acompanhamento do equílíbrio econômico-financeiro de um contrato de .. 

concessão é realizado pela substituição das variáveis previstas originalmente em proposta pelas 

variáveis efetivamente realizadas, concretizadas no âmbito da empresa Concessionária. Ao se 

substituir paulatinamente as variáveis previstas por variáveis realizadas. obtém-se a diferença entre a 

Taxa Interna de Retorno de Proposta e a Taxa Interna de Retorno Esperada do Contrato. O 

acompanhamento do equilíbrio tem como principais objetivos: 

• Observar o resultado do empreendimento de forma a avaliar se a rentabilidade pode ser 

excessivamente elevada ou excessivamente baixa; 

• Avaliar se há necessidade de ·ntervenções especificas por parte do Poder Concedente face a 

disparidades excessivas a maior ou a menor observadas entre a TIR de proposta e a TIR 

esperada do Contrato. 

Deve-se salientar que, embora a TIR de Proposta seja fundamental para que a concessão se 

materialize e se garanta o inicial equilíbrio econômico-financeiro, a probabilidade de que ela seja a 

mesma que a TIR Esperada durante a operação da concessão é praticamente zero. Nesse sentido, • 

não se pode confundir equação econômico-financeiro do Contrato, estabelecida á vista da previsão da 

remuneração e dos encargos da Concessionária, com a efetiva obtenção da remuneração em razão 

do efetivo cumprimento das obrigações assumidas pela empresa, que se vão realizando ao longo da 

concessão, necessariamente após a contratação. Ou seja, uma infinidade de situações pode descolar 

o fluxo de caixa efetivo da Concessionária do fluxo de caixa projetado na proposta comercial (e em 

seus termos aditivos), a favor ou a desfavor da Concessionária, tendo em vista que aspectos efetivos 

da operação, tais como volumes de resíduos coletados, transportados, transbordados, tratados e 

dispostos, custos operacionais, investimentos efetivos, entre muitos outros, dificilmente serão iguais 

aos projetados no ano zero, no momento em que a Concessionária apresentou sua proposta comercial. 

Isso porque muitos dos eventos que descolam o fluxo de caixa projetado do efetivo fazem parte dos 

riscos assumidos pela Concessionária - conforme prevê a matriz de riscos pactuada no Contrato de 

Concessão - e, portanto, não caracterizam eventos causadores de desequilíbrio econômico-financeiro 

no contrato, pois tais eventos não alteram as condições inicialmente pactuadas (são os eventos de álea 
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ordinária). Assim, esses eventos alteram a TIR efetiva da empresa, mas não modificam o Fluxo de 

Caixa Contratual. 

Por outro lado, quando há a ocorréncia de eventos incertos que não estavam previstos nem plano de 

negócios da Concessionária nem na matriz de risco assumida pelas partes, esse fato gera uma 

distorção entre o plano de negócios ongmalmente pactuado e o plano de negócios que seria pactuado 

caso tal evento fosse considt!laúu. A ueurrência de tais eventos, sim, caracteriza um desequilíbrio 

econômico-financeiro no Contrato de Concessão, pois as condições originalmente pactuadas não 

refletem as condições que deveriam ter sido pactuadas dado o evento ocorrido. Portanto, a ocorrência 

desses eventos, além de alterar a TIR efeciva, também modifica a TIR de Proposta . 
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RESUMO 

Este relatório apresenta o Produto P3, parte integrante do Contrato 2015-899, 

Processo de Seleção Nº 2015-899/2015, firmado em 30 de outubro de 2018, 

que tem por objeto a "Elaboração de estudos visando avaliar e propor modelos 

de regulação relativos ao manejo dos resíduos sólidos urbanos em Parcerias 

Público-Privadas em diversos municípios brasileiros". Trata-se de projeto de 

cooperação bilateral França-Brasil, apoiado pela Agência Francesa de 

Desenvolvimento (AFD) e implementado pela Expertise France, a Agência 

Francesa de Cooperação Técnica. 

Esta terceira etapa do projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento 

de um modelo de regulação geral que possa ser aplicado a qualquer tipologia 

dentre as encontradas nos projetos piloto. Neste relatório apresenta-se a 

proposta dos possíveis modelos de regulação de concessão e PPP para a 

prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos, urbanos. Esses modelos 

foram desenvolvidos a partir das análises das experiências de regulação 

nacionais e internacionais e da literatura técnica apresentadas no Relatório 2 -

Benchmark e Diagnóstico: Projetos Pilotos, Agências de Regulação e Projetos 

de Referência de PPP de Resíduos Sólidos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no 

Brasil é fundamental para o atendimento às diretrizes da Lei Nacional de 

Saneamento Básico (LNSB) e da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) para a universalização dos serviços e expansão do setor, 

configurando-se como instrumento de melhoria da qualidade da infraestrutura e 

da eficiência na sua operação. 

O Relatório - Produto P3 é parte integrante do Contrato 2015-899, Processo de 

Seleção Nº 2015 899/2015, fiFffiElelO effi 30 ele 0l:ltl:JBF0 ele 2018, ei1:1e leffi f'I0F 

objeto a "Elaboração de estudos visando avaliar e propor modelos de 

regulação relativos ao manejo dos resíduos sólidos urbanos em Parcerias 

Público-Privadas em diversos municípios brasileiros". Trata-se do projeto de 

cooperação bilateral França-Brasil, apoiado pela Agência Francesa de 

Desenvolvimento (AFD) e implementado pela Expertise Franco, a Agência 

Francesa de Cooperação Técnica. 

O objetivo principal desta terceira fase do projeto (Produto 3) foi desenvolver 

um conjunto de instrumentos regulatórios práticos adaptados às características 

encontradas nos projetos-piloto. 

Neste relatório apresenta-se a proposta dos possíveis modelos de regulação 

de concessão e PPP para a prestação de serviços de manejo de resíduos 

sólidos, urbanos. Esses modelos foram desenvolvidos a partir das análises das 

experiências de regulação nacionais e internacionais e da literatura técnica 

apresentadas no Relatório 2 - Benchmark e Diagnóstico: Projetos Pilotos, 

Agências de Regulação e Projetos de Referência de PPP de Resíduos Sólidos. 

Foram abordados os seguintes elementos: metodologias para definição de 

pagamento do serviço prestado e modelos de cobrança; modelos de regulação 

econômica e técnica da prestação do serviço; disposições contratuais acerca 

da regulação do serviço prestado instrumentos de incentivo à redução, 

reutilização e reciclagem de resíduos no âmbito do serviço prestado; 

indicadores de qualidade e de desempenho para a regulação e fiscalização do 
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serviço prestado; Indicadores de controle pela sociedade civil; taxa de 

remuneração da regulação; e contabilidade para a regulação. 

O presente relatório consiste em uma versão preliminar para a discussão do 

modelo regulatório geral aplicável aos cincos projetos piloto - FEP /Caixa. Ele 

tem como objetivo subsidiar os debates para definição de um script regulatório 

para os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), a ser realizada no seminário 

previsto para o dia 26/06/2019. Esta versão será posteriormente 

complementada, mediante as contribuições advindas do seminário. 

1.1 Estrutura do relatório 

O presente documento está organizado em seis seções: 

1 - Introdução: apresenta o objetivo do relatório e a sua estrutura; 

li - Caracterização dos Projetos-piloto - caracterização dos cinco projetos-piloto 

selecionados, quanto ao porte, escopo, agências reguladoras envolvidas e 

provável modelo geral da concessão; 

Ili - Modelo padrão de regulação para os serviços de manejo de RSU - Indica 

as diversas metodologias de regulação aplicáveis aos serviços de manejo de 

RSU, abrangendo as tipologias presentes nos cinco projetos-piloto; 

IV - Disposições contratuais acerca da regulação - considerações e 

orientações sobre as disposições contratuais da regulação. 

V - Instrumentos para Regulação - considerações sobre: regulação por 

contrato e por agência; método para seleção de indicadores; regulação 

econômica; contabilidade regulatória; regulação técnica; instrumentos de 

incentivo à redução reutilização e reciclagem e indicadores de controle social. 

VI - Pressupostos para a Regulação - dimensionamento da estrutura e 

capacidade técnica das agências para a regulação dos RSU. 

Como complementos importantes, constam uma Opinião Legal sobre 

remuneração dos serviços de RSU, Anexo A e, no Anexo B uma lista das 

normas no nível federal, relacionadas aos serviços de manejo de RSU que 

·devem ser consideradas na atividade regulatória: normas ambientais, 

procedimentos de licenciamento ambiental definidas pelos órgaos ambientais e 

que devem ser consideradas na regulação. 
9 
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2 CARACTERIZAÇÃO DOS PROJETOS-PILOTO 

Nesta seção apresenta-se a caracterização dos cinco projetos-piloto, quanto ao 

seu porte, escopo, agências reguladoras envolvidas e provável modelo geral da 

concessão. 

Figura 1 - Localização dos pilotos no Brasil 

Teresina/ PI 
1 1~-\ 

C0MP.,J\§S-UC/CE 
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2.1 São Simão/GO 

Quadro 1 - São Simão 

Ulfiâ@Hiif i · · ~i®iil\dffl 
Município de pequeno porte Manejo de RSU, Água e Esgoto AGR 

Características: município de pequeno porte (menos de 20.000 habitantes) 

Escopo: concessão de manejo de resíduos sólidos urbanos integrada à 

concessão de abastecimento de àgua potável e de esgotamento sanitàrio 

Agência reguladora: Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos - AGR. A agência não regula atualmente nenhum contrato 

de manejo de RSU. 

Figura 2 - Situação São Simão/ GO 

--1111 "'"'' 
P1LOlO .... _ 

O projeto piloto prevê o estudo da viabilidade de celebração de uma concessão 

integrada dos serviços de (i) abastecimento de água potável, (í~ ésgõ!ãmenfo 
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sanitário, e (iii) manejo de resíduos sólidos. Dessa forma, considera-se que o 

provável modelo geral da concessão será o seguinte: 

Figura 3 - Modelo geral de concessão de São Simão/GO 

Concessão 
Única l Água 

Esgoto 

Resíduos Sólidos 

511 
S@à' 

F+é4MH:Mfo-lL.... _______________ _ 
l Tarifas 

l·Hlbl·A 
Trata-se, idealmente, de concessão em que um único operador será 

responsável pela prestação de três serviços distintos (contrato por aglutinação). 

O objetivo é obter ganho de escopo na concessão, compartilhando-se os 

custos fixos da concessionária (tais como os custos de administração) entre os 

diferentes serviços. Reforça-se, nesse caso, a importância do estudo de 

viabilidade econômico-financeira da concessão, a justificar a aglutinação de 

diferentes serviços no mesmo contrato. 

No caso, serão prestados três serviços diferentes, havendo, em princípio, três 

tarifas diferentes (três custos de prestação diferentes, com riscos diferentes). A 

LNSB autoriza, contudo, que os serviços de abastecimento de água potável e 

de esgotamento sanitário sejam remunerados por uma única tarifa (art. 29, 11), 

de modo que poderá haver apenas duas tarifas (uma para água e esgoto, e 

outra para RSU). 

A concessão será regulada por uma só entidade reguladora, que terá o desafio 

de regular serviços diferentes, bem como acompanhar a sustentabilidade 

1 LNSB: "Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico
financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços: 1 - de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de tarifas e outros preços 
públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente/ 
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econômica de um contrato com três (ou duas) tarifas, com diferentes custos e 

riscos. 

2.2 Bauru/SP 

Quadro 2 - Bauru 

Município de médio porte Destinação final de RSU 
~-~- - ~ -·--· ------ - - ----
Características: Município de médio porte (aprox. 370.000 habitantes) 

Escopo: concessão de destinação final de resíduos sólidos urbanos (atividades 

de transbordo, transporte e destinação final) 

Agência Reguladora: o contrato poderá delegar a fiscalização dos serviços á (i) • 

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo -

ARSESP, agência estadual; ou à (ii) Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ; 

entidade intermunicipal, na forma de consórcio público, responsável pela 

regulação de serviços de saneamento básico em vários municípios paulistas. 

Bauru não é associado à ARES-PCJ no momento, mas pode firmar Convênio 

de Cooperação com esse intuito. Ambas as agências têm experiência na 

regulação dos serviços de manejo de RSU. 
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Figura 4 - Situação Bauru/ SP 

Atualmente, a coleta de resíduos em Bauru é realizada pela empresa pública 

EMDURB (Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru), 

e o escopo do projeto-piloto envolve apenas a delegação dos serviços de 

destinação final dos resíduos (atividades de transbordo, transporte e 

destinação final}, de modo que, no modelo proposto, haverá dois prestadores 

diferentes atuando no manejo de resíduos sólidos no município: (i) a EMDURB 

realizando a coleta, e (ii) a concessionária realizando a destinação final. 

Dessa forma, considera-se que o provável modelo geral da concessão será o 

seguinte: 
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Figura 5 - Modelo geral de concessão de Bauru/SP 

Lei Municipal / 

Coleta / 

EMDURB 

1 Ts~s 

1161·1 

Repasse 

Contrato de 
lnhirrlP.1Jendência 

Transbordo 
Contrato de 

oncessão Transporte 

Destinação Final 

Concessionária 

Nesse modelo geral, apenas a EMDURB terá contato com o usuário final, por 

realizar a coleta dos resíduos. Assim, a EMDURB realizará a cobrança dos 

usuários, devendo cobrar destes as tarifas referentes (i) ao serviço de coleta, e 

(ii) ao serviço de destinação final (transbordo, transporte e destinação final) 

prestado pela concessionária. A EMBDURB então receberá todos os valores e 

os repassará à concessionária responsável pela destinação final2 . Para 

regulamentar a obrigação de repasse e também outras decorrentes da relação 

entre as partes, deverá ser firmado contrato de interdependência 3, conforme 

art. 12 da LNSB: 

Art. 12. Nos serviços públicos de saneamento básico em que 
mais de um prestador execute atividade interdependente com 
outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e 
haverá entidade única encarregada das funções de regulação e 
de fiscalização. 

2 É passivei pensar alternativas, tais como a inserção de um boleto com código de barras mediante o qual 
os recursos vão diretamente ao caixa da concessionária, por exemplo. 
3 O contrato de interdependência é o instrumento contratual que regula a relação entre prestadores de 
serviços complementares (ou interdependentes, para usar o termo da LNSB) de saneamento básico. 
Nesse sentido, ver: RIBEIRO, Wladimir Antonio; GAROFANO, Rafael Roque. Notas sobre os contratos de 
interdependência de serviços de saneamento básico: o caso do fornecimento de água no atacado por 
companhia estadual. ln LUNA, Guilherme Gomes; GRAZIANO, Luiz Felipe Pinto Lima; BERTOCCELLI, 
Rodrigo de Pinho. Saneamento básico: temas fundamentais, propostas e desafios. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2017, p. 546-547. 
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O modelo apresenta um desafio adicional à regulação, porque alguns aspectos 

do contrato de interdependência devem ser endereçados pela entidade 

reguladora (art. 12, § 1 º, da LNSB), que será responsável por regular, além de 

cada uma das atividades, também a relação entre os dois prestadores: 

Art. 12. § 1 ° A entidade de regulação definirá, pelo menos: 

1 - as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e 
regularidade dos serviços prestados aos usuários e entre os 
diferentes prestadores envolvidos; 

li - as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, 
aos subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos 
usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; 

Ili - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os 
diferentes prestadores dos serviços; 

IV - os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a 
inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e 
outros créditos devidos, quando for o caso; 

V - o sistema contábil específico para os prestadores que 
atuem em mais de um Município. 

Nesse modelo, portanto, a entidade reguladora deverá regular tanto o contrato 

de concessão quanto o contrato de interdependência celebrado entre os 

prestadores de serviços complementares. 

Ademais. é possível que o modelo envolva a contratação da concessionária 

pela própria EMDURB, exercendo competência que lhe foi delegada pela 

legislação municipal. No que tange à regulação, esse modelo geral apresenta 

duas consequências relevantes. 

Em primeiro lugar, o fato de que a EMDURB será igualmente (i) contratante 

dos serviços de destinação final, e (ii) prestadora dos serviços de coleta. A 

soma dessas duas figuras pode levar à contaminação de interesses do poder 

contratante por aqueles próprios do prestador de coleta, o que pode gerar 

consequências negativas para a concessionária de destinação final. Imagine, 

por exemplo, que alguma deficiência na prestação dos serviços de coleta 

impacte negativamente a execução do contrato de destinação final. Nesse 

caso, como não haverá um contratante imparcial para resolver o impasse entre 

as duas prestadoras de serviços, poderá ser instaurado um litígio. Assim, a 
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relação entre contratante e contratado é muito mais sensível. Uma possível 

solução é a instituição de um verificador independente (VI) nesses casos, para 

garantir maior imparcialidade e tecnicidade no acompanhamento do contrato de 

concessão. 

A segunda consequência relevante diz respeito à soma do conteúdo de dois 

contratos (o contrato de concessão e o contrato de interdependência) em um 

único instrumento. Como a EMDURB será igualmente contratante e prestadora 

de serviço complementar ao serviço de destinação final, o contrato de 

concessão celebrado com a concessionária de destinação final deverá 

regulamentar, também, a relação jurídica entre os prestadores de serviços 

complementares (objeto do contrato de interdependência), como, por exemplo, 

a obrigação de repasse dos valores cobrados dos usuários finais. 

2.3 Teresina/PI 

Quadro 3 - Teresina 

Características: Capital do Estado (aprox. 850.000 habitantes) 

Escopo: concessão de manejo de resíduos sólidos urbanos (atividades de 

coleta, transbordo, transporte e destinação final) 

Agência reguladora: Teresina tem uma agência reguladora municipal, a 

Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina - ARSETE, 

que por enquanto não tem experiência com regulação de serviços de RSU. 

Também existe uma agência reguladora estadual, a Agência Reguladora dos 

Serviços Públicos do Estado do Piauí - AGRESPI. 
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Figura 6 - Situação Teresina/ PI 

O projeto-piloto prevê a delegação de toda a cadeia de manejo de resíduos 

sólidos no município. Dessa forma, considera-se que o provável modelo geral 

da concessão será o seguinte: 

Figura 7 - Modelo geral de concessão de Teresina/PI 
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Concessão 
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l Tarifa 

111fü•A 

Coleta 

Transbordo 
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Destinação Final 
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Nesse modelo, o desafio da entidade reguladora será calcular e regular todas 

as atividades envolvidas, tanto nos aspectos de qualidade, como de 

sustentabilidade econômico-financeira 

2.4 Consórcio COMARES-UC/CE 

Quadro 4 - COMARES-UC 

,~árjtteristí@s"' _ -
~ -~ ' ' " " ' 

'l❖iiif n:fr\'i@i,jf 
1 Consórcio 10 municípios Destinação final de RSU ARCE , 
L, _________________ ---·-···--· - - -- -- --------·----·· - -- .. l 

Características: Consórcio formado por 10 Municípios, com apoio do Estado do 

Ceará: Altaneira, Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Juazeiro do 

Norte, Missão Velha, Nova Olinda, Santana do Cariri (aprox. 600.000 

habitantes no total) 

Escopo: concessão de destinação final de resíduos sólidos urbanos (atividades 

de transbordo, transporte e destinação final) 

Agência reguladora: Agência Reguladora do Estado do Ceará - ARCE. A 

agência não regula nenhum contrato de RSU atualmente. 

Figura 8 - Situação COMARES-UC/ CE 
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Como COMARES-UC é um Consórcio, há duas relações jurídicas envolvidas 

no modelo previsto: (i) a primeira é entre cada município e o Consórcio, e (ii) a 

segunda é entre o Consórcio e a concessionária. 

Será o Consórcio que contratará a concessionária, por meio de um contrato 

único que delegará a prestação dos serviços em todos os Municípios 

consorciados. Contudo, para regular a relação entre o município e o Consórcio, 

é necessária a celebração de um contrato de programa (previsto na Lei nº 

11.107/2005), que definirá os termos da prestação dos serviços a serem 

delegados, e fixará regras sobre a eventual saída do município do Consórcio 

(estabelecendo, por exemplo, a obrigação de indenizar o Consórcio, e a 

prestação de garantias4): 

Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de 
programa, como condição de sua validade, as obrigações que 
um ente da Federação constituir para com outro ente da 
Federação ou para com consórcio público no ãmbito de gestão 
associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a 
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou 
de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. 5 

Nesse modelo, portanto, a entidade reguladora terá de regular as duas 

relações jurídicas distintas. 

Além disso, como o projeto piloto prevê a delegação apenas das atividades de 

transbordo, transporte e destinação final dos resíduos, haverá necessariamente 

outro operador prestando o serviço de coleta de resíduos no Município. Assim, 

também aqui será necessária a celebração de contrato de interdependência 

entre a concessionária e o operador do serviço de coleta em cada um dos 

Municípios, para regular as obrigações de cada um, em especial o dever de o 

prestador de serviço de coleta repassar o valor cobrado dos usuários finais à 

concessionária de destinação final 

Dessa forma, considera-se que o provável modelo geral da concessão será o 

seguinte: 

4 Tal como a vinculação da cota-parte do ICMS repassado ao município, por exemplo. 
5 O artigo também especifica as cláusulas necessárias no contrato de programa. 
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Figura 9 - Modelo geral de concessão do COMARES-UC/CE 
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Assim, a entidade reguladora terá o desafio de regular (i) os contratos de 

programa, (ii) o contrato de concessão, e (iii) os contratos de interdependência 

entre a concessionária e os prestadores de serviço de coleta. 

2.5 Consórcio CONVALE/MG 

Quadro 5 - CONVALE 

PHfl?Gl!IT 
/ Consórcio 13 municipios ____ _ 

Características: município de médio porte (Uberaba) consorciado com outros 

12 Municípios dP. J"lflfJUeno porte· Água Comprida, Campo Florido, Comendador 
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Gomes, Conceição de Alagoas, Conquista, Delta, Nova Ponte, Pirajuba, 

Planura, Sacramento, Santa Juliana, Verissimo (aprox. 400.000 habitantes no 

total). 

Escopo: concessão de manejo de resíduos sólidos urbanos (atividades de 

coleta, transbordo, transporte e destinação final). 

Agência reguladora: o contrato poderá delegar a fiscalização dos serviços á (i) 

Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário de Minas Gerais - ARSAE, agência estadual, ou à (ii) Agência 

Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais - ARISB, 

agência reguladora intermunicipal. A ARSAE não regula, atualmente, nenhum 

contrato de manejo de RSU, ao passo que a ARISB possui experiência na 

regulação do serviço. Além disso, o Município de Sacramento é associado à 

ARISB (possui Convênio de Cooperação). 

Figura 10 -Situação CONVALE 
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O modelo do Consórcio CONVALE é muito semelhante ao modelo do 

Consórcio COMARES-UC, com a diferença de que, neste, previa-se a 

delegação apenas das atividades de transbordo, transporte e destinação final 

dos resíduos, enquanto naquele prevê-se a delegação de todas as atividades 

da cadeia de RSU (incluindo a coleta). 

Dessa forma, não haverá necessariamente outro operador prestando o serviço 

de coleta no Município. Contudo, é um cenário possível, uma vez que cada 

Município pode, mediante disposição no contrato de programa celebrado com o 

Consórcio, determinar quais atividades pretende delegar à concessionária, de 

modo que pode optar por delegar apenas os serviços de transbordo, transporte 

e destinação final, por exemplo. Nesse caso, o cenário será exatamente igual 

ao modelo de COMARES-UC, em que a concessionária terá de celebrar um 

contrato de interdependência com o operador do serviço de coleta, para regular 

as obrigações de repasse do valor da tarifa de destinação final. 

Caso não haja, no município, outro operador prestando o serviço de coleta, a 

concessionária irá prestá-lo e, assim, poderá cobrar sua tarifa diretamente do 

usuário final. 

Dessa forma, considera-se que o provável modelo geral da concessão será o 

seguinte: 
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Figura 11 - Modelo geral de concessão do CONVALE/MG 
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Neste contexto, o desafio da entidade reguladora será de regular (i) os 

contratos de programa, (ii) o contrato de concessão, e (iii) os eventuais 

contratos de interdependência, além de acompanhar a sustentabilidade 

econômica de uma concessão que pode ter prestaçôes muito diferentes em 

cada um dos municípios. 
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3 MODELO PADRÃO DE REGULAÇÃO PARA MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

3.1 Abrangência do modelo de regulação proposto 

O script regulatório proposto indicará as diversas metodologias de regulação 

aplicáveis ao serviço de RSU, abrangendo as tipologias presentes nos cinco 

projetos-piloto (município de pequeno porte, médio porte, capital e consórcios 

públicos), assim como todas as atividades da cadeia de manejo de resíduos 

sólidos (coleta, transbordo, transporte e destinação final). Também considera 

rotas tecnológicas com etapa de tratamento dos resíduos antes da sua 

disposição final, que pode envolver, dentre outras, as atividades de reciclagem, 

compostagem e aproveitamento energético (COR). 

Salienta-se que a entidade reguladora também será responsável por regular os 

projetos associados ao objeto principal do contrato, fonte de receitas 

extraordinárias da concessão, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.987/1995: 

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço 
público, poderá o poder concedente prever, em favor da 
concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras 
fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, 
acessórias ou de projetos associados, com ou sem 
exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, 
observado o disposto no art. 17 desta Lei. 

Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo 
serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

As atividades da etapa de tratamento e de aproveitamento energético dos 

resíduos (tal como, por exemplo, a venda do biogás gerado no aterro sanitário) 

podem ser incluídas no contrato como projetos associados, voltando-se parte 

das receitas auferidas pela concessionária á modicidade das tarifas cobradas 

dos usuários. 

Veja-se, contudo, que os projetos associados são assumidos livremente pela 

concessionária, que deve suportar de forma exclusiva os riscos do 

empreendimento. Assim, o projeto terá uma lógica financeira diferente do 
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objeto principal do contrato, que demandará um acompanhamento próprio pela 

entidade reguladora. 

A previsão desses projetos no edital de licitação pode ser feita de três formas, 

cada uma com consequências diversas para a entidade reguladora. 

A primeira forma é prever de modo genérico a possibilidade de implantação de 

projetos associados na concessão. Nesse caso, uma vez autorizado o projeto 

pelo contratante, a entidade reguladora terá de calcular, entre outros, o WACC 

do empreendimento para fins de acompanhamento de sua execução e cálculo 

da proporção que será destinada á redução da tarifa cobrada dos usuários. 

Apesar de possível, essa alternativa não é recomendada por trazer desafios 

complexos à entidade reguladora, além de envolver uma negociação com a 

concessionária para definição da regra de partilha. Ainda, o critério escolhido 

poderá ser contestado por órgãos de controle, caso entendam ser lucrativo 

demais para a concessionária. 

Nesse sentido, sugere-se a adoção de uma das outras duas formas de 

previsão dos projetos associados no edital de licitação. Uma delas é já prever 

para a concessionária uma meta para as receitas auferidas com o projeto 

associado. Assim, o edital (ou a proposta na licitação) considerará que a 

concessionária receberá um determinado valor com a execução do projeto 

associado, e fixará o valor que será destinado à modicidade tarifária com base 

nele. Assim, independentemente de a concessionária ter ou não atendido a 

meta, o valor previamente estabelecido será descontado da tarifa cobrada d o 

usuário final. Nesse caso, a entidade reguladora não precisará acompanhar a 

execução do projeto associado, pois o valor que será repassado já está 

previamente fixado. 

Uma segunda forma é prever, no edital de licitação uma regra geral para a 

partilha das receitas extraordinárias auferidas (por exemplo, uma proporção 

das receitas que ultrapassarem o valor do WACC). Nesse caso, para aplicar o 

critério de partilha, a entidade reguladora precisará acompanhar a execução do 

projeto associado e analisar o quanto foi arrecadado pela concessionária. 

Além disso, o modelo regulatório proposto abrange também as diferentes 

relações jurídicas entre os entes federativos contratantes, os prestadores de 
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serviço, e os consórcios intermunicipais, compreendendo a regulação de 

contratos de concessão, contratos de programa e contratos de 

interdependência, bem como as garantias prestadas no bojo desses 

instrumentos. 

Ressalta-se que a existência ou não de verificador independente (VI) no 

contrato não impacta o papel da regulação, de modo que o modelo proposto 

abrange também os contratos que preveem a figura do VI. Isso porque o VI 

realiza competência do poder concedente de verificar a execução do contrato e 

o desempenho da concessionária para fins de pagamento da contraprestação 

pública mensal6. Nesse sentido, o verificador realizará acompanhamento 

técnico e imparcial da execução do contrato, atestando o que foi efetivamente 

executado, e enviará seu relatório ao poder contratante, que então procederá 

ao pagamento correspondente. O objetivo do VI é diminuir o risco político do 

empreendimento, uma vez que o contratante é diretamente interessado na 

execução do contrato, além de ter de responder aos órgãos de controle pelos 

pagamentos realizados. 

Ainda, a respeito da fixação de normas ambientais e procedimentos de 

licenciamento necessários à execução do empreendimento, ressalta-se tratar 

de competência do órgão ambiental, e não da entidade reguladora de RSU. 

Compete a esta última instituir normas regulatórias que não as contrariem. 

Uma questão interessante relacionada às normas ambientais diz respeito a 

determinação de que, idealmente, o aterro sanitário só receba rejeitos7. Ocorre 

que a definição concreta do que é rejeito depende da consideração de 

aspectos técnicos e econômicos do contrato, para não comprometer sua 

sustentabilidade econômico-financeira. 

6 É por isso que, em contratos em que a concessionária é remunerada exclusivamente por tarifas (ou 
seja, em que não há contraprestação pública mensal), a figura do VI normalmente não faz sentido. 

7 Nos termos do art. 3°, inc. XV da Lei da PNRS (Lei nº 12.305/2010), os rejeites são "resfduos sólidos 
que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada." Confonne RIBEIRO, Wladimir Antônio. Introdução à Lei da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. ln TONETO JÚNIOR, Rudinei; SAIANI, Carlos César Santejo; 
DOURADO, Juscelino. Resíduos sólidos no Brasil: oportunidades e desafios da Lei federal nº 
12.305 (Lei de Resíduos Sólidos). Barueri, SP: Minha Editora, 2014, pp. 109 e ss. 
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Portanto, a definição do conceito de rejeito deve ser de competência da 

entidade reguladora, que possui maior conhecimento sobre o contrato e poderá 

estabelecer uma definição mais próxima da realidade da prestação dos 

serviços. Pontua-se que a definição de rejeito pode variar ao longo do tempo, e 

sua variação pode impactar a equação econômico-financeira do contrato 

(exigindo-se maiores ou menores investimentos da concessionária, por 

exemplo), motivo pelo qual deverá dar causa ao reequilíbrio econômico

financeiro. 

Por fim, para delimitar a abrangência do modelo regulatório proposto, cumpre 

distinguir a competência do poder contratante (titular do serviço de RSU) 

daquela da entidade reguladora. 

A LNSB elenca, em seu art. 9°, as atribuições do contratante (titular do 

serviço): 

Ar!. 9° O titular dos serviços formulará a respectiva política 
pública de saneamento básico, devendo, para tanto: 

1 - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta 
Lei; 

li - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e 
definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, 
bem como os procedimentos de sua atuação; 

Ili - adotar parâmetros para a garantia do atendimento 
essencial á saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo 
per capita de água para abastecimento público, observadas as 
normas nacionais relativas á potabilidade da água; 

IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários; 

V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do 
inciso IV do caput do art. 3° desta Lei; 

VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, 
articulado com o Sistema Nacional de Informações em 
Saneamento; 

VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por 
indicação da entidade reguladora, nos casos e condições 
previstos em lei e nos documentos contratuais. 

Veja-se que, em linhas gerais, competem ao contratante as atribuições 

relacionadas ao planejamento do setor. Isso porque o planejamento está 

intimamente relacionado com o papel (naturalmente político) de instituir o que 
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se entende por interesse público, a pautar as políticas públicas que serão 

efetivadas. Por esta razão é que a LNSB deixa claro que o planejamento não 

pode ser objeto de delegação (art. 8°). Ainda, o art. 20 atribui à entidade 

reguladora o dever de verificar o cumprimento dos planos de saneamento por 

parte dos prestadores de serviço, concluindo-se que a atividade de regulação 

se subordina àquelas de planejamento, no sentido de que deve pautar-se 

nestas. 

Nesse sentido, as competências relacionadas ao planejamento do setor e da 

prestação da atividade - ou seja, a modelagem da concessão - e as 

respectivas alterações são do contratante (titular dos serviços) e não da 

entidade reguladora. A esta última cumpre acompanhar a execução contratual 

e verificar o respeito às normas setoriais. Em última instância, cabe à entidade • 

reguladora fazer cumprir o contrato. É por isso que lhe é alocada a 

competência para regular o reequilíbrio econômico-financeiro da concessão 

(decorrente inclusive das alterações realizadas pelo contratante), de modo a 

preservar o contrato. 

É possível, contudo, que antes de se proceder a alteração do contrato ou das 

normas setoriais, o contratante opte por consultar a entidade reguladora acerca 

das implicações da alteração pretendida na prestação dos serviços (na política 

tarifária, por exemplo). Nesse caso, poderá a entidade reguladora sugerir 

novas alterações ou correções. Trata-se da competência da entidade 

reguladora para interpretar os contratos, a qual não se confunde com a 

competência de planejar o setor ou modelar os contratos: 

Art. 25. § 2º Compreendem-se nas atividades de regulação dos 
serviços de saneamento básico a interpretação e a fixação de 
critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para 
a correta administração de subsídios. 

Ainda, no que tange à competência normativa da entidade reguladora dos 

serviços de saneamento básico, visando a fiel execução do contrato e das 

normas setoriais, a LNSB prevê um rol exemplificativo em seu art. 23: 

Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às 
dimensões técnica, econõmica e social de prestação dos 
serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 
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1 - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos 
serviços; 

li - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

Ili - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos 
serviços e os respectivos prazos; 

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os 
procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão; 

V - medição, faturamento e cobrança de serviços; 

VI - monitoramento dos custos; 

VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços 
prestados; 

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria 
e certificação; 

IX - subsídios tarifários e não tarifários; 

X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de 
participação e informação; 

XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive 
racionamento; 

XII - (VETADO). 

Delineou-se, assim, uma regra geral de alocação de competências entre o 

contratante e a entidade reguladora, que ajuda a explicar a abrangência do 

modelo regulatório aqui proposto. 

A alocação de competências no caso concreto, contudo, pode variar de 

agência reguladora para outra, em virtude das zonas cinzentas entre as 

competências do contratante e da entidade reguladora. Há várias atividades 

que poderiam ser ora atribuídas à entidade reguladora, ora ao contratante, 

cabendo ao instrumento contratual alocar a cada uma das autoridades suas 

atribuições, evitando futuras confusões. Isso porque, no caso concreto, pode 

acontecer de ambas as autoridades decidirem atuar, gerando uma 

sobreposição de competências, assim como de ambas se absterem, gerando 

um vácuo regulatório. 

Um exemplo é a atividade de fiscalização da prestação dos serviços. Veja-se, 

que, em princ:ípio, a fiscali7ação compete ao contratante, que é o gestor do 

contrato - até porque, por meio desse acompanhamento, pode o contratante 
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entender que o contrato deve ser modificado para que possa melhor atender ao 

interesse público. No entanto, o Decreto nº 7.217 que regulamenta a LNSB 

define a fiscalização como: 

Artigo 2° Para os fins deste Decreto, consideram-se: ( ... ) 

Ili fiscalização: atividades de acompanhamento, 
monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir o 
cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder 
público e a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público; 

Nesse sentido, quando nos referimos às atividades de acompanhamento, 

monitoramento, controle ou avaliação que tenha por objetivo garantir o 

cumprimento de normas e regulamentos, tratamos, a princípio, de 

competências da entidade reguladora. No entanto, essa competência não é 

necessariamente exclusiva. 

Assim, a fiscalização compete tanto ao titular do serviço quanto à entidade 

reguladora, cabendo ao instrumento contratual estabelecer a que autoridade 

cabe cada etapa ou atividade específica. 

Ainda, a LNSB prevê competências comuns a ambas as autoridades. Um 

exemplo é a declaração de intervenção na concessão, prevista no art. 9°, inc. 

VII, realizada pelo contratante a partir de indicação da entidade reguladora. 

Trata-se de exemplo claro de ato administrativo complexo, demandando a 

manifestação de duas autoridades diferentes (contratante e regulador) para a 

formação de um ato único8. 

Nesse sentido, o papel da entidade reguladora e a abrangência de suas 

competências não podem ser definidos a priori, mas sim moldados caso a caso 

no instrumento contratual, a depender de particularidades institucionais, 

políticas, sociais, econômicas e das próprias características locais do(s) 

serviço(s) público(s) que regula. 

8 No entendimento de Maria Sylvia Zanella Oi Pietro, atos administrativos complexos "são os que resultam 
da manifestação de dois ou mais órgãos, sejam eles singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para 
formar um ato único". (OI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 28" ed. São Paulo: Atlas, 2015, 
p. 268) No mesmo sentido, ver: MIRANDA, Sandra Julien. Do ato administrativo complexo. São Paulo: 
Malheiros, 1998. 
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. . . :c::1& $3&::J . 
Dito isso, o modelo de regulaçao ora proposto abarcara os seguintes aspectos 

gerais da regulação, pelo que entendemos conter a abrangência necessária 

para atender aos cinco projetos-piloto: 

• Sistema de avaliação de desempenho do prestador dos serviços; 

• Indicadores de controle pela sociedade civil; 

• Instrumentos de regulação econômica; 

• Instrumentos de regulação técnica; 

• Instrumentos de acompanhamento contratual; 

• Instrumentos de incentivo à reciclagem com inclusão social de 

catadores . 

3.2 Modelos de cobrança e remuneração dos serviços 

Antes de apresentarmos os instrumentos de regulação propostos, cumpre 

explicar as diferentes formas possíveis de cobrança dos serviços de manejo de 

resíduos sólidos, com a utilização de recursos de três fontes principais: (1) 

taxa, (2) tarifa, e (3) recursos orçamentários. 

Ressalta-se que a Nota Técnica Conjunta nº 164/2018-MP, que estabelece 

diretrizes para a estruturação dos projetos relacionados ao manejo de resíduos 

sólidos no âmbito do FEP-CAIXA, indica a instituição de tarifa para a 

remuneração dos serviços. 

A doutrina é também unânime ao defender que a tarifa é regime de 

remuneração que melhor se adequa às características das concessões e PPP, 

tendo em vista sua maior flexibilidade, em contraposição à cobrança por taxa.9 

Abaixo estão delineadas as principais características e especificidades de cada 

uma das fontes de recursos: 

(1) Taxa: 

As taxas são espécie de tributo, de modo que obedecem ao regime tributário. 

No que tange à regulação, há três características relevantes. Em primeiro 

9 Para uma análise da possibilidade jurídica de se cobrar tarifa nos serviços de manejo de resíduos 
sólidos, levando-se em consideração o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ver Opinião Legal 
(ANEXO A) 
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lugar, o universo de contribuintes das taxas obedece às regras de imunidade e 

isenção tributárias, sendo menor do que o universo de usuários atingidos pela 

cobrança de tarifa. Segundo, de acordo com o princípio da legalidade tributária 

(ou da reserva legal), as taxas necessitam de edição de Lei em sentido formal 

para sua instituição ou majoração. Por fim, os tributos são receitas públicas, 

que são direcionadas necessariamente ao caixa único municipal após o 

recolhimento. Assim, no caso de remuneração por taxa, os valores recolhidos 

serão direcionados ao caixa municipal para depois serem repassados à 

concessionária. Além disso, parte das receitas públicas é vinculada a gastos 

em saúde e educação. 

(2) Tarifa: 

) As tarifas obedecem apenas ao regime administrativo (ou regulatório), de modo 

que podem ser cobradas inclusive dos usuários com imunidade ou isenção 

tributária. Além disso, não demandam Lei em sentido formal para sua 

instituição ou majoração, podendo ser livremente manejadas pela entidade 

reguladora, para adequar-se às necessidades da prestação dos serviços 10 . Por 

fim, as tarifas são cobradas e administradas pela concessionária diretamente, 

diminuindo o risco de inadimplência do Poder Público. 

) 

Quadro 6 - Diferenças: Taxa x Tarifa 

Universo menor de contribuintes (regras 
tributárias de imunidade e isenção) 

Necessidade de lei em sentido formal para 
instituição e majoração 

Universo maior de contribuintes 

Regime administrativo/ regulatório, podendo ser 
alterada por ato administrativo. 

1-,------------·-·· -· ·-·----· -·-··----------
É receita pública, sendo direcionada 
automaticamente ao caixa único municipal 

Não é receita pública, sendo direcionada ao caixa 
da concessionária 

.. --··----------·------------' 

O papel do regulador referente à remuneração dos serviços é o mesmo, 

independentemente de a remuneração se dar por taxa ou tarifa. Ocorre que, 

quando se tratar de taxa, a regulação será incompleta, porque, a despeito das 

1n t. nesse sentido que grande parcela da doutrina afirma que apenas o regime das. Larifc:ts é compatível 
com as concessões de serviço público, por conferir a flexibilidade necessária para se adaptar às 
necessidades da prestação dos serviços {notadamente, para restabelecer o equilíbrio econômico
financeiro da concessão). 
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normas regulatórias sobre o cálculo do preço que deve ser cobrado dos 

usuários, de seu reajuste e revisão, em última instância, será lei em sentido 

formal (o Poder Legislativo municipal) que determinará a alteração do valor da 

taxa. 

Além disso, justamente por demandar a edição de lei para sua majoração, a 

tendência é a de que a taxa tenha valor mais estável que a tarifa. No entanto, 

isso pode comprometer a viabilidade econômico-financeira da concessão, que 

demanda, muitas vezes, flexibilidade na fixação do valor cobrado para fazer 

frente a eventos imprevistos ou novos investimentos nos serviços. Inclusive, é 

também possível que o Poder Legislativo municipal, que não é órgão técnico, 

opte por proteger os usuários em detrimento das necessidades da 

concessionária, congelando o preço da taxa. Por isso, é possível que, no caso 

de cobrança de taxa, seja necessária a complementação da receita da 

concessionária por meio de recursos orçamentários. 

Ainda, como nas taxas o valor recolhido deve ir primeiro ao caixa único 

municipal, para então ser utilizado para viabilizar o pagamento para a 

concessionária, deve-se considerar a possibilidade de o contratante, ao 

entender que houve descumprimento contratual, decidir reter os pagamentos. 

Nesse caso, a entidade reguladora terá o importante papel de medir a 

qualidade do serviço prestado e informar o contratante para que ele decida a 

respeito. 

Em se tratando de tarifa, não haverá a possibilidade de retenção de pagamento 

pura e simples caso não atingidos os índices e metas de qualidade do serviço 

(uma vez que eles serão custeados diretamente pelos usuários finais). O que 

pode ocorrer é, em caso de concessão cujo contrato determine a avaliação do 

desempenho da concessionária para o cálculo da tarifa, o não atingimento dos 

índices e metas implicar na menor revisão tarifária em favor da concessionária, 

ou na aplicação de sanções (multas). 
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(3) Recursos orçamentários: 

Recursos orçamentários são aqueles recursos públicos que não advém da 

cobrança de taxas pela prestação dos serviços da concessão. Assim, os 

recursos orçamentários podem ser utilizados para remunerar a concessionária, 

em caso de não ser cobrada taxa ou tarifa dos usuários finais (o que daria a 

eles a impressão de o serviço ser gratuito). 

Nesse caso, não seriam aplicadas as normas regulatórias sobre a metodologia 

de cálculo de tarifas (ou taxas), mas as regras de acompanhamento contratual 

(avaliação de desempenho e da qualidade do serviço) e revisão do valor da 

remuneração seriam as mesmas. Também no caso de remuneração por 

\,. 

recursos orçamentários vale o mencionado anteriormente quanto ao risco de • 

inadimplência da Administração Pública, que deve ser mitigado por meio da 

prestação de garantias do Poder Público (art. 8º da Lei nº 11.079/200411 ). 

Além da hipótese de remuneração integralmente por recursos orçamentários, 

eles podem ser utilizados como (i) complemento à remuneração da 

concessionária (contraprestação pública mensal), ou para (ii) subsidiar o preço 

das tarifas. Também podem ser utilizados como (iii) aporte nas concessões 

patrocinada e administrativa (PPP). 

O aporte de recursos públicos é uma transferência de grande soma de valores 

à concessionária no início da execução contratual, normalmente para financiar 

as obras e a aquisição de bens reversíveis. O objetivo é diminuir o custo de 

financiamento privado da concessionária para realizar os investimentos iniciais, 

diminuindo, em última instância, o valor total do empreendimento. A figura do 

aporte está prevista na Lei de PPP (Lei nº 11.079/2004), podendo ser aplicada 

nas concessões patrocinada e administrativa. 

É passivei imaginar diferentes modelos de remuneração dos serviços 

conjugando-se as fontes de recursos analisadas: 

11 Lei nº 11.079/2004: "Art. sn As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em 
contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante: 1 - vinculação de receitas, 
observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal, li - instituição ou utilização de 
fundos especiais previstos em lei; Ili - contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras 
que não sejam controladas pelo Poder Público; IV - garantia prestada por organismos internacionais ou 
instituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público; V - garantias prestadas por fundo 
garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade; VI- outros mecanismos admitidos em lei. 8 
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Quadro 7 - Modelos de remuneração, segundo fontes de recursos analisadas 

Remuneração por taxa 

Remuneração por taxa complementada com recursos orçamentários 

Remuneração por taxa com aporte de recursos orçamentários12 

f------------------------------------------1 Remuneração por taxa complementada com recursos orçamentários e com previsão de aporte 

Remuneração por recursos orçamentários 

Remuneração por recursos orçamentários com previsão de aporte ==1· -------Remuneração por tarifa 

Remuneração por tarifa complementada com recursos orçamentários13 

Remuneração por tarifa subsidiada com recursos orçamentários14 

O Quadro 8 apresenta os modelos de remuneração por tipo de concessão. 

Quadro 8 - Modelos de Remuneração por tipo de concessão 

Concessão comum 

Concessão 
patrocinada 

Concessão 
administrativa 

Tarifa 

Tarifa subsidiada 

Tarifa + recursos orçamentários 

Taxa 

Taxa + recursos orçamentários 

Taxa + aporte 

Taxa + recursos orçamentários + aporte 

Recursos orçamentários 

Recursos orçamentários + aporte 

12 Aqui, estamos pressupondo que a cobrança de taxa não é compatível com o regime de concessões de 
serviços públicos, porque as receitas recolhidas com a cobrança da taxa vão para o caixa único 
municipal, que então deve repassar às concessionárias do serviço a parte dev·1da. Nesse sentido, o 
concessionário náo será autofinanciável, por não poder cobrar e administrar seus próprios recursos. Essa 
figura se assemelha mais a uma concessão administrativa, em que o concessionário é remunerado por 
meio de contraprestação mensal de recursos públicos, e não a uma concessão de serviço público, em 
que a concessionária cobra e recebe dos usuário!. finoi!J. Sendo, cntõo, uma PPP, CélbO e figure do aporte 
de recursos orçamentários (art. 6º, § 2º da Lei nº 11.079/2004). 
13 Aqui se trata de uma concessão patrocinada (PPP), em que os recursos orçamentários serão 
repassados a título de contraprestação pública mensal. 
14 Aqui a concessão continuará sendo uma concessão comum (Lei nº 8.987/95), cuja tarifa será 
parcialmente subsidiada pelo Poder Público Trata-se da hipótese delineada no art 17 da Lei n' 8.987/95, 
que permite o subsídio desde que ele seja previsto em Lei e seja de conhecimento de todos os licitantes 
no momento da concorrência. 
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4 DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS ACERCA DA REGULAÇÃO 

Primeiramente é importante que o contrato preveja a entidade reguladora, 

indicando aquela escolhida para regular o contrato (caso exista mais de uma 

agência reguladora competente) e defina suas atribuições no contrato, 

procurando determinar, em especial, a quem cumpre realizar as competências 

que podem ser alocadas tanto ao contratante quanto à entidade reguladora. 

Deve-se tomar cuidado, contudo, para não engessar a atividade da entidade 

reguladora ao elencar suas atribuições no contrato. Sugere-se estabelecer as 

atribuições da reguladora em termos amplos, sem especificar os meios e 

procedimentos que devem ser realizados (por exemplo, estabelecer a 

periodicidade e frequência da elaboração de relatórios pela agência). O • 

objetivo é preservar a autonomia da entidade reguladora, para que ela possa 

optar pela maneira mais eficiente de realizar as atribuições que lhe foram 

alocadas pelo contrato de concessão. 

Outro aspecto importante que deve ser contemplado no instrumento contratual 

é a possibilidade (ou não) de as decisões tomadas pela entidade reguladora 

serem revistas pela via arbitral, caso o contrato preveja a arbitragem como 

mecanismo para solução dos conflitos. 

Por fim, é necessário que o contrato contenha cláusula regulamentando o risco 

regulatório - ou seja, as consequências da alteração do quadro regulatório 

aplicável no contrato de concessão. No momento de elaboração de sua 

proposta na licitação, a empresa calcula o custo do empreendimento com base 

nas normas regulatórias - que ditam o que é o serviço público adequado de 

RSU - vigentes. A mudança desse quadro pode implicar em maiores ou 

menores custos à concessionária, impactando o equilibrio econômico

financeiro original do contrato. Assim, sugere-se que o contrato regulamente 

em que medida as mudanças regulatórias geram o direito ao reequilíbrio 

econômico-financeiro pela concessionária. Se assim não o fizer, corre-se o 

risco de se entender que a concessionária assumiu para si o risco das 

alterações regulatórias (da alteração do que se entende por "serviço 

adequado"). 
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Caso se opte pela contratualização do risco, pode-se estabelecer que a 
regulação existente dos serviços integre o contrato. Assim, se uma nova norma 
regulatória alterar regulação anterior, considerada pela concessionária quando 
da elaboração de sua proposta, ela terá direito à recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro, sendo o risco regulatório alocado ao contratante. Isso 
porque, como a regulação anterior adere ao contrato, sua alteração implica em 
alteração contratual, dando causa ao reequilíbrio. 

No entanto, é possível optar por não contratualizar todo o risco regulalório, mas 
apenas parte dele. Nesse caso, nem todas as alterações regulatórias darão 
causa ao reequilíbrio econômico-financeiro. É possível alocar à concessionária, 
por exemplo, os riscos do surgimento de nova regulação, não existente 
anteriormente. Ocorre que a definição de que parcela do risco regulatório 
contratualizar deve ser decidida caso a caso, a depender das particularidades 
do caso concreto e da modelagem contratual. Por isso, não é possível 
estabelecer um modelo geral, em abstrato, de cláusula de risco regulatório . 
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5 INSTRUMENTOS PARA A REGULAÇÃO 

Essencialmente, o objetivo da regulação é o atendimento de certos 

indicadores, definidos diretamente pela sociedade ou por organismos técnicos 

por ela delegados. Essa regulação pode se dar diretamente pelo cumprimento 

do Contrato que regula a Participação do Setor Privado (CPSP) ou através de 

um órgão independente de regulação, conhecido como Regulação por Agência 

Reguladora Independente (RARI). 

Assim, da mesma forma que em outros serviços que podem ser delegados pelo 

Estado, a regulação dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) pode ser realizada 

através do CPSP, da RARI ou por uma combinação desses modelos. A 

definição de um modelo regulatório para os RSU, portanto, envolve em grande 

medida a escolha do método de regulação e o desenho do método subjacente. 

Pode-se partir, neste caso, de uma avaliação das vantagens e desvantagens 

de cada modo regulatório. 

5.1 Modelo de escolha de contrato e de agência 

O Centro de Recursos Legais das Parcerias Público-Privadas (PPPLRC) do 

Grupo Banco Mundial oferece uma avaliação de vantagens e desvantagens da 

regulação por contrato, que pode ser um ponto de partida para a consideração 

da questão, conforme o quadro a seguir. 

Quadro 9 - Vantagens e desvantagens da regulação por contrato 

Separação clara da função política (a nível Supervisão regulatória limitada dos operadores 
nacional) e da função de propriedade e públicos 
supervisão de ativos (a nível municipal) 

- . 
! Desempenho supervisionado pela entidade local Capacidade limitada de alguns municípios 
: (município) ___ -=c----cc _____ 1 

-Agregação de serviços das prefeituras (alcançar Fragmentação do setor na Alemanha, que não; 
[ economias de escala) incentivadas na França tem política de incentivo à agregação através de : 
j através de legislação, com alguma agregação ao agrupamento de contratos 
, longo das bacias hidrográficas através do 

agrupamento de contratos delegados 

Inconsistência nas tarifas devido à falta ·de··um -: 
organismo central que define metodologia15 

15 No caso pode haver o pressuposto da existência de um mercado competitivo, sem situação de 
monopólio "de fato" (caso dos aterros, por exemplo). 
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Somente operadores do setor privado são 
cobertos pela regulação (na França e na : 
Alemanha) 

. . . 
Limitada padronização de contratos Inconsistência na execução de contratos 

+ --- --- ~ - - -- - -- - - -

Flexibilidade de contratos, que podem ser Falta de transparência continuada na adjudicação 
, alterados, com tribunais fazendo determinações e na extensão dos contratos privados16 

· com base na mudança das circunstâncias 

1 

Sanções e incentivos através de contratos: sendo·-Divulgaçãô" limitada de inform --aç_ã_o_e_p-ou_c_o 11 

que os municípios têm a sanção da terminação benchmarking dos operadores privados17 

em última instância 
---- ··- - ·- . -·--············ .. ··--······---

Equilíbrio entre as partes e cumprimento das 
obrigações contratuais por ambas assegurada 
pelos tribunais administrativos 

Algumas obrigações.legais para a divuigãç~Ó-de .. Hilpoucos contratos (concessõêsfem-que·º setor 1 
informações privado realiza volume significativo de '. 

investimentos · 
----- -- - ------·· -- .. --------- ------~ 

Extensiva participação do setor privado (na 
F~aj 1 
=-----e-----,-----,----,-- --c--cc,-······················ ····•·•····· - ----............... . 
Fonte: disponível em https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/regulation-contract, acesso em 
7 de junho de 2019, tradução livre pelos consultores. 

A comparação acima é útil, mas deixa de considerar aspectos importantes da 

institucionalidade brasileira. Assim, na sequência se propõe um quadro com 

uma tipificação de objetivos regulatórios com uma distribuição de sua alocação 

potencial considerando o poder típico dos instrumentos subjacentes no 

ambiente brasileiro (Quadro 1 O) . 

Nesse quadro, os instrumentos gerais (CPSP e RARI) são desdobrados em 

seus instrumentos mais específicos de atuação regulatória. O CPSP apresenta 

principalmente três instrumentos de atuação: 

• Quadro de Indicadores de Desempenho (QID), afetando a remuneração 

do concessionário, mensurado de forma independente; 

• Transferência do papel de supervisão a terceiros, notadamente através de 

um Verificador Independente (VI); e 

16 Relacionado a assimetria das competências e de informações. 
17 Relacionado a insuficiência de concorrênc1a. 
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• Transferência de riscos, envolvendo certos papeis de supervisão 

contratual, a um Segurador de Garantia (SG) e de responsabilidade civil e 

outras ocorrências contratuais, que se torna um interessado no bom 

cumprimento do contrato. 

A RARI conta com outros instrumentos, notadamente: 

• Regulação Sunshine (SUN), com uso de um painel de indicadores, uma 

forma mais leve de atuação da entidade reguladora, relativamente aos 

procedimentos mais tradicionais de regulação técnica e econômica. 

• Revisão Tarifária Periódica (RTP), um instrumento frequentemente 

reconhecido como central à regulação econômica de vários serviços 

delegados. 

• Fiscalização Direta (FD), instrumento tradicional da regulação técnica 

caracterizada, obrigatoriamente, pela presença física de uma equipe de 

técnicos especializados nas operações de manejo e valorização de 

resíduos sólidos urbanos. 

• Fiscalização Indireta (FI), instrumento da regulação técnica que é 

caracterizada pelo uso de indicadores, buscando uma avaliação objetiva e 

contínua da eficiência e eficácia da prestação dos serviços, sem 

prescindir da fiscalização direta. 

No quadro apresentado a seguir. os atributos dos indicadores de regulação são 

relacionados à potência dos instrumentos contratuais e regulatórios que 

potencialmente os controlam. Dessa forma, se desenvolve um padrão de 

escolha de instrumentos a partir do que se quer efetivamente controlar no 

ambiente da relação público-privada. 
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Quadro 10 - Modelo de decisão da alocação do controle de indicadores da regulação 

Atributo desejável do CPSP RARI 
assunto regulatório ------------------------------------=c:-=-Q I D VI SG SUN RTP FD FI 

Indicador deve ser verificável? ■ ■ ■ ■ li li Ili 

lndica_d_o~ deve ser ■ ■ ■ ■ li.Ili li.Ili 11!111 
quant1!1cavel? 1111 E 1B 

Deve ser flexivel? ■ ■ ■ ■ li li IJ 

Há espaço para oportunismo ■ ■ RI! ■ ■ RI! m ~ ~ 
contratual? 1B 111!!!1 IB.~ ~ 2 

-l !"' 1 
·I l A abordagem deve ser ■ ■ E 11!111 ■ ■ 11 -

regional em vez de local? ■ 1111\1 1111\1 (JJ eo_ 
.J"' ·lu, 

Exige capacidade técnica ■ ■ li ■ g ■ íl ~ 
contínua e aprendizado? ■ 111!1 -[ t ~ 
De~~ envolver decisão ■ ■ ■ ■ li.Ili ■ ■ 
poht1ca? li.Ili ~ e 

Fonle: elaboração dos consultores 
O) 
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Os atributos desejáveis do assunto regulatório são desenvolvidos a seguir: 

• Indicador deve ser verificável? 

o Há indicadores que são mais verificáveis, e outros para os quais a 
verificação é complexa, dispendiosa ou sujeita a margem significativa. 
Neste último caso, a decisão regulatória consegue dar conta da 
necessidade de maior flexibilidade, enquanto há indicadores 
quantificáveis para os quais o cumprimento contratual estrito é 
desejável, sem a necessidade do concurso de um regulador. 

• Indicador deve ser quantificável? 

o Há indicadores que são quantificáveis e outros cuja quantificação é 
mais complexa, dispendiosa ou sujeita a margem significativa. Neste 
último caso, a decisão regulatória consegue dar conta da necessidade 
de maior flexibilidade, enquanto há indicadores quantificáveis para os 
quais o cumprimento contratual estrito é desejável, sem a necessidade 
do concurso de um regulador. Note-se que a regulação Sunshine se 
aproxima mais do ambiente de regulação contratual (CPSC), mas é 

menos efetiva, pois está envolvida no processo de RARI. 

• Deve ser flexível? 

o Há indicadores cujo cumprimento rígido é desejável, enquanto outros 
devem admitir flexibilidade frente a alteração em condições de várias 
naturezas no ambiente do contrato. 

• Há espaço para oportunismo contratual? 

• 

o O oportunismo contratual deve ser entendido como definiu Oliver 
Williamson (2013) de forma relacionada ao uso distorcido da • 
informação ou à revelação incompleta ou distorcida da informação, 
especialmente aos esforços calculados de enganar, distorcer, disfarçar, 
ofuscar, ou de outra forma confundir. Há muitos espaços contratuais 
que propiciam esse tipo de comportamento tanto por parte do parceiro 
privado quanto do parceiro público. Em geral, vários comportamentos 
oportunistas podem ser ensejados por cláusulas contratuais, de forma 
que somente a atuação de um regulador atento poderia dar conta de 
sua mitigação. Como afirmou o próprio professor Williamson (2012), 
"claramente, se não fosse pelo oportunismo, todo comportamento 
poderia ser governado por regras". 

• A abordagem deve ser regional em vez de local? 

o Há vários aspectos do contrato cujos efeitos não se circunscrevem ao 
ambiente local do município e assim merecem uma abordagem 
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regional. Entretanto, é sabido que os contratos municipais tipicamente 
ignoram essas interfaces com outros municípios. Dessa forma, o 
simples cumprimento do contrato tende a não trazer os incentivos para 
uma integração regional dos efeitos do serviço. Há um argumento, 
portanto, para a designação de um regulador com mandato para 
trabalhar temas regionais e criar os incentivos para tanto. 

• Exige capacidade técnica contínua e aprendizado? 

o O cumprimento de determinados objetivos contratuais exige a 
construção de um relacionamento ou envolve, em vários casos, uma 
curva de aprendizado. Nesses aspectos, a designação de um 
regulador e o estabelecimento de uma relação de longo prazo entre 
regulador e regulado pode permitir a consideração desses aspectos 
que podem não ser endereçados adequadamente no ambiente 
contratual puro. 

• Deve envolver decisão política? 

o Os aspectos que envolvem decisão política no contrato, quando 
deixados de forma flexível, podem constituir lacunas contratuais. 
Nesses aspectos, um regulador com mandato relativamente 
discricionário pode acomodar decisões políticas de forma mais efetiva. 
Um exemplo disso é que, no ambiente contratual, os reequilíbrios 
periódicos são menos capazes de incorporar decisões políticas que um 
processo regular de revisão tarifária periódica, por exemplo. Da mesma 
forma, a fiscalização pode ser ajustada para atribuições políticas, 
quando fizer sentido, de forma mais efetiva que uma repactuação do 
contrato. Note-se que toda decisão tem impactos políticos; a 
preocupação, no que tange ao indicador, é se deve ser deixado um 
espaço para que a decisão política governe aspectos do sistema que 
leva ao indicador. Por exemplo, há quem defenda que a frequência de 
coleta domiciliar pode ter a ver com decisão política, envolvendo o 
dilema (trade-off) entre maior custo com maior frequência, ou menor 
custo com menor frequência. 

5.2 Conjunto de indicadores a serem acompanhados 

Em seguida, com base em discussões entre os consultores, foi desenvolvido um 

conjunto de indicadores que deveriam ser acompanhados pelo processo regulatório 

no ambiente dos contratos de participação do setor privado gerados pelo FEP. Esse 

conjunto é apresentado no Quadro 12 na sequência. Note-se que a lista de 
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indicadores aqui apresentada não é exaustiva e que outros aspectos poderão ser 

definidos para acompanhamento no processo de estruturação dos projetos. 

Os indicadores são apresentados em três grandes grupos: 

5.2.1 Indicadores institucionais, jurídico-legais e fiscais 

O conjunto de indicadores institucionais, jurídico-legais e fiscais deverão ser 

observados pelo regulador especialmente no que tange ao comportamento do Poder 

Concedente. O acompanhamento desses indicadores deve ser estabelecido pelo 

próprio Poder Concedente, na sua função geral de acompanhamento do contrato de 

participação do setor privado. 

Os consultores sugerem os seguintes indicadores: 

1. Estrutura de acompanhamento do contrato 

2. Litigiosidade do ambiente contratual 

3. Atualização da legislação municipal; 

4. Conformidade com a legislação nacional; 

5. Atualização do Plano Municipal de Resíduos Sólidos; 

6. Impacto fiscal da concessão; 

7. Utilização do limite de comprometimento da Receita Corrente Liquida (RCL). 

• 

Quadro 11 - Conjunto de indicadores institucionais, jurídico-legais e fiscais . 

4 

.. . _ • 

dUliiü~@i:~i1~~-r~lBIGiirlll~::n 
, 101 Acompanhamento Organização do Concedente frente à estrutura de governança do 

acompanhamento requerido 
-

102 

103 

' 104 

105 

, 106 

. . . 
Acompanhamento 

Litigiosidade 

Legislação 

- --· --
Conformidade 

Atualização do plano 

. . . 

Adequação da estrutura de acompanhamento do contrato frente às 
funções relevantes (a adequação deve levar em conta se, por 
exemplo, há previsão no próprio contrato de VI) 

-· ··-- .. -- -- .. ,. 
Tipo e número de interações formais entre concedente e 
concessionário, com qualificação de seu conteúdo e natureza 
adversaria! ou rotineira. 

Número e tipo dos instrumentos da legislação municipal que 
estejam desatualizados frente à legislação estadual e nacional 

. . 

Número e tipo dos instrumentos da legislação municipal que 
estejam fora de conformidade frente à leílislação estadual e 
nacional 

Atualização do plano, considerando o tempo envolvido nos 
procedimentos necessários para a próxima atualização futura. 
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107 · Impacto fiscal Avaliação regular do impacto fiscal da concessão, considerando os 
passivos contingentes assumidos, com o devido reporte nos 
demonstrativos municipais. 

108 Comprometimento 
RCL 

~ -~ ~-
de Projeção de comprometimento da RCL no contrato. 

Parte dessas funções poderiam, sem prejuízo, se tornar objeto de delegação de 

funções, pelo menos quanto aos aspectos técnicos de gestão da produção e 

acompanhamento dos indicadores relevantes. Exemplos desse tipo de cooperação 

no exercício do acompanhamento do contrato podem ser dadas: 

• Atribuição de determinados aspectos à Agência Reguladora, quando esta é 

capaz de mobilizar quadros técnicos capazes de realizar os acompanhamentos 

necessários em condições melhores que o do Poder Concedente. 

• Cor-ivênio com o estado respectivo, quando este dispõe de quadros técnicos ou 

de capacidade de acompanhamento de vários contratos no território estadual. 

• Convênio com órgãos de controle e fiscalização. 

• Contratação de entidade externa independente. 

5.2.2 Indicadores Econômico-Financeiros 

Os indicadores econômico-financeiros relevantes envolvem a implementação de 

taxas/tarifas, bem como o comportamento dos usuários em termos de aceitação e 

adimplência, e à própria conduta do prestador de serviços. Note-se que o conjunto 

de indicadores econômico-financeiros a serem acompanhados depende 

crucialmente da estruturação do projeto, não sendo definido de forma independente 

dessa atividade. Um kit básico de indicadores econômico-financeiros pode ser 

encontrado no Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (RS-SNIS). 

Regulação econômica 

A lei no. 11.445 de 2007 define que os serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos urbanos terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, 

sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços, com taxas 
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ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do 

serviço ou de suas atividades. A lei recome~da considerar o nível de renda da 

população da área atendida, as características dos lotes urbanos e as áreas que 

podem ser neles edificadas e o peso ou o volume médio coletado por habitante ou 

por domicílio. As possibilidades de definição da remuneração (taxa ou tarifa) do 

serviço prestado foram tratadas em outra análise neste relatório. 

A metodologia para a definição de tarifas pode ser encontrada em dois modelos 

principais: a definição de limites de preços (preço-teto ou price cap) e a regulação 

por taxa de retorno do capital investido. Tipicamente, o primeiro modelo tende a 

promover maior eficiência na operação e o segundo modelo costuma fomentar maior 

nível de investimento de capital. A escolha entre esses dois modelos, entretanto, 

depende de decisões tomadas na estruturação. De maneira geral, para dar conta 

desses modelos regulatórios, no âmbito de agências reguladoras (método RARI), 

devem ser estabelecidos, pelo menos, os seguintes normativos, para a remuneração 

por tarifas: 

• Condições, procedimentos e metodologia de cálculo de reajuste das tarifas e 

preços públicos dos serviços públicos, estabelecendo frequência de reajustes, 

indexador ou cesta de indexadores a serem utilizados, entre outros aspectos. 

• Condições e procedimentos para a revisão tarifária dos serviços públicos, 

estabelecendo o alcance da revisão e a metodologia a ser utilizada, entre 

outros aspectos. 

Contabilidade Regulatória 

Nem todos os modelos de regulação exigem a aplicação de detalhamento da 

contabilidade do prestador. O acompanhamento das informações contábeis é um 

processo dispendioso e que só faz sentido quando, por exemplo, se define uma taxa 

de retorno do prestador cuja avaliação acurada não pode prescindir da leitura 

acurada das informações econômico-financeiras deste. Mesmo com informações 

acuradas, o processo estará necessariamente sujeito a assimetrias informacionais 

que beneficiam o prestador relativamente ao poder concedente ou regulador, razão 

pela qual é recomendável a busca, na estruturação do contrato, de modelos menos 

dependentes do fornecimento de informação econômico-financeira em bases 

regulares. 
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No caso de modelos de contrato em que seja necessário o acompanhamento das 
informações contábeis, deve-se estabelecer um Manual de Contabilidade 
Regulatória, que estabelece normas, princípios e regras de apresentação da 
informação que os operadores devem cumprir, permitindo a alocação de seus 
custos, receitas, ativos e passivos de maneira que facilite o controle dos objetivos 
regulatórios. Esse Manual deve ser apresentado em uma resolução ou normativo 
correspondente. 

Conforme o Projeto REGULASAN (Produto IX.1 ), no caso de haver necessidade, 
pode-se elaborar Resolução ou Deliberação do órgão regulador, com os seguintes 
objetivos: 

1. Padronizar os procedimentos contábeis regulatórios adotados pelas empresas 
prestadoras dos serviços regulados pela agência reguladora, permitindo o 
controle e o acompanhamento das respectivas atividades; 

2. Atender aos preceitos da legislação societária do Brasil, além da legislação 
específica dos setores regulados e do ordenamento jurídico societário, bem 
como a plena observância dos princípios fundamentais de contabilidade, 
contribuindo para a avaliação do equilíbrio econômico-financeiro da prestação 
do serviço; 

3. Permitir a elaboração das Demonstrações Financeiras e correspondentes 
Notas Explicativas e das informações complementares que necessitem de 
divulgação para atendimento de dispositivos da legislação societária do Brasil, 
da legislação aplicável às companhias abertas, da legislação aplicável aos 
diferentes setores e para atendimento das necessidades de investidores, 
acionistas, instituições financeiras, credores, usuários, órgãos reguladores e 
público em geral; 

4. Conferir maior transparência aos resultados alcançados pelos setores 

regulados; 

5. Contribuir para a av;iliação da análise do equilíbrio econômico-financeiro das 
empresas prestadoras dos serviços regulados; e 

6. Contribuir para criação dos mecanismos de informação, auditoria e certificação. 
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Ainda neste caso, para o acompanhamento financeiro, deverão ser estabelecidos 

procedimentos para a transmissão de dados contábeis e financeiros. Para isto, as 

organizações reguladas devem preencher templates (modelos) pré-formatados de 

dados regulatórios (financeiros, contabilísticos, técnicos, comerciais e outros dados) 

para serem entregues à agência reguladora ou aos gestores do contrato conforme 

for o caso. 

5.2.3 Indicadores Técnico-Operacionais 

Os indicadores técnico-operacionais são os que exigem maior atenção técnica, para 

serem utilizados pelo regulador e aplicáveis à conduta dos prestadores. Estes são 

apresentados, com maior detalhamento, no Quadro 12. 

A junção dos dois quadros apresentados a seguir permite uma avaliação dos 

instrumentos regulatórios ótimos para cada contrato. 
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Quadro 12 - Conjunto de indicadores técnico-operacionais para o ambiente de participação do setor privado 

f P1M 4 ttlilJllil~fl~ffllilrR•i~ -, . ,;mttlriU·\1\füMfiii\fl\R ~ 
1 C01 :::oleta População atendida Verificação adequação infraestrutura e equipamentos com eva ução emográfica 
t - - " 

' C02 ; :oleta Geração per capita Monitoramento da evolução 

: C03 , :oleta Geração per capita 
-· - -

, Verificação dos incentivos à redução de geração 

C04 Goleta Gravimetria do RSU ÍVerificação-àcfequação tecnologias de tratamento ___ -- ------- -
- - ----- - - - _____ ._,,_, __ ·-·-- ·-·-··-··. 

C05 Goleta Geração futura : Verificação dos "marcos" de implementação progressiva da rota tecnológica 
··-- -

C06 Coleta , Organização da coleta ; Monitoramento das reclamações 
- --- - ----- -

'C07 . Coleta Organização da coleta , Apoio a otimização frequência da coleta e/ou implementação PEV 

C0B , Coleta Operação dos PEVs : Verificação da qualidade da separação 
- - -

C09 Coleta Operação dos PEVs Verificação da limpeza do local 

C10 Coleta Operação dos PEVs Monitoramento das reclamações 

C11 Coleta Separação dos inertes Verificação da qualidade separação 

C12 Coleta Separação dos inertes Apoio á tarificação dos inertes pelo serviço publico 
- - -

C13 Coleta Separação dos grandes geradores Apoio à fiscalização 
- - - ---- --- ___ ,,_____ -·· '" --···· - -

C14 CJleta Separação dos grandes geradores Apoio à tarificação dos grandes geradores pelo serviço publico 

SR01 CS & Reciclagem Pop. atendida pela coleta seletiva Monitoramento da progressão 

SR02 CS & Reciclagem Pop. atendida pela coleta seletiva Apoio à fiscalização 

SR03 CS & Reciclagem · Taxa de reciclagem · Monitoramento da progressão 
··- . - - --- -- - - ---···-·- - -

SR04 CS & Reciclagem Taxa de reciclagem Apoio à fiscalização das centrais de triagem 

SR0S CS & Reciclagem Taxa de reciclagem Verificação dos incentivos à reciclagem 
·- ----·· - ~- ·-·- , ...•• ········-·----"· ······-····- -·· ···-···· -·- --- . 

SR06 CS & Reciclagem Qualidade da reciclagem Monitoramento do volume de rejeitas 

SR07 CS & Reciclagem Qualidade da reciclagem Monitorámento do tipÕ e ·volume de materiais reciciadas 
-- - ··-- --- ·-- -· - --- -- ·--·--· -······ __________ .. , -- -

SR0B CS & Reciclagem Qualidade da reciclagem Fiscalização das receitas de venda de recicláveis 
- -

SR09 CS & Reciclagem Logística reversa . Fiscalização dos investimentos, subsídios e receitas afetados ao serviço publico 
·-

SR10 CS & Reciclagem Inclusão social Monitoramento da criação de empregos 

TT01 -ransbordo Transporte Operação transbordo Monitoramento das reclamações 
-- - -, ..... 

TT02 - ransbordo Transporte Operação transbordo Verificação limpeza do local 

i2 ,, 
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, TTO3 
\ __ -----

TTO4 

TVO1 

, TVO2 

TVO3 
.. 

TVO4 

i TVOS 
1 .. ,.,, 

i TVOS 
1 TVO7 
' 

TVO8 

TVO9 

; TV1O 
i TV11 
L . 
; ATO1 

'. ÀT02 
· ATO3 
1 ÀT04 
1 . . -
: ATOS 
:·ATOS 

! ATO?·

! ATO8 

i ATO9 
'.Ãi"10 

AT11 

AT12 

Fonte: 

'- _,J 

· Transtcrdo Transporte Distância km até destinação ' Monitoramento dos km percorridos 
. -- -·-·----· - - -··-· -- - - __ ,, ___ - . -'" . -··- ,,..._ -- -·- -

Transbordo Transporte Distância km até destinação Monitoramento das emissões de C02 
. - -- - - - -- ' - - . ....... -- ----·-·-·-··· --· ... --·•· 

, -ratarrento & Valorização Tecnologia i Apoio à validação do projeto técnico 

' -ratarrento & Valori.zação : Tecnologiâ . ;·Apoio iífiscalização das obrás-

... ;·Fisc.alização dos invêstimentos.. . .. ---- -Tratamento & Valorização ! Tecnologia 
.......... T rãtâmento & Valorização T Volume destinado """""'"""""' -- -- - - --------· ·-·-· , .... , ..• , --· -·- --- --· ·------· ---- - --- -~-- --

Verificação da adequação da capacidade de tratamento 
' -
: Tratamenb & Valorização · Volume destinado Monitoramento dos volumes tratados 
·• o.,,,, __ ,•••••••• M •- ••••••• 

, Tratamento & Valorização Operação & Manutenção Monitoramento da disponibilidade (horas efetivas de funcionamento) 
'. TratamentÓ & Valorização Operação & Manutenção - -- -- - - - - - -

Monitoramento dos volumes desviados 
- ·-··· - -- . - - - -

Tratament0 & Valorização , Operação & Manutenção 

Tratamenlc & Valorização·: ·operação & Manutenção 

-- ··- - - ,. ·- -·-·--~ - _,. ___ , - -- -
Monitoramento do volume e destinação de rejeitas 

- , ........ !. •• - -- - - - - --·-·----- - --- . -- -- - - - - -

Monitoramento dos investimentos de manutenção 
Tratamentc & Valorização : Eficiência ... - ··- ,. Fiscalização dos volumes produzidos (aduboÍCDRienergia) 

- - i ___ _ 

Tratamento & Valorização Eficiência 
-- - ------ --- --.l - - - - - -- - - - - . - -- - --- - -

Aterro Novo aterro 

Aterro 

Aterro 

Aterro 

, Aterro 

: Aterro 

Novo aterro 
. 

Novo aterro 

Volume destinado 

, Volume destinado 

1 Fiscalização das receitas {adubo/COR/energia) 

i Apoio à validação do projeto técnico 
·-------- - ·-- -

1 
Apoio à fiscalização das obras 

, Fiscalização dos investimentos 

Verificação da vida útil 
-------·· 

: Monitoramento dos volumes destinados 
-- -- .• --·- "·---·--· -·- -- ·-- - - - - ···•-- -- ·"·" --·- ·- --· -

, Apoio à fiscalização de terceiros/privados/grandes geradores 

- -· ---

·······"·- ····-·····- ·---·---· -

Aterro 

; Aterro 

...... - ..... Volume destinado 

Volume destinado Apoio à definição e fiscalização da natureza "rejeito" dos resíduos recebidos 

- -- .J -

/>.terra 

: Aterro 

.Aterro 

, Aterro 

. .. 

Operação & Manutenção 
. . -

, Operação & Manutenção 
•·- " ·•·-- ·---"·•-· .. •···-· .. ·"- --·"--· ·---

: Operação & Manutenção 

· ' Biogàs 

, Biogàs 

elaboração 

• 

. ····-··· •-· ·······-·-·-·-" ·- .. 
Fiscalização dos investimentos (novas células, etc.) 

- --· -- -
, Monitoramento das reclamações 

.. : FiscàlizaçãÕ.dochÔrÜme (volume, destinaçãÕ-& cu.sto) 

Monitoramento dos volumes produzidos (biogàs e/ou energia) 
..•.• •·· ··-·. . ...... , ... -- ····-··- -- -· - -- ................. "·-- .......... . 

i Fiscalização das receitas (MDL e/ou energia) 

dos 

• 
e 

consulto) 
m .... 
<;:> 
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O Quadro 13 a seguir apresenta o primeiro elemento de uma metodologia de 
atribuição de cada indicador ao ambiente da regulação RARI ou ao ambiente 
contratual (CPSP). Nesse Quadro, os atributos de cada indicador foram classificados 
pelos consultores, com base em uma escala Likert de três pontos, sendo atribuído 1 
(baixo), 2 (médio) e 3 (alto). 

Quadro 13 -Atributos desejáveis dos indicadores 

C01 

C02 

C03 

C04 
···--· ---·-·-- .. 
C05 

C06 

C07 

CDS ' 
1 

C09 

C10 

C11 

C12 

C13 
- -- - - --- - -C14 

SR01 
---·--··· ·-SR02 

SR03 

SR04 

SR05 

SR06 

SR07 

SR0S 

SR09 

SR10 

TT01 
---- - -

TT02 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

1 

3 

3 3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 
--- -

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 
-

3 

3 
-
3 

3 

2 

3 
-· --- --

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 
.. 

3 
- - ---

3 

2 

2 
3 . ---1 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

1 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

-----
1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 2 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

1 

1 
. ·-·- - .: 

;. ··1 
, ···- 1 

--···-··i 

3 

1 
-·-· -···---) 1 . 

1 

·-J 
----- ~ 

1 

1 

2 

2 

2 

2 
.• J 
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, TT03 3 3 1 1 
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O Quadro 14 mostra o processo de construção de uma outra escala tipo Likert de 

apenas três pontos, desta vez com relação aos instrumentos de regulação. Nessa 

escala se procura avaliar o tipo do instrumento para avaliar se cada instrumento 

deveria ser utilizado em um ambiente relacionado a cada atributo. Dessa forma, 

temos a matriz a seguir: 

Quadro 14 - Atributos dos instrumentos de regulação 
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A escolha por instrumento é detalhada a seguir. O Quadro 15 a seguir, realiza a 

junção das propriedades desejáveis dos indicadores (Quadro 13) com os atributos 

de cada instrumento (Quadro 14). Mostra-se aqui a solução regulatória que foi obtida 

pelos instrumentos de regulação e atributos dos indicadores, buscando-se o modelo 

de regulação que melhor se ajusta à propriedade desejável de cada indicador. 

Quadro 15 - Escolha de modelo regulatório entre CPSP e RARI (valores mais próximos de 100 
refletem incentivo a RARI, valores mais próximos de zero refletem incentivo a CPSP) 

C01 

1 C02 / 62 , 62 79 43 38 37 · 40 RARI 
icoJ • 73----'-_, ~73~----i-7-5 - 33 ; 49 40 '. 44 RARI 

-=::---+-::-:::---+=-::---+c-:----+-:-::---+--:--:-----,.'-c::---~--+----1 
i C04 -- 57 57 75 51 ' 49 44 49 54.6 RARI 

C05 , 67 67 71 41 i 54 44 49 56.2 RARI 

C06 

C07 

i 63 
ifa -
' 

------~- --- ·-- -- - --
63 : 81 . 40 33 33 35 49.9 ! CPSP --- -· ···--- ·--- "· -- --- --i 73 76 32 1 46 ! 40 43 54.6 i RARI 

coa 1 63 , 63 81 , 40 33 33 35 49.9 , CPSP 
C09 ,--1 7'63,----6:-::3-- i 781=---+-4:,-0 ---c-33=-----:-3::-3 ---t-=3-=--5 : 49.9 T CPSP 

;9:1o __ J~3__ 63 ·· +]-8c-c-1_· ·_·· _ 40 33 33 35 J 49.f _ i CPSP 
C11 : 63 63 i 81 40 33 33 j 35 , 49.9 CPSP 

----+'---+-- -- --- -
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l ---- ------+' - -- - ---+-- _[_ ~- - J- - -
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l - - ____ .,.. __ - - - - ---- - - -- - +. -- - -+ - - + - - ~ - - -
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! 

AT09 63 63 l 81 1 40 , 33 33 35 : 49.9 CPSP 

AT1 O 62 : 62 i 78 ; 41 ' 38 37 38 50.8 RARI 

i AT11 62 1 62 1 78 : 41 ' 38 : 37 38 1 50.8 RARI 
------ --~! ------• ···-·----

~' A=---T_1_2-,--,---6_2 __ i ~~----! 78 ______ 41 
--+--
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Fonte: elaboração dos consultores 

5.3 Utilização da metodologia proposta 

Mais que uma definição precisa da escolha efetiva do método de regulação, este 

método ora apresentado tem como objetivo propor uma metodologia que seja 

flexível diante das possíveis escolhas que advirão do processo de estruturação dos 

contratos no âmbito do FEP. Dessa forma, este relatório assegura sua validade 

diante de um amplo leque de escolhas e definições que vão derivar do contrato de 

estruturação do projeto. 

É importante ressaltar que, no exemplo aqui apresentado, a atribuição de notas em 

duas escalas Likert de três pontos, para instrumentos e para indicadores, foi 

realizada pelos próprios consultores. Na regulação real a ser implantada, o próprio 

processo de atribuição de notas pode ser realizado de forma participativa, com 

ampla participação da sociedade sem prescindir do devido suporte técnico. 

Notadamente, a atribuição de notas pode refletir pesos que, em alguns casos, serão 

melhor definidos pela própria sociedade do que por técnicos. 
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5.4 Regulação Técnica 

Visando a busca de serviços eficientes e eficazes, capazes de atender às diretrizes 

da LNSB, e às estabelecidas nos Planos Nacional e Subnacionais e com base no 

diagnóstico no P2, apresenta-se a proposta de modelo de regulação técnica para a 

prestação de serviço de manejo de RSU. 

A regulação técnica da prestação de serviços de saneamento básico, compreende a 

atividade de edição de normas com as regras gerais para a adequada prestação dos 

serviços - diretrizes e condições técnico-operacionais, direitos e obrigações, 

penalidades, medidas de contingências e de emergências. 

Outras três importantes atividades da regulação técnica são: 

i. Avaliação de desempenho e da qualidade dos serviços prestados; 

ii. Fiscalização direta da prestação de serviços; 

iii. Acompanhamento do cumprimento dos planos de saneamento básico e de 

gestão integrada de resíduos sólidos, por parte dos prestadores de serviços, 

na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais. 

5.4.1 Avaliação de Desempenho e da qualidade dos serviços 

A avaliação de desempenho e da qualidade dos serviços, também considerada 

como fiscalização indireta correspondente à mensuração do alcance de 

determinados objetivos de gestão dos serviços. Os dados são produzidos pelo 

prestador de serviços e caso necessário podem ser confirmados pela entidade 

reguladora/fiscalizadora mediante ações de fiscalização direta (in loco). Um sistema 

de avaliação de desempenho é o conjunto de componentes e regras que permite a 

realização da avaliação de desempenho dos serviços públicos prestados. 

A avaliação de qualidade dos serviços requer inicialmente a definição de um 

conjunto de indicadores, que deverá refletir as diferentes dimensões que se 

pretende avaliar. Esses indicadores devem permitir mensurar os resultados e gerir o 

desempenho, embasar a análise crítica dos resultados, facilitar o planejamento e o 

controle do desempenho e viabilizar a análise comparativa de desempenho com 

diversas organizações atuantes em ambientes semelhantes. Por isto a definição 

desses indicadores guarda uma relação direta com os objetivos, objetos, escopos 
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dos serviços, diretrizes e metas estabelecidas em cada arranjo institucional e 

contratual, e por este motivo foi proposto um método para a definição de indicadores 

na seção 5.2 do presente relatório. 

5.4.2 Fiscalização direta 

A ação de fiscalização direta é complementar à fiscalização indireta e se configura 

como instrumento fundamental das agências reguladoras na avaliação da qualidade 

e desempenho dos serviços prestados. 

A fiscalização direta consiste na verificação "in loco" de aspectos relevantes à 

prestação dos serviços. 

Dentre as atividades desenvolvidas pela fiscalização direta destacam-se: 

a) Verificação das instalações físicas, conservação e manutenção de ativos; 

b) Acompanhamento de processos que envolvem as diferentes etapas da 

prestação dos serviços de Manejo de Resíduos sólidos; 

c) Avaliação da qualidade dos serviços, regularidade, pontualidade, 

cumprimento e adequação as normas técnicas e ambientais, de volumes 

coletados, reciclados e encaminhados para disposição final; 

d) Pesquisa com usuários, para aferição do nível de atendimento às normas. 

Embora a utilização de indicadores permita uma primeira análise e verificação 

bastante abrangente sobre a prestação dos serviços e deve ser utilizado como 

direcionador da fiscalização in loco, muitos aspectos que refletem diretamente a 

qualidade final da prestação dos serviços, só podem ser verificados por meio da 

fiscalização direta. 

Como forma de trazer efetividade e eficácia à atividade de fiscalização direta alguns 

instrumentos normativos devem ser desenvolvidos pelo ente regulador. Nesse 

sentido, devem estar presentes no arcabouço normativo do ente regulador 

basicamente cinco instrumentos. 

O primeiro instrumento refere-se à norma de condições gerais da prestação dos 

serviços, que deíine corn clareza quais são os aspectos relevantes que devem ser 

observados pelo prestador de serviços, usuários e titular do manejo de resíduos 

sólidos, bem como a relação que envolve estes diferentes atores. Essa norma 
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juntamente com aspectos previstos na legislação e contratos firmados, será a base 

para a determinação dos requisitos a serem avaliados durante a fiscalização direta 

efetuada pelo ente regulador. 

Este instrumento deve contemplar, além de objetivos e definição dos termos 

utilizados, aspectos técnicos relativos á implantação, operação e manutenção das 

diferentes etapas dos serviços de manejo de resíduos sólidos. 

Com relação á coleta de resíduos, o documento deverá indicar de forma clara as 

obrigações do usuário em relação à coleta, tais como modalidade (porta a porta ou 

ponto coletivo), acondicionamento, disposição, bem como demais regras a serem 

seguidas por eles de forma a contribuir para uma coleta mais eficiente. O documento 

apresentará, ainda, obrigações do prestador em relação à estrutura necessária para 

processo de coleta, tais como veículos, coletores, planos de manutenção, estrutura 

de pessoal, uso de equipamentos de segurança, obrigatoriedade de apresentação 

de cronograma dos diferentes tipos de coleta, bem como demais procedimentos a 

serem seguidos para uma adequada prestação dos serviços. 

Em caso de utilização de transbordo de resíduos, a norma deverá apresentar a 

estrutura e equipamentos a serem utilizados, bem como os procedimentos para 

manutenção e operação, de forma garantir eficiência e segurança no manejo dos 

resíduos até a disposição final. Os equipamentos e sua manutenção, bem como os 

procedimentos de transporte para disposição final, deverão ser objeto de 

detalhamento, tendo em vista a complexidade e riscos à saúde envolvidos. 

A norma de condições gerais da prestação de serviços deverá ainda apresentar as 

exigências mínimas para o manejo dos aterros sanitários onde será realizada a 

disposição final dos resíduos. Com a finalidade de garantir a segurança do meio 

ambiente, serão elencadas obrigações em relação às licenças ambientais 

necessárias e exigências quanto ao tratamento dos fluídos oriundos do depósito de 

resíduos, além de acompanhamento da qualidade de águas subterrâneas. 

Equipamentos como balança e veículos, procedimentos de manutenção dos 

mesmos, descarga, nivelamento e cobertura dos resíduos depositados, deverão ser 

exigidos na norma. 

O segundo instrumento é a norma relativa às não conformidades que tem a 

finalidade de definir dentre as exigências legais, normativas e contratuais quais 
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serão objeto dos processos de fiscalização e cujo descumprimento deverá ser 

considerado para efeito de penalidades aplicáveis aos atores envolvidos no manejo 

de resíduos sólidos. 

Poderão ser objeto de avaliação de não conformidade aspectos gerais que dizem 

respeito ao descumprimento de processos ou cláusulas contratuais, como o número 

de veículos disponível e pessoal alocado para cada uma das etapas de manejo de 

resíduos, cuja descrição apurada nos relatórios determinará o enquadramento como 

uma não conformidade. Serão também considerados aspectos pontuais como o 

estado de conservação dos ativos, pintura, limpeza, existência de equipamentos 

obrigatórios como extintores de incêndio, cercamento e identificação de áreas de 

transbordo ou disposição final. 

O terceiro instrumento corresponde à norma sobre as sanções aplicáveis à ausência 

de solução das não conformidades no prazo estipulado. Considerando que as não 

conformidades apuradas impactam de maneira diferente na prestação dos serviços é 

fundamental que exista uma classificação de forma a distingui-las em função do 

dano potencial ao sistema de manejo de RSU. 

Todas as não conformidades, independente do grupo a que se referem, uma vez 

não solucionadas no prazo determinado, estarão sujeitas à sanção de Advertência 

apresentadas através do Termo de Autuação. 

O não cumprimento das exigências para regularização da não conformidade no 

prazo definido no Termo de Autuação, sujeita o prestador à penalidade de multa. A 

Sanção de multa poderá receber diferentes níveis de graduação dependo da 

gravidade da não conformidade não solucionada. A reincidência de não 

conformidade em prazo inferior ao determinado pela norma sujeita diretamente o 

prestador à sanção de Advertência ou Multa, 

O quarto instrumento é uma norma de procedimentos de fiscalização. Por meio 

deste instrumento são definidos os tipos de fiscalização direta às quais o prestador 

dos serviços de manejo de resíduos sólidos estará sujeito, podendo ser: 

a) Fiscalizações periódicas ou regulares - Previstas no Plano Anual de 

Fiscalização, classificadas em: 

• Inicial - Primeira etapa de uma ação de fiscalização, na qual se iniciam os 

procedimentos com objetivo de verificar a qualidade na prestação dos serviços; 
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• Acompanhamento - Etapa da ação de fiscalização, na qual se retorna ao 

sistema após cumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de Notificação, 

cujo objetivo é identificar se as não conformidades na prestação dos serviços 

foram sanadas; 

b) Fiscalizações extraordinárias - Estão divididas em: 

• Emergenciais determinadas em função de ocorrências graves, capazes de 

colocar em risco a saúde pública, meio ambiente ou a prestação dos serviços. 

• Eventuais, são aquelas decorrentes de denúncias de usuários junto à 

ouvidoria, solicitação do MP, entre outras. 

Em ambos os casos a norma deverá apresentar todas as etapas, prazos, 

possibilidades de exercício do contraditório e outros temas necessários ao perfeito 

cumprimento do referido processo. 

O processo de fiscalização envolve diversos procedimentos administrativos, técnicos 

e levantamentos documentais, como ofícios, relatório de fiscalização direta, Termo 

de Notificação, pareceres, análise da manifestação do prestador de serviços, que 

serão utilizados e gerados ao longo do processo. 

O projeto REGULASAN apresentou, durante seu desenvolvimento, uma sugestão de 

roteiro para o processo de fiscalização dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário que deve ser adaptado ao caso em tela, conforme as etapas 

a seguir elencadas. 

a) Planejamento da Fiscalização 

A etapa de planejamento visa garantir maior eficiência ao processo de fiscalização. 

O planejamento precede toda ação de fiscalização a ser realizada. 

Uma boa prática observada nas ARSB é a elaboração de um Plano Anual de 

Fiscalização. Esse instrumento visa organizar de forma coerente o trabalho de 

fiscalização tanto do diagnóstico inicial quanto das fiscalizações de 

acompanhamento que serão executados pela agência durante o ano, considerando 

diferentes dimensões como a avaliação de instalações físir.r1s, desempenho 

operacional do prestador, reclamações e denúncias de usuários, evolução da 

prestação dos serviços entre outros, percorrendo todas as etapas do manejo de 

resíduos sólidos, bem como os diferentes prestadores. 
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Por meio do Plano Anual de Fiscalização, o ente regulador ga,anle lc:1mbtH11, 

transparência às suas atividades, informando aos usuários e prestadores de serviço 

as ações que serão empreendidas na busca da manutenção da qualidade da 

prestação dos serviços. 

b) Abertura do Processo de Fiscalização 

O processo tem por finalidade reunir todas as peças documentais, devendo ter todas 

as suas páginas numeradas e rubricadas. 

O início do processo se dá com a elaboração e envio do ofício informando ao 

prestador de serviços a abertura do processo e eventualmente solicitando 

.• informações. 

c) Solicitação de Informação ao prestador de serviços 

O' ente regulador poderá solicitar informações prévias ao prestador de serviços, 

independente da detem,inação da data da inspeção. 

Alguns reguladores convencionam em suas normas o envio regular de informações 

de forma que no momento do planejamento as informações necessárias já estejam 

em poder da agência. 

d) Atividades de fiscalização em campo 

A inspeção de campo, in loco, tem por objetivo investigar as condições técnico

operacionais e comerciais da prestação dos serviços. Inicia-se com uma reunião de 

• abertura dos trabalhos, abordando temas relevantes, a distribuição das atividades 
1 

.. 

propostas, esclarecimento de d(1vidas, constatações de não conformidades 

encontradas nas informações previamente recebidas e Informações solicitadas que 

não foram fornecidas. 

Na fiscalização direta dos serviços de manejo de RSU, deverão ser verificados 

especialmente os seguintes aspectos : 

• Coleta de resíduos domiciliares - Existência de setorização, cumprimento de 

Roteiros, respeito aos horários estabelecidos, existência de equipamento para 

limpeza de eventuais derramamentos durante a coleta, capacitação e conduta 

dos operadores, condições dos veículos de coleta, existência de plano de 

manutenção preventiva dos veículos, entrevista com usuários nos roteiros de 

coleta, limpeza da via após a coleta. 

61 

~ 



• Coleta seletiva de resíduos domiciliares e triagem - Existência de programa de 

divulgação, existência de setorização, Cumprimento de Roteiros, respeito aos 

horários estabelecidos, capacitação e conduta dos operadores, condições dos 

veículos de coleta, existência de plano de manutenção preventiva dos veículos, 

entrevista com usuários nos roteiros de coleta, condições do local de triagem 

quanto a limpeza e organização, uniformização e uso de EPI dos 

trabalhadores, existência de equipamentos adequados, programa de 

manutenção preventiva, aferição da qualidade da coleta seletiva, análise 

gravimétrica atualizada, 

• Disposição final - Licenciamento, Preservação do entorno, Isolamento e 

sinalização da área, controle de acesso de pessoas por meio de sinalização, 

proibição de acesso de pessoas não autorizadas, condições da via de acesso, 

existência de iluminação noturna, existência de balança para pesagem de 

caminhões, manutenção de equipamentos, estação de tratamento de chorume, 

análise dos laudos do controle da qualidade dos efluentes do aterro, existência 

de poços de inspeção, conservação e adequação técnica das instalações, 

procedimentos e equipamentos necessários para que o operador se desloque 

em segurança, Programa de manutenção preventiva de equipamentos, 

veículos e instalações. Presença de responsável técnico. 

• Atendimento aos usuários - Espaço físico disponível para o atendimento, 

condições de atendimento oferecidas, conforto, funcionalidade, localização e 

acessibilidade das instalações, praticidade e agilidade do atendimento, 

e11t,evista co111 o ate11de11te, capacitação do ate11de1,te, l,rnário de ater1dlrt1er1to, 

avaliação de tempo de espera e de atendimento, existência de atendimento 

prioritário, formação frequente de filas. 

e) Relatório de fiscalização 

O relatório de fiscalização deve conter as provas documentais (informações do 

prestador de serviços, fotos, tratamento de dados, testemunhos de usuários) para 

comprovar a existência de eventuais não conformidade na prestação de serviços. 

Todos os relatórios de fiscalização devem ser disponibilizados ao público e por esta 

razão, as informações devem ser apresentadas de forma clara e em linguagem 
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adequada à compreensão de todas as partes interessadas: profissionais da àrea de 

saneamento, usuários e titulares dos serviços, dentre outros. 

Não havendo não conformidades encerra-se o processo com a entrega do relatório. 

Caso sejam verificadas não conformidades será elaborado o Termo de Notificação a 

ser entregue ao prestador, juntamente com o relatório Final. 

O prestador terá um prazo para Manifestação do Prestador de Serviços, devendo 

informar as providências e considerações sobre os prazos para cumprimento das 

Não Conformidades, podendo haver dilação de prazo por parte do regulador. 

O ente regulador poderá apresentar ainda, Relatório de Acompanhamento através 

• do qual avalia o cumprimento de determinações constantes no Termo de 

Notificação. Caso não sejam atendidas integralmente as determinações ou 

solucionadas as não conformidades será lavrado o Auto de Infração. 

5.4.3 Acompanhamento dos Planos 

Observou-se que a ausência de planejamento de longo prazo, que entendesse o 

saneamento como política de Estado, que só pode ser executada perpassando 

diversos governos, levou o legislador a criar um dos mais importantes instrumentos 

para o desenvolvimento do setor de saneamento, os Planos de Saneamento Básico. 

A Lei 11.445/2007 incluiu, entre as atividades que competem ao ente regulador, o 

acompanhamento da execução dos Planos de Saneamento Básico. 

• A Lei Federal 12.305/1 O (PNRS) estabelece que o plano nacional e os planos 

eslaauais e regieAais iAaiqueAl as Alelas Ele ale19Elimel9!o, universali:i:ação, 

ambientais e sociais; indicadores, normativas técnicas e metas de eficiência, 

conforme Figura 12. 
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Figura 12 - Planos e Metas 

- Metas nacionais e macro regional de 
tendimento/unlversalização/amblentais e sociais; 

- Indicadores, Normativas técnicas e Metas de eficiência 

- Metas Regionais para atendimentos dos planos Nacionais e Estaduais; 

- Modelos institucionais, logística e organizacionais da prestação de 
serviços; compartilhamento de equipamentos, estruturas e contratos .. 

- Contratos Regionais 

- Metas municipais integradas às metas regionais 

- Sistemas de fiscalização. 

Cobrança pelos serviços; 
- Controle social da qualidade e acompanhamento; 

- Gestão Integrada: limpeza pública e manejo de reslduos sólidos. 

..., . 

As metas de gestão de resíduos sólidos estabelecidas hierarquicamente no Plano 

Nacional, nos Estaduais e Regionais deverão ser incorporadas aos contratos de 

concessão e PPP, e serem acompanhadas pela Agência Reguladora. As metas 

deverão orientar a estruturação e ordenação técnica da prestação de serviços. 

Para o cumprimento de tal incumbência o regulador deverá utilizar, entre outros 

instrumentos, a atividade da fiscalização direta. 

Embora uma parte significativa dos objetivos e metas dos Planos de Saneamento 

• 

possa ser aferida por meio dos indicadores do Sistema de Avaliação de • 

Desempenho, diversos aspectos específicos relativos ao investimento e manutenção 

de ativos, andamento e qualidade das obras, projetos, verificação de aspectos 

específicos dos programas e ações previstas para o atingimento de metas, em 

várias situações só poderão ser verificados por meio de visita e análise de 

documentos verificados "in loco". 

Para facilitar o acompanhamento dos Planos, o ente regulador deverá desenvolver 

um roteiro, contendo os principais projetos, programas, ações e investimentos, que 

deverão ser verificados periodicamente e cotejados com indicadores presentes no 

sistema de avaliação. 

Tendo em vista a possibilidade de formação de consórcio por meio da formalização 

de contratos de programa e relação entre diferentes prestadores para um mesmo 
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por meio de contratos de interdependência, é importante que o ente 

regulador desenvolva instrumentos capazes de acompanhar de forma adequada o 

cumprimento destes contratos, garantindo assim que as partes envolvidas cumpram 

suas responsabilidades e os serviços de manejo de resíduos sejam prestados na 

sua integralidade. 

5.5 Instrumentos de incentivo à redução, reutilização e reciclagem 

Uma das estratégias de incentivo à redução, reutilização e reciclagem no âmbito da 

regulação refere-se a incentivos econômicos aos usuários, mediante adesão a 

programas de coleta seletiva . 

A relação direta do pagamento dos serviços prestados pelos usuários com a geração 

de resíduos indiferenciadas encaminhados a aterros sanitários apresenta-se como 

um instrumento eficaz para o incentivo à redução e reaproveitamento. Um dos 

princípios que sustenta legalmente um incentivo econômico aos usuários é o do 

Poluidor Pagador. Este incentivo pode ser oferecido aos usuários como desconto ou 

uma tarifa reduzida no pagamento dos serviços, mediante adesão aos programas de 

coleta seletiva. Essa apresenta-se como uma estratégia a ser estabelecida nos 

Planos e Políticas Municipais, incorporada pelos instrumentos da regulação 

econômica. Especialmente para os grandes geradores esta estratégia possibilita o 

incremento significativo na segregação dos materiais recicláveis, e mesmo para os 

programas de reaproveitamento de materiais orgânicos . 

Esta estratégia de incentivo à reciclagem deve ser acompanhada por parte da 

agência por meio de indicadores que permitam mensurar e avaliar a aplicação desse 

instrumento com os resultados e impactos nos contratos. Os indicadores, nesse 

sentido, devem mensurar a quantidade de materiais desviada da rota dos aterros 

sanitários e a relação desses quantitativos com os incentivos. Outro aspecto 

importante a ser acompanhado por meio dos indicadores é a relação entre a 

progressão dos programas e a ampliação ou extensão dos incentivos. Indicadores 

da qualidade dos serviços de coleta, disponibilização de equipamentos de entrega 

voluntária e qualidade da triagem permitem avaliar o desempenho da prestação de 

serviços das Agências Reguladoras. 
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Outra importante estratégia de incentivo à reciclagem refere-se ao financiamento dos 

programas de coleta seletiva. A fragilidade do financiamento desses programas no 

Brasil é um dos principais problemas para sua estruturação e sustentabilidade. 

A qualidade, eficiência e sustentabilidade dos programas de coleta seletiva e triagem 

estão diretamente relacionadas ao pagamento dos seus custos, seja a coleta 

seletiva realizada por organizações de caladores ou por empresas operadoras. No 

Brasil, as receitas obtidas com as vendas dos materiais, com raras exceções, não 

cobrem estes custos. Cabe, portanto, às políticas públicas estabelecer os 

instrumentos que viabilizem estes programas. No caso das cooperativas, a 

determinação legal de inclusão dos catadores e o grande benefício social deste 

fator, deve ser considerado na priorização dos recursos. Da mesma forma, a 

realização de programas de inclusão social pelas empresas operadoras, deve ser 

valorizada e motivo de incentivo por parte dos titulares dos serviços e órgãos 

reguladores. 

Um dos importantes fatores relacionados à eficiência destes programas estão 

relacionados à quantidade de rejeites gerados nas centrais de triagem que recebem 

os materiais oriundos da coleta seletiva. Este fator tem uma relação direta com a 

conscientização da população, educação ambiental e a própria qualidade do sistema 

de coleta. Portanto, o acompanhamento por meio de indicadores destes fatores deve 

ser uma prática dos órgãos reguladores. Neste sentido, os recursos previstos para 

estes programas devem considerar a importância destes fatores. Cabe destacar que 

a regulação não deve verificar somente o montante de recursos destes programas, 

111as pri11cipah11e11te a soa eficácia. 

Mecanismos de financiamento destes programas de coleta seletiva devem ser 

estabelecidos a partir da cobrança dos usuários, em consequência do desvio destes 

materiais dos aterros sanitários e da redução deste custo específico, e 

principalmente da responsabilização financeira dos produtores de embalagens, por 

meio da logística reversa (Figura 13). 

A logística reversa é um dos principais instrumentos utilizados nos países que 

lograram êxitos em programas de coleta seletiva e reciclagem, especialmente nos 

países estudados no benchmarking deste projeto como França, Portugal e 

Alemanha. A constituição de um sistema de cobrança das empresas produtoras de 
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embalagens e os repasses destes recursos aos operadores, sejam eles empresas 

contratadas ou cooperativas, conforme modelo existente na maioria dos países da 

Europa, apresenta-se como a forma mais adequada e eficiente para sua 

implementação. 

Figura 13 - Logística Reversa - Relações financeiras e contratuais 
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A implantação da responsabilização do setor produtivo prevista na PNRS está em 

curso no Brasil, por meio de Acordo Setorial e de outras iniciativas, como a que está 

sendo desenvolvida no Estado de Sao Paulo, pela Cetesb. 

Neste processo, o importante papel das agências é sistematizar o conjunto de 

instrumentos que possa incentivar estes programas, e realizar o acompanhamento 

da sua implementação quando prevista em contrato e definida no escopo da sua 

delegação. Este entendimento reforça o desenvolvimento dos indicadores por parte 

das agências, sejam eles gerais de avaliação da redução e reciclagem ou moldados 

nas condições definidas nos contratos. 
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5.6 Indicadores de Controle social 

Os indicadores do controle social da prestação dos serviços podem ser relacionados 

a quatro fatores: 

• Informação dos usuários sobre os aspectos operacionais: interface entre 
usuários e operadores. 

• Avaliação da qualidade dos serviços pelos usuários. 

• Canais de atendimento e comunicação para reclamações e denúncias por 
parte dos usuários. 

• Transparência na divulgação das atividades de regulação dos serviços 

5.6.1 Informações aos usuários 

Diversos meios podem ser utilizados para informações aos usuários desde folders e 

manuais sobre as boas práticas e normas e a utilização dos diversos meios de 

comunicação. Os indicadores para estes aspectos propostos podem e devem 

mensurar: a quantidade de materiais disponibilizados e distribuídos; quantidade de 

usuários orientados; número de veiculação de mensagens orientativas ou veiculadas 

em órgãos de comunicação ou via internet. 

5.6.2 Avaliação da qualidade dos serviços pelos usuários 

Com relação aos aspectos de interface dos usuários com os operadores destaca-se 

que este é um aspecto fundamental da qualidade dos serviços cabendo aos 

reguladores especial atenção aos vários aspectos entre eles da regularidade e 

~eAlt1alielaele eles serviçes ele eolela. A ei1:1alielaele elos serviçes ele eolela re§1:1lar e 

coleta seletiva pode ser avaliada de forma objetiva. Esta avaliação pode ser 

realizada de forma direta com pesquisa de opinião por meio de questionários e 

entrevistas ou por meio digital. Os aspectos a serem avaliados são: pontualidade, 

condições dos caminhões e equipamentos, condições e treinamento das equipes de 

coleta, desconformidades observadas na coleta. Os indicadores para a avaliação 

qualidade dos serviços podem ser estruturados a partir de uma nota atribuída pelos 

usuários a cada um destes aspectos. 
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5.6.3 Atendimento a reclamações e denúncias 

.... 

Canais de atendimento e comunicação de reclamações e denúncias por parte dos 

usuários são fundamentais e tradicionais na avaliação da qualidade dos serviços de 

manejo de resíduos sólidos. Um dos principais indicadores utilizados neste quesito é 

número de reclamações atendidas em relação às recebidas. No afinamento deste 

indicador cabe a classificação destas reclamações por gravidade, repetição ou 

aspecto especifico dos serviços. Nesta área, um sistema já utilizado em agências é 

o envio de fotos, por meio de aplicativo de celular, das situações de inadequação, 

seja da coleta ou de outros aspectos relacionados à prestação de serviços. Sistemas 

especializados capturam estas reclamações e encaminham aos operadores, 

computando o tempo para a solução dos problemas apontados, assim como da 

tabulação destas reclamações. 

5.6.4 Transparência na divulgação das atividades de regulação dos serviços 

A transparência na divulgação de informações referentes à gestão e avaliação dos 

serviços tem sido uma prática no controle social da prestação de serviços de limpeza 

pública. A publicação de relatórios sites ou em publicações anuais com a avaliação 

de desempenho e demais informações de acompanhamento do contrato são 

importantes instrumentos de controle social desenvolvidos pela gestão e regulação 

dos serviços. Está é uma prática já consolidada em países desenvolvidos e já 

utilizada por várias agências no Brasil. No caso, o indicador seria a existência e 

regularidade das publicações e a suas periodicidades. Outro indicador utilizado 

Reste etuesite seria a realizaçãe 9e abl9iôncias pblblicas e cons1::1ltas J3bllalícas 

referentes às definições e decisões do agente regulador. Os indicadores nestes 

quesitos seriam o número de audiências públicas, e número de consultas públicas 

anuais. 
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6 PRESSUPOSTOS PARA A REGULAÇÃO 

O dimensionamento da estrutura de pessoal e das capacidades técnicas para a 

regulação se constitui em um desafio importante para a efetividade da regulação a 

ser implementada nos contratos. O dimensionamento aqui realizado tomou por base 

o trabalho realizado no Projeto REGULASAN, em 2018, com adaptações para o 

segmento de resíduos sólidos urbanos. 

Note-se que, como apontou o relatório do Projeto REGULASAN, há pouco material 

prévio disponível com relação ao dimensionamento mínimo necessário. Na literatura 

internacional, há o texto técnico de Williams, Borrows e Daly (1998), realizado para 

um contexto sensivelmente diferente do que aqui é considerado. 

Um dos poucos textos que podem ser encontrados na literatura nacional é o de 

Galvão Jr., Turolla e Paganini (2008), publicado na Revista de Engenharia Sanitária 

e Ambiental. Igualmente voltado para os serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, esse artigo apresenta como resultado uma estimativa de que 

as taxas para custeio da atividade reguladora deveriam variar de 0,5 a 1,0% do 

faturamento das concessionárias nas agências estaduais e de 1 a 3% do 

faturamento nas agências municipais. Nessa estimativa foram utilizadas como base 

as informações de estrutura e de salários da Agência Reguladora de Serviços 

Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE), avaliando uma agência padrão 

com base em custos operacionais (aluguel, equipamentos, energia, comunicação, 

pessoal administrativo, entre outros) e de consultorias. O estudo também previu que 

o quadro de pessoal próprio deve ser mínimo e eficiente para o desenvolvimento das 

alivIdades regulatonas. Outra estimativa foi realizada pelo ProJeto REG0LASAN, 

apresentada a seguir. 

6.1 Dimensionamento do Projeto REGULASAN 

O projeto REGULASAN realizou outra estimativa para o dimensionamento de 

agências, levando em conta duas dimensões principais de eficiência na atividade 

regulatória: as economias de escala (número de economias reguladas) e economias 

de escopo (número de serviços regulados). Nesse exercício, para o 

dimensionamento da estrutura mínima das agências reguladoras de saneamento 
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(água e esgoto), foram considerados três tamanhos de agência, a saber, sendo o 

limiar estabelecido em termos do contingente populacional regulado: 

Quadro 16 - Definição do porte de agências 

"p'c:,tle - - - - · l Limiar _ -' . - : Mêâià de funcionários por 
:_ . . · - - · ', . . · · · · · 1.llOO economias 
; - ;;;, ; ' ,e'" ' J, , ~ - ' - " ' ' _4 ', 

Pequeno 

Médio 

, Ate 100.000 
.. --····----·-··· 

_ Até 1.000.000 
........ _. __ l .. -··-· ....... ____ -

Grande Até 15.000.000 
•-- - - ----· --··-·-·--·--- - -... ,. ___ ,,,_,., ...... 

Fonte: GUIA REGULASAN (2018) 

0,124 

0,026 

0,008 

A média de número de funcionários por mil economias foi obtida a partir da pesquisa 

ABAR 2017. A tabela a seguir apresenta a estrutura das agências reguladoras 

subnacionais que atuam na regulação e fiscalização dos serviços de saneamento, 

conforme consta no anuário Saneamento Básico Regulação 2017 (Pesquisa ABAR): 

Quadro 17 - Estrutura das Agências Reguladoras de Saneamento 

AGIR-SC 

ARES-PCJ 
, .•...... .-~~ =·•-·· 
AGR TUBARÃO 

ARSEC-CUIABÁ 

ADASA 1.223.963 
1 

1 2 44, 9 12! gi sf g 0,024 

;;;;:=;;.;__.;_ _ _;::=+--:-':;,.:-:: ___ : __________ ""~'.>-___ . ___ -_--"~-~-- ~f ! -i' J~----tr ~rI~~ 
i--'1"-'so,..• 3; ----• ... =72f ~-~ .. ,.,_1r· -- . ~:=··7=,.,- 3 0,010' 

AGEPAN-MS 675.476 ,., ___ ,..,.~·-""""" ~_,.....,_,_=,-•·--
AGERGS.-RS 3.008.410 
•=--.. ,~-~"'~""" '""" =~~- - .~ .. ~ 
AGER-MT 12.674 

AGR·GO !) _ 3.394.22~ 
l ARCE·CE 1.230.778 

;.,,.-, .. 1 . ~ .. ="=--"""., 

----
ARPE-PE 1.319.475 \ 171 41 12! ' 4 si oi 0,009 

~MG 9.105.709 672 o' 98_, 33 32' si 4 24! 0,011 
ARSAL-Al 167.547 ~ 35 2 2 2 2j o' o o 0,012 
ARSAM~AM 450.539 i 1 2 17 3 8 1· 2 3 0,038 
ARSESP-SP 14.296.041 284 2 38 8 201 o o 10 0,003 
ARSP-ES 1.177.385 1, 0,007 

º- 0,013 

Fonte: GUIA REGULASAN (2018) 

Foi definida uma estrutura mínima para uma agência pequena, conforme a coluna 

"Pequeno" da tabela 3 a seguir, que inclui um quadro básico. 
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Quadro 18 - Estrutura mínima para agências reguladoras (número de colaboradores) 

Área Administrativa 

l Regulação Técnica 

' Regulação Econômica 

, Fiscalização Técnica/Qualidade 

· Fiscalização Econômica Financeira 

· Ouvidoria 

3 

2 

2 

4 

3 

3 

3 4 

1 

2 

2 

' 

9 

7 

7 

9 
_L, ____ _ 

5 
____ ,,t __ _ 

5 

! 
1 

_i 

--- " t_. ----·- + ; -- --~- ------·---··-· 

. Jurídico 

1-TOTAL 

Fonte: GUIA REGULASAN (2018) 

2 

13 ! 20 j 
J _______ ,,, _____ , , .... ____ ,,., --------- --

5 

47 

Para os tipos médio e grande foram aplicados múltiplos de população média em 

cada faixa ajustados pelos fatores de escala respectivos. Assim, o tipo médio tem 

um ponto médio de população de 450 mil habitantes. Se fosse linearmente 

extrapolado o tipo pequeno para médio, a agência média teria 9 vezes mais 

funcionários em função do número de economias; porém, aplicando-se o fator de 

escala de 1,23 sobre o número de funcionários por mil economias verificado na 

pesquisa da ABAR para essa faixa de agências. 

Da mesma forma, o fator de escala para as agências grandes foi de 2, 13. Isto 

significa, no caso das agências grandes, que para atender a um número de milhões 

de economias, o conjunto mínimo não é proporcional às economias, mas sim um 

pouco mais do dobro do requisito de pessoal de uma agência pequena. Dessa 

fo11i1a, o co11jm1to 111í1lií11U de pessoal de a111a agência pequena setia111 13 

funcionários; de uma agência média, 20 funcionários; e de uma agência grande, 47 

funcionários. 

A ressalva estabelecida na estimativa do Projeto REGULASAN é que a estimativa 

apresentada se refere ao nível mínimo de pessoal para o funcionamento da agência. 

Para o desenvolvimento pleno de funções regulatórias em nível de tecnicidade 

elevada, o requisito de pessoal seria superior a este número. 

A principal limitação do exercício acima diz respeito aos aspectos de qualidade. Um 

exercício adicional ao GUIA REGULASAN é a consideração da qualidade resultante 

dos serviços a partir das fontes de eficiência indicadas, que foi realizada no âmbito 
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do próprio projeto e discutido em oficina específica. Esta elaboração pode ser 

verificada na figura a seguir, que apresenta uma análise do potencial de economias 

de escala e de escopo na função regulatória e da eficiência efetivamente obtida 

pelas agências que responderam à pesquisa ASAR 2017. Nesta figura, os pontos 

mais a nordeste do diagrama representam maior potencial de eficiência na 

regulação, enquanto os pontos mais a sudoeste sugerem menor potencial. Os 

pontos a noroeste apresentam maior economia de escopo com baixa escala na 

Escala, escopo e eficiência na regulação 

~scopo 
1 
i 

Diâmetro 1 

1,00 • ! = 

0,80 

0,60 e 0,40 

• ' • • 0,20 

·· O,GG e · ··Escala; 
(0,20) -; O 20 , 0,40 0,60 0,80 1,00 

· -0,20 

função regulatória, enquanto a sudeste maior escala potencial com menor escopo. 

Figura 14 - Escala, escopo e eficiência na regulação de água e esgoto 

Fonte: elaboração no âmbito do Projeto REGULASAN 

Nesta figura, são apresentadas duas dimensões, que são apesentadas nos dois 

eixos cartesianos do gráfico. Essas dimensões refletem o potencial de economias a 

serem naturalmente obtidas na regulação dos serviços, relacionadas a: 

• No eixo x (horizontal), o Índice de Economias de Escala (potenciais) = número 

de economias reguladas em relação ao regulador de maior número de 

economias reguladas (ARSESP = 1) 
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• No eixo y (vertical), o Índice de Economias de Escopo (potenciais)= número de 

setores regulados em relação ao regulador de maior número de setores (7 

setores é o máximo - água e esgoto considerados como 2 setores). 

Enquanto as duas dimensões acima apresentam as economias de escala e de 

escopo potencialmente obtidas pelas agências (vantagens "naturais" relativas ao 

ambiente de operação e ao número de setores incluídos em sua lei de constituição), 

foram construídos dois índices para avaliação da eficiência efetivamente obtida 

pelas agências na sua atividade regulatória. As principais funções regulatórias foram 

tomadas como a frequência da fiscalização, tecnicidade no processo de revisão 

tarifária, entre outros. 

• Índice de Eficiência (efetivo)= número de economias para cada funcionário 

regulando saneamento. 

• Índice de Qualidade da regulação (efetivo)= gradação de 3 cores, em que o 

vermelho representa ausência das principais funções regulatórias; amarelo 

presença média das principais funções regulatórias; e verde, com presença 

mais forte das principais funções regulatórias. 

Nessa análise, o que se pode observar, sumariamente, é que aparentemente tanto a 

maior escala quanto o maior escopo têm sido aproveitados por reguladores na 

obtenção de maior eficiência na função regulatória. 

A figura constitui apresentação meramente indicativa do quadro regulador brasileiro, 

• 

com os dados informados pelas próprias entidades na pesquisa ABAR. De forma • 

discricionária os consultores atribuíram notas de qualidade regulatória apenas 

indicativamente, em um sistema de cores: verde (regulação com funções plenas); 

amarelo (regulação com funções incompletas); vermelho (regulação bastante 

incipiente). 

Por essa qualificação se observa que as agências com maior escala tendem a ter 

melhor desenvolvimento da função regulatória, enquanto as economias de escopo 

não são determinantes de pleno desenvolvimento da regulação. Como as agências 

com menor combinação escala/escopo se apresentam mais incipientes (vermelhos), 

pode-se sugerir, nessa análise sumária, que o aproveitamento das economias de 

escopo também contribui para o desenvolvimento da regulação; agências com níveis 

baixos de ambas as economias têm evolução menos significativa. Assim, uma das 
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avaliações possíveis é que a multi-setorialidade pode ser uma estratégia para 

compensar a baixa escala na regulação dos serviços. 

6.2 Dimensionamento para os pilotos do FEP 

Neste exercício, utilizamos como base a estrutura regulatória prevista para os 

serviços de água e esgoto, utilizando parâmetros gerados pelo Projeto 

REGULASAN. O Guia REGULASAN dimensionou o pessoal para agências 

reguladoras, mas não definiu os padrões de remuneração necessários. Dessa forma, 

faz-se necessário, em primeiro lugar, estabelecer remunerações para os 

profissionais . 

Tomou-se como base a Pesquisa Salarial CATHO, buscando sempre que possíveis 

referências mais próximas às realidades retratadas. Nessa pesquisa, as realidades 

referenciais consideradas foram, sempre que possível, empresas com faturamento 

referencial até 3 milhões e profissionais em nível pleno. A tabela a seguir apresenta 

os valores obtidos na Pesquisa Salarial CATHO, com relação às remunerações 

médias referentes às situações referenciais escolhidas pelos consultores. 

Quadro 19 - Remunerações médias consideradas e situações referenciadas (R$) 

· Area Admínístrativa (Analista 
Administrativo Pleno) 

: Regulação Técnica 
· (Engenheiro Sanitarista) 

5.603, 16 5.603, 16 5.603, 16 5.603,16 5.603, 16 

-----v~• .. -~ 
. Regulação Econômica 4.135,80 4.135,80 4.135,80 4.135,80 4.135,80 
· (Economista) 

. Fiscalização 5.603, 16 5.603, 16 5.603, 16 5.603,16 5.603, 16 
, Técnica/Qualidade 

(Engenheiro Sanitarista) 1 
Fiscalização Econômica 4.135,80 4.135,80 4.135,80 4.135,80 4.135,80 
Financeira (Economista) 

. --· __ ,_,, __ ,_ -· - ....... ,,, __ ,_, __ ,_ --
Ouvidoria (Advogado 3.545,68 3.545,68 3.545,68 3.545,68 3.545,68 
Administrativo) 

-· ---
Jurídico (Advogado 3.545,68 3.545,68 3.545,68 3.545,68 3.545,68 
Administrativo) 

- --·-·---· ----·-··-- .----- - - -- -- -
Gerente Geral 4.519,87 6.456,95 6.456,95 6.456,95 6.456,95 

Fonte: Pesquisa Salarial CATHO e ajustes dos consultores. O valor é expresso em reais de junho de 2019 e se 
refere ao salário nominal bruto mensal. Os valores repetidos são reportados por médias nacionais. 
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Para a consideração dos preços dos serviços diversos, dada a variabilidade de 

preços e de condições de localização e de aquisição, o valor foi tomado como 

uniforme para todas as agências, variando apenas o porte da agência (nos pilotos, 

pequeno em São Simão e médio nos demais), a saber: 

• Aluguel: R$ 36,00 por m2/mês, incluindo condomínio, sendo 25 m2 por 

profissional na agência; 

• Serviços gerais, representação e utilidades, em valor igual ao aluguel com 

condomínio; 

• Treinamento e desenvolvimento: equivalente a uma média do custo anual de 

MBA online (considerado R$ 30.000,00) por funcionário; 

• Custo de equipamentos e sistemas, e cal/ center: R$ 15.000,00 por ano para 

agência média, 30% de economia em agência pequena; 

• Custo de campanhas educativas e de comunicação, com website, de R$ 

100.000,00 por ano para agência pequena e R$ 150.000,00 para agência 

média. 

• Despesas de consultoria de R$ 1 milhão por ano em agência pequena e 1,5 

milhão em agência média. 

• Três diretores remunerados a R$ 10.000,00 cada um. 

• Reserva de contingências de 15% do orçamento . 

. A estrutura mínima de funcionamento da agência reguladora foi referenciada nos 

parâmetros do Projeto REGULASAN, conforme reproduzido a seguir. 

Quadro 20 - Tabela - Estrutura mínima para agências reguladoras (número de colaboradores) 

Area Administrativa 

, Regulação Técnica 

· Regulação Econômica 

Fiscalização Técnica/Qualidade 

Fiscalização Econômica Financeira 

Ouvidoria 

Jurídico 
- ------ - " 

Fonte: parâmetros do Projeto REGULASAN. 

--········ .. ·j 
' 

3 ' 4 9 ! _____ ...j_ i - --- - i 3 i. . . i . . . . ; 
J __________ --- __ ,,. - - - ·-- _J 

2 

3 

3 '. 7 

4 

2 

2 

2 

9 

5 

5 

5 
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Como resultado do exercício, são obtidos os orçamentos apresentados a seguir, que 
não considera o potencial de economias de escopo que o regulador possa obter no 
contexto do projeto com uma adesão a agência de abrangência geográfica mais 
ampla. Para o entendimento desse quadro, é importante notar que a agência de 
porte pequeno, em todos os casos, representa a situação de agência individual para 
o município ou para o consórcio de municípios, pois em todos os cinco casos piloto o 
contingente populacional se situa dentro dessa faixa. 

Quadro 21 - Dimensionamento para os pilotos do FEP - agência individual 

i B_a~u~~ . ·· ÍR$6.601(754~39··· - --··-
Teresina-PI I R$ 6.606.754,39 

••• • • O• """"' ~ ,o•,--.••~•"•••- ••-,M•, • ••~ -•••-- -, COMARES-CE I R$ 6.606.754,39 
CONVALÉ:MG : R$f606)54,39 ··- ... 

--- .. ········-·" •.• ,.. .• ....... • ••.• • ..... --···· l ..• . ..•..•..•.. Fonte: elaboração dos consultores a partir de fontes indicadas na metodologia. 

É possível considerar o potencial de economias de escala e de escopo que o 
regulador possa obter no contexto do projeto com uma adesão a agência de 
abrangência geográfica mais ampla. Nesse caso, obviamente haveria uma 
abrangência geográfica da regulação mais ampla que a da operação dos serviços. 
Por exemplo, a operação de São Simão-GO é municipal, mas a regulação seria 
delegada à agência estadual, Agência Goiana de Regulação - AGR-GO, que 
aproveitaria as economias de escala de atender a um contingente populacional mais 
amplo, bem como as economias de escopo por atender simultaneamente a um 
C01lj □ 11tu 11,aior de lllürilclplos. 
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ANEXO A - OPINIÃO LEGAL - Possibilidade de cobrança de tarifa por prestadores de serviços de saneamento básico 

MANESCO, 
RAMIRES, 
PEREZ, 
AZEVEDO 
.MARQUES 
SOClE"D:Aot OE AOV-O~•oos 

OPINIÃO LEGAL 

Para: Egis - Engenharia e Consultoria Ltd1<. 

De: Wladimir Antônio Ribeiro 

Hendrick Pinheiro 

Tamara Cukierl 

São Paulo, 27 de maio de 2019. 

Ref.: Possibilidade de cobrança de ta.rifa por prestadores de serviços de 
saneamento básico. 

Honra-nos a Egis - Engenharia e Olnsultoria Ltda. ("llgil;_'') ao solicitar 
opinião .1cerca da possibilidade de cobrança de tarifa por parte dos prestadores de 
seivi~os de saneamento básico, notadamente aqueles que podem ser reputados como 
de caráter compulsório . 

A controvérsia tem origem na Súmula 545 do Supremo Tribunal Federal 
(STF), editada em 1969, que estabelece que os servi s ditos "com ttlsórios" som 
po eriam ser remunerados por taxa., caja instituição demanda a observância das 
nomtaS e princípios de Direito T:t:ibtttário~ em especial a exigência de edíção de Lei 
para criar ou majorar o tributo. 

Ocorre que1 desde então, o cenário brasileiro alterou-se muito1 tanto 
soda!, quanto econômica e politicamente. A Constituição Federal eu1 1988 alterou 
-sensivelmente o sistema tnbutário a as regras dE atuação do Estado no domínio 
econômico. Além disso, viu-se, na prática,, a adoção de tarifa como uma -rt1-alid:tde 
inerente à prestação de serviço de saneamento básico. Este conjunto de fatores refletiu 
na evolução do entendin1ento do próprio STF sobre o tema em diversos julgados. 
Sl;:-~u:bSPkl.f'~ :;:n :m;:md,.f>tJLi.-JOC tê (i..1.í:V...S-4 .. CK'. /B:radll;;: DfM.'JS ~ ..,Bl,"):t!N.3ttla5m.5!.2.M. 7-0C70·f•4l ~lfilf 3-:ZS'lffi/ BeloHoirrun~MGfu.llSffg.;xt fY'5~&'!1 ,;&1:,Eia~ :ltl'i}·l:'1,tiif::) 316Hi28 lb(ldeJXtJ=ini RJ.l!.miha» B'r.!Dro,.01 5]1.12'Xl6 lí/!l.ln~,.ét:'.:;:t.!t·,t<4t WWWJ!lZlC,X,..OOM' 

1lHWM9 
l'P0SP--14 
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ANEXO A - OPINIÃO LEGAL - Possibilidade de cobrança de tarifa por prestadores de 
serviços de saneamento básico 

MANESCO. 
RAMIRES. 
PEREZ, 
AZEVEDO 
MARQUES 
StJi:itD4CE OE i,DVDCA.DOS 

A questão, atualment~ encontra-se em um ponto de inflexão com o 
reconhecimento como repercussão geral sobre o tema em 16/06/2016 (Repercussão 
Geral n• 903). Nesse paradigma discute-se a natureza jurídica da remuneração do 
serviço de coleta e remoção de resíduos domiciliares prestado por concessionária -e seu 
julgamento do caso pode levar a mna superação definitiva da Súmula 545, caso se 
entenda pela possibilidade de remuneração do aludido serviço por meio de tarifa. 

Diante desse quadro, a manifestação solicitada tem como centro a 

possibilidade { ou não) de cobrança de tarifa na prestação de serviços de saneamento 

básico. Para isso, em primeiro ht.gar, é necessârio apresentamos uma reflexão teôrico
doutriná:cia sobre os conceitos de taxa e tarifa (Tópico 2). Em seguida, examina.remos 

as origens da Súmula 545 do STF e sua aplicação pela Corte Constitucional brasileira 
(Tópico 3 ). Com base nos referenciais construídos, exa.mi:naremos a Repercussão Geral 

n• 903 e o posicionamento da União Federal (por intermédio da Advocacia Geral da 
União) sobre o ten1a apresentado no processo (Tópico 4). Ao final, teceremos 

considerações sobre o contexto atual envolvendo a prestação dos serviços de 
saneamento básico (Tópico S) para, então, tecermos nossas conclusões sobre o tema 

cmi,ico6). 

1. PREMISSAS TEÓRICAS: A DISTINÇÃO ENTRE TAXA E TARIFA 

É elementar na Qouttina tritmtária a distinção entre taxas e tarifas (ou 
preços públicos). 

As taxas são espécies de tributo de competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Muniápios, previstas pela Constituição Federal no 
inciso II do art. 145 e podem ser instituídas • em nttiio do exercício do poda de poücin. ou 
pe!,, u.tilização, e/diva º" potencial, de ser'Oiços públicos específicos e di'Oisíveis, prestados M 

.contribuinte ou postos a sua disposiçio". 

De partida, a anâlise do arquétipo constitttcional das taxas indica que seu 
fato gerador está atrelado ao desenvolvimento de uma atividade estatal (tributo 

vinculado}, ou seja~ as taxas possuem caráter contraprestacional em relação às 

atividades disponibilizadas pelo Poder Público. 

Página l de 23 
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Como tributos~ a :instituição e a cobrança das taxas estão submetidas ao 
regime jurídico tnbutário, que importa no respeito às limitações constitucionais ao 

poder de tributar e às normas gerais de direito tributário,. notadamente, àquelas 
prescritas no Código Tributário Nacional. 

Entre as principais limitações constitucionais estão os princípios da 
legalidade (art. 150, I, CF), da igualdade (art. 150, II, CF), da irretroatividade (art. 150, 
III, 'a', CF) e da anterioridade (art. 150, Ill, 'b', CF), entre outros. 

O principio da legalidade tn1mtária ( ou da reserva legal), por exemplo, 
determina que a instituição ou majoração de tributo só pode se dar por meio de lei 
formal, enquanto o princípio da anterioridade afirma que o tn'buto só poderá ser 
cobrado no exe.rcício fiscal seguinte ao qual foi instituído, valendo o mesmo para sua 

majoração. Tais normas t-em o objetivo de estabelecer equiliôrio e segurança jurídico 
nas relações entre Estado e contribuinte no desenvolvimento da atividade impositiva. 

De outro giro, as tarifas são também cobradas como contrapartida pela 
prestação de senriço público, sendo utilizadas como instrumentos para remunerar 

serviços objeto de delegação aos particulares po:r meio de concessões e parcerias 
público-privadas, por exemplo . 

No contexto das concessões, as tarifas assumem o caráter de retnõuiçâo 
de natureza contratual, estabelecida entre prestador (concessionário) e tomador do 
serviço concedido. A Constituição Federal. no art- 175 ao dispw: sobre a necessidade 
de lei para dispor sobre a política tarifá.tia, reconhece a possibilidade de utilização da 
tarifa como instrumento de remuneração atrelado aos contratos de concessão. 

Em face de seu caráter contratual e por estarem submetidas a regime 
especifico previsto na Constituição Federal,. as tarifas não estão adstritas de maneira 
estrita aos limites constitucionais ao poder de tributar. 

As tarifas, como modalidade de :remuneração de contratos de concessão 

e pennissão, obedecem apenas ao regime administrativo, de modo que - ainda que 
não totalmente alheias ao principio da legalidade, ao qt.tal a Adminístração também se 

1 Nesse sentido~ Joana Paula Batist,r .. A tizxA. espécie trilnd.iria. 111dnnete-~ mJ t:aTT~pcmden:Je regime 
tn1ndá.rw de1ineadv 11.ll Canstitu~ Ftdt:ral. estando sujatl1.. parfllllto, a regrm e pi1u:ipios espeájú:os lflU! lhe diio 
U71lil. fafr;iw distinta. àll!J dan.ai:s esptcies trilndárúu, bem como das dEmiris e:spia.cs re:munerlltóri.rl!J de ati-~ 
esúdais. N (BATISTA. Joana Paula. Remuneração dos serviços publicos. São Paulo- Malheiros, 2005$ p. 79) 
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submete - não precisam ser instituídas ou majoradas por lei formal. O regime 
administrativo comporta certo grau de flexibilidade à Administração Pública na 
fixação da remuneração devida pela prestação dos serviços# o que é determinante 
para vários doutrinadores defenderam a sua aplicação imediata quando se tratar de 
serviço delegado ao Poder Público a particulares'. 

Fato é que_, apesar de os conceitos de ambas as espécies remuneratórias 

parecerem próxin10s, as implicações da adoção uma e de outra modalidade são muito 
diferentes,. motivo pelo qual a doutrina e a jurispntdência vêm; há temposJ se 

debruçando para instituir um critério delimitador do uso de taxa e de tarifa. 

Gffaldo Ataliba,. pOl' exemplo1 defendia que, em todos os casos,. sendo o 
serviço público divisível e especifico, ele de--.7a'á ser remunerado (se o for) por tax:al. 

Para o autor, não haveria liberdade para a instituição de tarifas nestes casos e,, 

consequentemente,, a fixação da remuneração do serviço {taxa) sempre imporia os 
limites típicos do direito tnbutário. 

Contudos esta posição não é unânime na doutrina tnôutária. Autores 

como Roberto Feuaz ponderam que a instituição de taxa deriva do "exercício do 
poder do Estado em atividades especifico relativa ao contnbuinte ( que tanto pode ser 
a fiscalização como a prestação de um serviço compulsório)"4• Note-se que, para ESSE-

2 Maria Sylvia Di Pietro assevera que: "A meu ver, a distinção quanto .à: nnhucut da. impos~. com base no 
am.aitc amstituciorutl de fllX1l.. sõ é oobwd tplll1Ul..a o saviço t;qa prtstadc diramltfflte pelo prápri.o Estado. 
Ct:mtudD, niio tt!111 nnihum srntido quando o sauiçu é pnstJu1D p:,r meio ik concessão ou perm.issao, por'fllt! a t:Sst:.S 

imtihdC6 ; m,mit, • ~ de tarifa. Se • Comtituipl,, p,mnit, • pnztaçiio de serviço piwfüv por mew de 

arn:a:ssão ou penn.issãt:J. tambim está pomitindo a. a:ibra.:nça de tarifo.. lmpur a: instibdfàa ti.e bz:ui. (sujeita R.O 

prindpfo da l<gRlimuk) = -=rifas públiw< - t,muuá invúivd a utifuRfJlo de amassiio, já 
~ • tAXR. l buul.upmd,:,. como meio de asst1gw-,:zr ao concessianhio o -uu dbri1a R.O ~lbri.o 
eamimri&o-Jinmtcriro." Também nesse sentido: JUSIEN FIIHO, Marçal; PEREIRA. César A 
Guimarães. C.oncessão de serviçoa públicos de limpeza UIDfil\a. ln Revista de Direito Administrativo. 

IDo de Janeiro: 2000. PP- 271-292. SCH\VIND, Rafael Wallba.dt. Remuneração do Concessionário. 
Concess&s comuns e parcerias público•prlvd.das. Belo Horizonte: Fórum,. 2010. p. 46. BATISTA. Joana 
Paula .Remuneração dos servi~os públicos. São Paulo: Malhei.J.'oo, 2005., pp. 71 e ss. JUSTEN FILHO, 
:Marçal.. Concessôes de serviços públicos. Comentários às Lds n! 8.98i ~ 9.074, de 1995. São Paulo: 
Dialética, 1997, pp. 141-144. 

' ATAUBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6!- ed. ~ ttr. São Paulo: :Malheiros, 2002 p. 160. 
4 FERRAZ Roberto. T AXR - Instrumento de Sustentabilidade. São Paulo, Q.i,artler Latin,. 2013, p. 128. 
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auto:r, nem todos os serviços específicos e divisíveis devem ser remunerados por taxas 
(como defende Atalfüa), apenas aqueles que forem considerados compulsórios. 

Do debate sobre as fronteiras dos conceitos de taxa e tarifa emergiu a 
discussão sobre a oompulsoriedade como elemento que obrigaria a adoção da taxa no 
caso concreto. A adoção deste critério proposto pela doutrina tributária significaria 
que serviços públicos compulsórios específicos e divisíveis não poderiam sei:

remunerados por tarifas,. devendo-se adotar o regime d~ taxa e seguir as limitações 
constitucionais ao poder de tributar. 

Este debate se toma mais com.plexo quando analisados os argumentos 
trazídos pela doutrina de Direito Administrativo. Nesse campo, não são poucos os 
autores qu.e defendem que,. havendo a delegação do serviço,. impõe-se a adoção do 
regime tarifário (ainda que se tratem de serviços específicos, divisíveis e 
compulsórios). Para esta par-cela da doutrina,. o regime da concessão de serviço 

público não admite a remuneração por meio de tributo, porque aquele pressupõe a 
possibilidade de alteração do valor cobrado a qualquer tempo, como instrumento para 
a manutenção do eqtt.ilibrio económico-financeiro do contrato. 

Assim, .a exigência de lei para se alterar o valor e.obrado pode inviabilizar 

economicamente a concessão. Além disso~ salientam que, como na concessão o 
particular contratado assume os riscos do empreendimento, é necessário que a 

cobrança e administração do produto da arrnradação :rejam reaHzadas diretamente 
pelo concessionário - o que não é possível tratando-se de tributo, pois a competência 
tnbutária é indelegável'. 

Diante deste quadro, para analisar a possfülidade de instituição de tarifa 
para a remune.ração dos serviços de saneamento básico, analisaremos a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, em especial, a Súmula 545, que trata da 
compulsoried.ade como elemento das taxas. 

' Sobre o tema,. ver: JUSTEN FILHO, Marçal; PERElRA, César A. Guimarães. Concessão de serviços 
ptiblicos-de llmpe.za urbana. ln Revista de Dittito Administrativo. Rio de J~: 2000, pp. 284-266. Os 

autores analisam as possibilidades para contornar esse problema - tais cmno a delegação da capacidade 
ativa tributá:ria .ao concessionário, ou a instituição de mecanismo de parafüxalidade, poz meio de lei - e 
explicam porque nenhuma delas é. satisfatória. 
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2. A SÚMULA 545 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUA Al'LICAÇAO 

O Supremo Tnôunal Federal, em 1%9, buscando proteger o contribuinte 
da arbitrariedade Estatal pelos limites constitucionais impostos aos tributos editou a 
Súmula 545 que dispõe: 

"Preç,,s de seroiç,s públicos e tarm; não se amfúnd.,m, porque estas. 
difert.ntemtnte daqueles.. são compulsórias e têm sruz robril11.Çil condícfonada à 

previ.a. autcriz.açào orçmnmtária. em rd.afã.o li lei que as: instituiu."' 

Em caráter liminar, é possível construir que o caráter compulsório das 
taxas condicionaria sua instituição à edição de Lei Formal, editada pelo Poder 
Legislativo, e cobrança à prévia autorização orçruru,ntária. Assim, aparenta o STF ter 
referendado o critério da compulsoriedade do serviço para distinguir entre o uso de 
taxa e de tarifa. 

Contudo, a análise dos precedentes da Súmula 545 revela que foi 
cont:rovet'So o processo de associação das taxas aos serviços .,., compulsórios", conforme 
demonstraremos no tópico qu-e segue. 

2.1 Constrncão da Súmula 545 

Constitucional, referentes à análise de constitucionalidade de Lei do Município de 
Recife que atribtúu ao Poder Executivo competência par:a fixar o valor da cobrança 
pelo serviço de água e esgoto, prestado pelo Departamento de Saneamento do Estado 

ti STF. Súmula 545. Aprovada em Sessão P1enána de 03{J2/1969. 

Página6de23 
1&Ytíi?t19 
if?Qft?vl'O 

86 

• 

• 



• 

• 

v. 646 
ANEXO A - OPINIÃO LEGAL - Possibilidade de cobrança de tarifa por prestadores de 

serviços de saneamento básico -~ 

MANESCO, 
RAMIRES, 
PEREZ, 
AZEVEDO 
MARQUES 
snC!ED)DE DE ADVOGA001 

de Pernambuco. São esnas: (i) RE 54.194/PE EDv', (i,) RE 54.491/PE EI' e (iii) RE 
54.996/PE'-

O primeiro precedente, o RE 54.194/PE, trata de Recurso Extraordinário 
contra a majoração de taxa de água e esgoto pelo Departamento de Saneamento por 

meio de Decreto. A discussão girava em torno da caracteriza:ção da taxa de água e 

esgoto como taxa ou preço público,. uma vez que, sendo taxa, não poderia ter sido 

majorado por Decreto, mas apenas por lei em sentido formal. 

Ao fmal. acordavam os Ministros que a resolução do caso demandava 
uma análise da constitucionalidade da Lei do Município de Recife. Contudo, a 

controvérsia acerca da natureza da rem:uneraçâo dividiu os Ministros presentes 
(quatro votos a favor do preço público e quatro votos em favor da taxa), d-e modo que 
não foi atingido o quórum exigido, à época,. para a d:edaração de inconstitucionalidade 
da Lei 

Contudo,. neste precedente é importante destacar que houve uma 
n'lanifestação odo Ministro Hermes de Lima que refutou a compulsoriedade como 

critério para caracterizar as taxas: "'As:s:im, a observaç.ão de qu,e a facultatfoidaile é que 
caracteri:a o preço público, parece-mt' de todo improcedente. Não é a facultatividade 
quer caracteri::a o preço púb1-icD, de modo nenhum". Neste treclto~ é possível 
identificar uma sinalização no sentido de que o traço definido:r da natureza da exação 
(se taxa 011 tarifa) é o regime jurídico adotado para a rern11nw21rão do ,~i,ig 

Este critério - regime jurídico adotado - parece ter sido confumado no 

segundo precedente, o RE. 54.491, no qual a Corte Constitucional definir que a 
contraprestação exigida dos usuários das redes de águas e esgotos não é taxa (apesar 

do nome), mas sim pagamento remuneratório de um serviço (ou seja, pre<,"O público). 
Isso porque,. o critério utilizado para definir a natureza a exação foi o regime jurídico 

utilizado para a instituição da cobrança, calcada no artigo 30, inciso m~ da 

1 STF. Embargos no Recurso Extraru-din.\.no n!! 54.194/PE. Ttlbunal Pleno. Relator lv!in. Hermes Lima. 
Julgado em 25/03/1%5. 

• STF. Embargos no Recurso Ext:raordinã:rio n! 54-4.91/PE. Tn"'bun.al Pleno. Relator Min. Pedro Claves. 
Julgado em 03/05/1965. 

' STF_ R~ Extraordinário n'!. 54.996/PE. P.1:imeir.a Turma. Ministro Rel Raphael de Barros Monteiro_ 
julgamento em Tl/05/1%8. 
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Constituição Federal de 1946~ vigente à época, que autorizava os entes federativos a 
cobrar •quaisquer outras re11das que possam provir ( ... ) da utíli:::açiio de seus bens e 
senJiçcs"10. 

No último dos precedentes, o RE 54.996, a Corte determinou que a "taxa 
de água" cobrada pelo Departamento de Saneamento do Estado de Pernambuco não 
era propriamente taxa, mas sim pre,;o público, de modo que a majoração do valor 
cobrado dos :usuários poderia ser feita por Decreto do Poder 'Ex:ecu:ti"ro11

• 

A argumentação do Ministro Relator foi pautada no Acórdão recorrido, 
de segunda instância, o qual defendia que • se o serviço é prestado em det:orrbtcia da 

soberania da Estado. temos a figura da taxa: se em decorrência de ser-<ri,o que tanto possa ser 
executado pelo Estado, como peu, particular, ternos o que se denotnitla preç,, público.• 
Entendendo, então, que não é função própria do Estado, em decorrência de sua 
soberania, prestar os serviços de água e esgoto, deve tratar-se a remuneração de pre,;o 
pt'tblico. 

Neste t'tltimo julgado, a ideia subjacente é a de que a taxa seria cobrada 
em decorrência de um serviço público compulsório# tomado conto aquele executado 
em caráter soberano pelo próprio Estado. A compulsorieade, neste contexto,. derivaria 
da natureza dos serviços e imporia a ado,;ão do regime jurldico tributário. Pela 
negativa, caso os serviços possam ser executados pelo particular - como era o caso 

analisado - a este não poderia ser imputado o caráter de compulsoriedade e o regime 
juridico a ser aplicável era aquele típico da exploração do patrimônio estatal. 

Assim, a partir da análise das razões subjacentes aos precedentes que 
deram origem à Súmula é possível concluir que serviços que podem ser desenvolvidos 
tanto pelo .Estado quanto pelos particulares podem ser remunerados por tarifa por não 
serem coinpulsórios. 

141 Veja-se~ contudo, que para o Relator :Ministro Pedro Chaves, é verdade que para que haja incidência 
de preço püblico '"é n.eu.sslcriaA rea.1.uaç.io mll.teriA.l do feto - a utifzzaçào do bem 01t serviço. na espécie- 4 

ligaçiio àD et1ijiciD à.t; redes do strviço. Para. 1t con.cdtwq:iia M "'t:ara"' Oll$-ta. 'I""" a. uti.lililliU seja. posta à 
4U.posifii.o do rontrilndnú: na. ai11rpret:.1tsiw dD ""preço do s.croiço- só aparece 11.. :inci1fltu;ut. com a utilimçiio." 

n "EMENTA:~ Constituindo chamadas taxas de água não proprtamenre t:mcas, mas preç05 públicos., não 
é inconstitucional a majoração impugnada, decorrente da atualiz.açào prevista em lei. Rea.t.rso 
extraordinário conhec:ido e provido." 
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Note-se que o precedente aponta a compulsoriedade como elemento 

diferenciador das espécies. Porém1 dete:rnúnar se um serviço é compulsório ou não à 

época dependida da análise do caso concreto, em especial, do regime no qual os 

serviços são desenvolvidos. 

2.2 Aplicação posterior da Súmula 545 

A Súmula 545 foi aplicada em diferentes momentos pela jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal. 

Um primeiro caso, que se revelou pa:radigmáti<:o~ foi quando o 

enunciado sumular foi utilizado para reconhecer a inconstitucionalidade da tarifa de 

limpeza urbana instituída pelo Município do Rio de Janeiro. 

Neste caso, julgado no regime constitucional anterior, foi considerada 

compulsória a tttiliza.ção do serviço de remoção de lixo no Rio de Janeiro, razão pela 

qual a corte considerou que o aludido serviço não poderia ser remunerado por tarifau.. 

O julgado supracitado, concebido no paradigma constitucional anterior, 

:reputou » compulsório" serviço público de coleta de lixo que era prestado por uma 

empresa pública municipal. No contexto, disrutiu-se sobre a própria natureza do 

serviço objeto da ação. Consignou o relator Moreira Alves que a obrigatoriedade: 

"f ... J àeeee:E ài;, f..lt.Q de '1"e, se o senriçc for obrigatório para n Poder 

Público (e, portanto, para o partículru:, já que está em go, em primeiro 

plano, o interesse de toda a coletividade), este não pode, ainda que 

queira.. dispensar dele o particular~ e só pode exigir, como 

n EMENTA - Tarifa Básica de Limpeza Urbana. - Em faa! das restrições canstitudonais d que se sujeita 

a instituição de taxa não pode o Poder Público estabelecer, a seu arbítrio~ que à prestação de selVlço 

público especifu:o e divisível co=spond< contrapartida sob a forma, indiferentemente, de taJ<.a ou de 

preço público. - Sendo compulsória a utilização do ~'iço público de remoção de lixo - o que resulta, 

inclusivo, de sua disciplina roma =viço essencial à saúde pública -. a -fu. de lixo instituída pelo 

Decreto n!! 295, de 12 ~ novembro de 1975., do pader Exerutivo do Murucípio do Rio de Janeiro, é, em 

ve:rdade_, taxa. • lnconstitudonalidade do referido -decreto, mna vez que taxa está sujeita ao prl:ndpio 

constttudonal da reserva legal Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 89.876~ Relator Min.. 

Moreira Alves. Trtbunal Pleno. Julgado em ~/19SO) 
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contrapartidade de sua prestação, a taxa, com todas suas restrições 
constitucionais". 

É importa11te ponderar que o regime da constitucional anterior era 
impregnado por uma ideia de monopólios estratégicos, seiviços públicos 
desenvolvidos diretamente pelo Estado em nome da manutenção daquilo que se 
entendia como soberania nacional. Tais serviços não eram objeta de qualquer tipo de 
delegação e concessão. 

Contudo, após a Consti~o de 1988, a análise da jurisprudência do 
Supremo Tn1>unal Federal indica um processo de desgaste da ideia de 
compulsoriedade às taxas. Basta analisar os precedentes dos julgados da Corte 
C.onstitucion.al que~ ao julgar casos de serviços de água e esgoto, mesmo os 
considerando de utilização, admitiu a possiblidade de remuneração por meio de taxa. 
Nesse sentido, trecho do Voto da Relatora Ministra Ellen Grade no RE 464.952: 

º A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de 
que,. não obstante .a sua obrigatotj~da.de, a contraprestação ao serviço 
de esgotamento sanitário não tem caráter tributário. Trata~, na 
realidade, de tarifa, não dependendo, portanto, da edição de lei 
especílica para sua instituição ou majoração. Veja-se, sobre o tema. o 
RE 54.491, rei. Min. Hermes Lima, Segunda Turma, DJ de 15.10.1963. 
Esse entendimento continua sendo seguido neste Tribunal, confomu, 
tevetmt os segu:nrms precedentes: RE 456.om:EDI rêL Mm. Carlos 
Velloso, Segunda Turma, OJ de 30.ll9.2005; AI 409.693, rei. Mln. Cezar 
Peluso, DJ de 20.5.200,\; RE 330.353, reL Min. Carlos Britto, DJ de 
10.5.2005, entre muitos outros.''" 

Além dos precedentes citados no Voto transcrito, pode-se citar ainda: RE 
503.759/MS", RE-ID 447.536/SC", RE 429.664/SC"', Al 480.559/SC", e RE 471.119/SC"', 
sob o mesmo fundan1ento. 

"ltE n.• 464.952/MS, lltl Min.' ED,,n Grade, julgado em 23/03{2006. 

"RE 503.759/MS. Relatora Mln. Cánn= Lúda. Julgado em 02/10/2007. 

"RE-ED 447.536/SC.Relalor Mín. Carlos Velloso. Julgado em 28/06/2005. 

16 RE 429.664/SC AgR Relator Mm Cezar Peluso. Prlmeln Tttrma. Julgado em 07/03/2006. 

"Al 480.559/SC. Re!atorMln. Cezar Peluso. Julgado em29/04/2004. 
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A jurisprudência da corte tem evoluído para indicar a erosão do critério 
da compulsoriedade. Neste sentido, cabe citar o julgamento de uma taxa cobrada pela 

Suframa dos utentes de benefícios fiscais da zona franca de Manaus19• Nesse caso o 
Supremo considerou que o serviço era compulsório (e deveria ser remunerado por 
taxa), não pela sua natureza "ontológica~' .. mas porque não havia escoiha. dos usuários. 

Tornando a mesma racionalidade, tem-se o caso dos pedágios do Rio 

Grande do Sul, julgado em 2014, no qual já surge a discussão sobre a possibilidade de 
cobrança de tarifas para o f:m.anciamento de serviços públicos estatais típicos, como a 

conservação de aestradas20
• O critério para indicar a ausência de compulsoriedade 

deíxou de ser a natureza do serviço e passou a ser a possibilidade de escolha do 
usuário. 

Esta tendência revelou mais uma passo no sentido da desconstrução da 
compulsori-edade quando, no julgamento do caso que tratava dos adicionais cobrados 

nas tarifas de energia elétrica - em relação aos quais não havia possibilidade de 

escolha do usuário - o Supremo Tribunal Federal destacou que se travam de tarifas, 

"RE 471.119/SC. Relator• Min. Elkn Grade. Julgado em 06/01/2I)OI!,. 
"REOJRSO EXTRAORDINÁRIO. EXAÇÕES PAGAS À SlJPERINTENDÊNClA DA ZONA FRANCA 
DE MANAUS - 5UFRAMA. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE 
PORTARIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 24 DO 
DFCRFTD T FT N 2SS096Z NÃO FFCEPOONAIXl 1 Taxa e preço púNiro diferem qnmto â 
compulsoriedade de seu pagamento. A taxa é cobrada em razão de uma obrigação legal enquanto o 
preço públioo é de pag.uru,nio facultativo por quem prerende se beneficiar de um servil" prestado. 2. A 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - Sufr..una exerce aH\-idade afeta ao Estado em razão do 

disposto no art. 10 do Decreto-Lei n. 2SS/1967., e as e.xações por ela cobradas são de pagamento 
oompulsório per quem pretende se beneficiar dos incentivos oferecidos pelo Decreto-Lei n. 288/1967,. 
tendo., assim. natureza de taxa. 3. O parágrafo úrdco do art. 24 do Decreto-Lei :n. 288/1967., que autoriza 

a Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa a instituil' taxas por meio de portaria 
contraria o pnndpio da ~galidade e, portanto, não foi. recepcionado pela Constituição da República de 
1988. (RE 556854. Relatora Mln Cãrmen Lúcia Tribunal Pleno. Julgado em JOftl6/2Dll). 

"' TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PEDÁGIO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBUCO. 
DECRETO 34.417/92. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONSlITUCIONALIDADE. 1. O 
pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodm.1.as conservadas pelo Poder Público, aaja cobrança está 
autorizada pelo inClSO V, parte final, do art. 150 da Constituição de 1988, não tem natureza jurídica de 

taxa, mas sim de preço público, não estando a sua instítuição., comequentemente, suJeita ao princípio da 
legalidade estrita. 2. Ação direta de :inconstitucionalidade julgada :Improcedente. (ADI SOO, Relator Mm. 
Teorta Zavascki. Tribunal Pleno. Julgado em 11/06/2014). 
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pois eram destinado à :remuneração de concessionárias do serviço de energia 
elétrica::ut. Neste caso~ foi determinante para a caracterização da natureza da cobrança 
a circunstância de que os adicionais de eram cobrados pelas concessionárias e 

destinados ao financiamento do serviço público concedido. 

Observando a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
é possível identificar um movimento no sentido de abandonar o critério d.a 
compulsoriedade, de forma a admitir a cobrança de tarifas para serviços públicos de 
consun10 obrigatório pelos usuários. 

A Constituição de 1988, ao disciplinar a ordem econômica, adotou um 

modelo mais aberto de gestão pública. condizente com o pltualismo político -que 
orienta a ordem constitucional democrática. Neste novo paradigma, não se vislumbra 
restrições,, a priori, para o regime de concessão e permissão, na forma como disposto 

no art. 175 da CF. 

Neste novo contexto~ taxa e tarifa se converteram em dois modelos 
diferentes - sujeitos a regimes jurídicos diversos - para Temuneração de seiviços 

públicos. Esta orientação pode ser depreendida da análise da jurisprudência do 
Supremo na atual ordem constitucional. 

Esta tendência de mudança, com o abandono do critério da 
compulsoriedade, encontrará oportunidade de consolidação por ocasião do 
julgimtento de k!tHtt 903 de .reretel:t'.S5iie ge.Fa.l; epoàttflià.aeie em lj:li@ se àebate!'á. es 

2' EMENTA Agravo regimental no reo.n'50 extraordinário. Encargos .adicionais à tarifa de energia 
elétrica. RecomposíÇão tarifária extraordinária Lei n! 10.438/02. Natureza ítJrldica de preço público ou 
tarifa. 1. O Supremo Tnbunal Federal assentou não ha"w'r caráter tn1mtãrlo nos encargos adicionais à 

tarifa de energia elétrica prn'istos na Lei n!! 10.4..."lS/02, em :razão da ausência de -oompulsoriedade, haja 
vista ser possivel a obtenção de energia elétrica. por meio alternativo ao Sistema Interligado Nactonal, e 

de esses valore.!! nã.o int~arem o orçamento püblico, ma, sim serem priva.doo e dcs~doo à: 
rrmuner.ação das concessionárias, das permissionárias. e das autorizadas "'peloo custos do ser\>'iço, 

incluindo sua tndIU.ltençâo, melhora e expansão, e .medidas para prevenir momentos de escassez"' (RE n! 
576-189/RS). 2. Agravo regm,ental não provido. (RE 828609 AgR. Rdator Min. Dí .. Toffoli. S.gunda 

Turma. Julgado em 15/li/2015). 

n No mesmo sentido: STF. RE 576169. Re1a.tor ?-fin. Ricardo Lewando.-.ski. Tribunal Pleno. Julgado em 
TJ./04{]D/J9, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO; e STF. RE 541511, Relator Min. RICARDO 
LEW.ANDOWSKI. Tribunal Pleno. Julgado em TJ./04[1009. 
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limites de aplicação - ou mesmo a possibilidade de revogação - da súmula 545 do 
Supremo Tribunal Federal. 

3. A REPERCUSSÃO GERAL N• 903 

3.1 Lea.ding case: Concessão de limpeza urbana no Mu:nici:pjo de 

Joinville 

O caso que suscitou o reconhecimento de repercussão geral trata de 
mandado de segurança impetrado em face do Prefeito do Município de Joinville/SC e 
da concessionária de serviço público, em virtude da fixação de tarifa de limpeza 
urbana sobre os imóveis de propriedade dos llllpetrantes. 

Os autores argumentaram que o preço cobrado pelo Munidpio teria,. na 
verdade~ natureza jurldica de taxa,, pois a utilização do serviço era compulsória. 
Assim,. sustentaram que ao fixar, :sem let taxa disfarçada de tarifa para a remuneração 
dos serviços de limpeza urbana, o Munidplo estaria violando dispositivos da 
Constituição Fed.,,-a] (artigos 145, II, e 150, I) . 

O Muniápio,. por sua vez, aduziu que outorgou à concessionária a 
prestação dos serviço de limpeza urbana, nos termos do art. 175 da Constituição, em 
seu próprio nome, correndo os riscos normais do empreendimento. Por isso, se fez 

necessária a alteração na forma de :remunerar os serviços, de taxa para tarifa. 

Veja-se que, no caso1 há novidade com relação aos precedentes que 
levaram à edição da Súmula 545, uma vez que, nestes, o prestador de serviços era a 

própria Adminisuação Pública, por meio do Departamento de Saneamento do Estado 

de Pernambuco. No caso do Mwticip10 de Joinville, por outro lado, os serviços foram 
delegados à iniciativa privada mediante a celebração de contrato de concessão. Daí 
porque o Munidpio sustentou, conforme o critério da delegação dos serviços, que, 
uma vez delegada a prestação à iruciativa privada, impõe-se o regime tarifârio de 

remuneração. 

O juízo de primeira instância declarou indevida a cobrança de tarifa de 
limpeza urbana. Em segundo grau, a Terceira Cârn.a:ra de Direito Público do Tribunal 
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de Justiça do Estado de Santa Catarina (1J-SC) confirmou a sen!Ença. Em sede de 
embargos de declaração, contudo, o Tnbwtal {1) declarou legal a prestação dos 
serviços mediante concessão, consoante os artigos 175 da Constituição e }'2 e 22, inciso 

II, da Lei n' 8.987 /1995; e (ii) observou ser a respectiva remuneração realizada 
medíanre cobrança de tarifa, conforme o art 9' da Lei n• 8.987/1995. Ressaltou ficar 
descaracterizada a concessão caso o serviço seja remunerado por meio de taxa, 

situação em que haveria mero contrato de prestação de serviços custeada pelo Estado. 
Alé-m disso, afirmou não servir a compulsoriedade, por si só, como critério absoluto 

para a definição da natu:reza jurídica da remuneração. 

lnrerposto Recurso Extraordinário, de número RE 847.429/SC, o Ministro 

Relator Dias T offoli manifestou-se em favor da repercussão geral da questão, por 
entender que o tema transcende os interesses subjetivos das partes. Lê-se em trecho de 

seu voto: 

u As características comuns entre taxa e tarifa tomam difícil estabelecer 
uma linha de diferenciação nítida e perfeita entre elas. 
Tradicionalmente, notadamente no período anterior à Constituição 
de 1988,. a orientação acollrlda na jurisprudência da Corte é a de que a 
classificação não pode tomar apenas um elemento para distinguir 
taxa de tarifa, mas há que .se tomar um conjunto dos elementos que 
caracterizam a exação que está sendo cobrada por determinado 

serviço. Nos julgados que analisavam a retribuição pelos serviços de 
saneamento, pôr exemplo, fo1 assentãdo que o mtêrio da 
obrigatoriedade seria insuficiente para caracterizar a natureza 
tributária de uma exação. Com essa orientação, não obstante a 
compu!soriedade da denominada taxa de água e esgoto, sempre se 
entendeu que a co:ntraprestação pelo serviço de saneamento bàsico não 
teria caráter tnbutãrio, revestindo-se da natureza de tarifa e que.. 
portanto, não dependeria da edição de lei especifica para sua 
instituição ou majoração." 

A Repercussão Geral n~ 903 envolve dois pontos relacionados: (:) a 

possibilidade de delegação, mediante contrato de concessão, do serviço de coleta e 
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-remoção de resíduos domiciliares; e {if) a natureza jurídica. da remune.r~çâo do serviço 
de cofota e remoção d-e resíduos domiciliares prestado por concessionária. 23 

Os pontos são relacionados porque, conforme analisado, existe o 
entendimento por parte da doutrina de que a forma de ptesfaçlio dos serviços 
( diretamente ou mediante delegação) influencia o ,egime de remuneração (tributário 
ou administrativo). Nesse sentido, caso o serviço for concedido, deverá ser aplicado o 
regime tarif.\rio. Contudo, o inverso também seria verdadeiro: ao entender que a 
compulsoriedade do serviço demanda a remunei:ação po:r tax~ e a prestação do 
serviço mediante concessão não o .admite, forçoso concluir que o serviço compulsório 
não poderá ser eonce-dido.M 

No entanto, a Repen:ussã.o Geral n!!: 903 tem o condão de superar 

definitivamente a Súmula 545 e o critério da compulsoriedade do serviço para 
caracterizar o regime remuneratório. Indusiv-e~ a depender da argumentação 
esposada, é possível que se entenda pela aplicação do regime de preços públicos (ou 
tarifário) ainda quando o serviço for prestado diretamente pela Admi:rustração Pública 
(por meio de autaíquias ou empresas estatais~ por exemplo), indepeudentemente da 
delegação po:r meio de contrato de concessão. Daí a importáncia da Repercussão Geral 
e seu impacto na viabilização econômica da prestação dos serviços compulsórios . 

"Lê-se na página de acompanhamento do STF: "903 - a) Po,sil,ilidad,: d, dd<gaç,iio, mali,mt, amJrato d, 

am:Cl!S.W. do 5e1'Viço d4- colda e re:moçãi, de rc;íàuos 4Mnicil.imts; b) Nll.turezR juri.tlira dJJ. remunaaçiw db st:rViço 
di:. colt:ta .e nmaçâo de :residum domicil.uues prest(WJ por a:in.ces:siandria. 110 qm diz respeito à ~ e à 
am,pulscritdatk." Dlsponi,-el em: 

htttrllstf:pishrlpQ.ttallJmJ:,;pm~~-w:ssootvnAodmentoPmg:;ssc.,1$7inódeute4660114&rmm 
eyoProçer..so=547429&..-dasseP.rOCl!""'~RE&numwifema=903 

N Estr ~ o entendlm,mo d• Jadntho /Urnda amara. po< exemplo: • A cmp,g,,,ão tkste critmo (o da 
obrigatariedak) rovt a da ddegabilidw pro,fuz uma ~ pnitica r,1_,,._ 5"n7iço, qu, -., • ,.,
a,nsiderados obngatãnos (cmno re1 iU água e esgoto) niw pOlkrimn se obje:lo de dclrgaçiio a parlicul.ar~. Isto 

porque. como se viu. opta:,wrse por impor a obri.gatoriatadt:. o regime a ser aplicmio é o hi1.mt.irio (1am), e cm ,e 

mostra in.rompatwd com a delcgaçíiD- a particzdtrres por meia dn. amO!SSiio."' CÂMARA. Jactntho Am.tda. 
Tari.ta nas concessões. São Paulo: lv!.alheiros~ 2009, p. 46. 
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3.2 Análise da argumentação suscitada pela Advocacia Geral da União 

Tamanha a relevância do tema, a União Federal, :representada pela 
Advocacia Geral da União (AGU), solicitou sua habilitação no processo de 
Reperrussão Geral como mnicus cr,riae, em 23/10/2017. Importante compreender os 
argumentos da AGU corno sendo da própria União Federal, dotada de enorme força -
senão influência - no processo. 

Em sua manifestação, a AGU defendeu a constitucionalidade do uso de 

preços públicos, inclusive tarifas, para remunerar a prestação de serviços públicos 
divisíveis e compulsórios. Destacou a importância dessa forma de remuneração para 
a evolução dos serviços, sendo1 IDclusive, diretriz dos Projetos da Fundo de Apoio à 
Estruturação de Projetos de Concessão e PPP da Caixa Federal - FEP CAIXA na área 

de resíduos sólidos. 

Partindo do principio de que é legítima a delegação da prestação dos 
serviços a particulares pelos Municípios (art, 30, V e art. 175 da CF), a AGU salientou 
que, "considerandc a natura.a,. a cornplexiàade e as técnicas avançadas utiliuulas para a 
prestaçio do serviço d, remoção, cokta e destinação final dos RSU, para garantir a qumidad, e 
efetividade desse seri,iço~ i primordial qu~ o mesmo seja autofinanciável. E, para que 
assim st>ja, é preciso que o Executi'vo munid;,a1 possua a fk:dbilidade tJ.tc.essária para 

que possa cobra1'", da melhor maneira possiv-el, as des11esas com o Sl'f'Diço." 

Daí porque os serviços divisíveis e compulsórios deveriam ser 

-remunerados de acordo com o regime administrativo, que não se submete às 
limitações ao poder de tnbutar (aos prindpios da reserva legal e da antecedência, por 

exemplo). 

A AGU ressaltou, ainda, que a Súmula 545 foi editada na vigência da 
Constituição de 1946., que adotava sistemática diferente para o sistema tributário. 

Alén1 disso, salientou que o entendimento mais acertado (esposado :inclusive pelo 

próprio STF) é o de que o critério da compulsoriedade do serviço não deve ser o único 
fator a ser considerado na forma de :remuneração do servíço. 

Assim, entendeu quer em havendo a delegação do serviço poc meio de 

concessão, a forma de remuneração não poderá ser outra senão tarifa~ uma vez que a 
adoção de taxa desvirtuaria a lógica da delegação. Veja-se: 
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N Assim, impossível a cobrança de taxas nas concessões, pemüssões, 
autorizações e parcerias público-privadas. Nas con~s de serviços 
públicos, a rigidez dos prindpios constituáonais-tnbutários 
(legalidade, tipiádade, irretroatividade, anterioridade) invalidaria a 
:flexibilidade que adorna as modernas formas de inte:ração entre o 
Estado e a sociedade,. rerufo em vista a satisfação de necessidades 
coletivas. Somente tarifa15 (preços públicos) são compatíveis com a 
equação económico-financeira dos contratos de concessão." 

Por fim,, ressaltou que, no meío téati.co, resta pacificado que a falta de 
sustentabilidade dos serviços de r-e-síduos sólidos urbanos é a principal razão pela 

qual os diversos programas federais de apoio à destinação final adequada dos 
resíduos implementados nos últimos anos deixaram de atende:r seus objetivos. Nesse 
sentido, defendeu que, para :incrementar as chances de sucesso dessas iniciativas, a 
melhor alternativa é de que os custos de prestação dos serviços sejam ressarcidos por 
meio da cob,:ança de tarifa. 

4. CENÁRIO ATUAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

A lógica por tràs da edição da Súmula 545 é a de que, em sendo 
compulsório o serviço devem os usuários ser protegidos pelos limites ao poder de 
tr1mta:r do Estado Nosso Emtandirnen+a, a apJicação do regime tarifário pennitiria a 

hberdade na fixação dos preços pela Administração Pública, que poderia levar a 
abusos. Assim, melhor que se exija a majoração do preço por Lei em sentido formal, 
que deve ser aprovada pela Câmara Legislativa muniápal. 

Ocorre que, atualmente, a fixação de tarifas pelo Poder Público não é 
mais livre como no passado. No caso dos serviços ptíblicos de saneamento básico, por 

exemplo, a sua remW1eração (seja taxa ou tarifa) deve atender diretrizes fixadas na 
Lei Nacional de Saneamento Bá5ico (LNSB - Lei n• 11.445/2007), e está sujeita a 
mecanismos de regulação, com técnica e controle próprios. E, ainda_, no caso de 
prestação contratada, o próprio contrato limita a liberdade de fixação de preços 
públicos~ indus1ve tarifas. 

Ness-e sentido, os limites impostos pelo legislador -em matéria de 
saneamento básico são inclusive mais eficientes para proteger o usuário final dos 
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s-e:rviços do que os limites tributários, ao mesmo tempo em que asseguram à 
_Administração Pública maior flexibilidade - e mio liberdade - para remanejar a 

.remuneração dos serviços. Em certo sentido, o próprio atendimento às diretrizes 
esculpidas na LNSB exige maior flexibilidade-na estru-ação do serviço, ao prever o 
estimulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes (art. 29, § 1•, VII) e a ampliação 
do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços (art. 29, § 1•, Il), por 

exemplo. 

Além da instituição de diretrizes gerais na instituição do valor cobrado 
dos usuários, a LNSB prevê ainda regtas para o reajuste e revisão tarifárias, 
impedindo o aumento arbitrário da remuneraçãolS. Nos termos do art. 37 da Lei,. o 

reajuste tarifário será realizado no intervalo mínimo de 12 meses, e obedece:rá às 
normas legais, regulan1entares e contratuais16. 

A :revisão tarifária, por sua vez, demanda a reavaliação das condições da 

prestação dos serviços~ e pode se dar periódica ou extraordinariamente,. na ocorrência 
de fato ímprevísto e fora do controle do prestação dos serviços (art. 38, caput"). Para se 

pioceder à :revisão tarifária,. contudo, a Lei estabelece um proredim.ento <!oordenado 

pela respectiva entidade reguladora., devendo ser ouvidos os titulares do senriço.., os 

usuários e os prestadores (art. 38, § l ""}. 

~ Lei Nacional· de ~amento Básico: "Arl 39. As tarifas seriw fügi!ns de fonntl clara f ôbpim. deven.ila os 
rr:ajustu e as revisões serem mnuzdos pllblicos c.mt.t lliàecedm.rul. m:Ín:ÍJnll. de 30 (trinhi) diss a,m. 

nlação R gi4 ,q,liUl.çh,. Pmã.grnfo ú1tico. A fai:J.ua. a ser entregue tu). usuário fouzI. deverá obmecer a. modele 
,:sjabdu:itiJJ pda 0ttidllde regulmlom. 'f1"' defixirá as ilens < cusf<>s ,pre deau/;o dar ,xplú:itmlD,." 

., Lei Nacio,,aJ de Saneamento Básico: • Arl. 37. Os mzju,t,, de tmifas à<~ pú!,liro, d<-• 
básico suiiD ra:liztu!o:s ~ o mtaualo múdm.o ile 12 (dou) nu:ses. IU a.cordtJ cmn. ll!J 1Wr1tUl5 legais, 
re~ e amtratuai:s."' 

P Lei. Nacional de Sdneamento Básico: N Art 38. As ~ tarifl'ilTim wmprunàoiic ,a 'T<R7J~O dAs 

~,S 4.a. prcstll.f-ÍÍO dos ·senriçol5' e das buifu yr,rt.ticml.m e -podgâo -ser~ I • perlódirm; objlff.frmndo a. 

dfstrilmiçiiD dos gll1l1l00 de proà:uiividruk com o, usuários e a ~ das et:nl.di;&s à merc11dtx 11 -
atmordiruiria,, 41"""°" .. rerifiau • «mT<nCÍJl de f"1os não pmns,os no amtuúo. for• ,lo ctmtn,I,: ,lo p=tadm 
do.$ serviço,. que alterem. o uzi equiãbno t:t:mWJ,ri.co--fouma:iro.'' 

:, Lei Nacional de SanNmen!o Báslcoc "AJ1. 3.S § 1' As re;nsôes wijárias teriiD suns plWbls defi,<ida, pdsm 
-respu:trDas eni:idiul.es. n:gulmlo~ tnt'Didos os titulara, os 11s,1uá-ios e. os presnulans dos unriÇbs.." 
Segando Florlano de Azevedo Marques Neto: "'É essendal à ruxjro ~ 1nodernn. nguiafâo que o mte n:gulm1or 
esltltn1 dún.ague ,: inteTtlj,t com DS a~ sujei.tos Q ~ regul.atória busazndo nàtJ '1fertRS lt;giti:mar a. SllJ% 
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Veja-se, então, que a LNSB previu a figura de entidade reguladora dos 
serviços de saneamento básieo, responsável por coordenar a prestação dos serviços 
po, meio da r,,g,tlação e fiscalizar o atendimento às diretrizes fixadas na Lei,, nos 
termos do art. 23: 

Art. 23. A entidade regulado,a editará normas relativas às dimensões 

témica,. econômica e social de ptestação dos serviços_,. que abrahgerão, 
pelo menos, os seguintes aspectos: ( ... ) lV - regime, estrutura e níveis 
tarifârios, bem como os procedimentos e prazos de su.a fixação, reajuste 
-e revisão; 

A revisão tarifária - que_, ressalta-se,. não significa necessariamente a 
majoração da tarifa,. país a busca pela maior eficiência na prestação do seiviço pode 
levar à redução dos custos da prestação - está longe de ser fixada livremente pelo 
Poder Público, devendo, portanto, obedecer às direlrizes estabelecidas por lei 
nacional e se sUje.itar aos mecanismos de regulação estabelecidos pela entidade 
reguladora. 

Sobre o tema, Floriano de Azevedo Marques Neto distingue a "atividade 
,cegulatória" da • atividade regulamentar", afumando que a afü'idade do ente 
regulador vai muito .ajém de seu caráter meramente normativo. Segundo o autor: "'A 

atividade tk regulação estatal em,olve ( ... ) fimçôe$ -mt1ito mais amplas tf"< a fimç/ID 
regulamentar (consistente em dísciplittar uma atividade mediante a emissão de comaMos 

nomrntivas, de caráter geralr ainda que com abrangência. meramente setoria0i A rc.,tulnrifp 

estatal envolve ( ..• ) atividades coercitivas, adjudicatórias, de roordemzçiio e organi>ação, fu:nções 
de fiscal.wiçiio. sancionatóriás, de amciliação (composição e arbitragem d• interesse,;). bem 
amw o exercício de poderes coucitioos e funções de subsidiar e recomendar a aàoçiio de medidas 
de ordem geral ptdn poder cen1rnl. .,. 

aJilli.dmk, como tomar a ~ msis cpurlificadn pwqutDdo 1Mis mlemtk 425 ~sidnàe!. e perspeclir:ras dA 

sociedm?e."" MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agênclas reguladoras indcpendent~ 
fundamt'ntos -e: ceu regime jwídJro. Belo Hol'itonte: Fónun,. 2005, p. 32. 

2!11 O autor prossegue sua exposição, mencionando que as Agências Reguladoras ~ pode:re-s das 
seguintes categorias: (1) podeI normativo, consistente em editar comandos _gera.is para o setor regulado; 
(D) poder de outorga,. consisrertte na prerrogativa de emissão, em consonânda com as políticas públicas 
aplicáveis ao setor, d-e a.tos concretos de licenças, autorizações,. inJunçôes, com vistas a franquear ou 
interditar o exercido de uma atividade regulada a um particular; (ii1) _poder de fiscalização do setor; {'W) 
poder sand.onatório~ oonsistente tanto na aplicação de sanções, oomo também na prerrogativa de 
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A entidade reguladora, ademais, ê figura que cor.robo:ra com a 
diminuição dos riscos políticos do empreendimento, ao estabelecer parâmetros 
técnicos para a fixação das tarifas pelo Pode.r Público. As taxas., por sua vez, 
dependem da aprovação das Câmaras Legislativas para serem alteradas - compostas 
por políticos eleitos que sofrem diretamente (de forma legítima) a pressão dos 
usuários do se.rvi.ço contra o aumento do valor cobrado. Nesse sentido., Marçal Justen 
Filho afirma que • a natureza do pr=o político-eleitoral subordina a prodw;âo das decisões 
gouernnti"vas à sobrevivência política dcs envolvidos. Determinadas dedsôes podem ser 

necessárias sob o ponto de vista técnico. mas insustl!ntáveis em vista da TeJei.ç.âo popu.lar.n3(? 

Em contraposição, as entidades reguladoras são dotadas de autonomia 

com o objetivo de se blindaren1 dílS pressões políticas. Além disso, elas são também 
compostas por pessoal té-cnico espe<ializado no setor regulado, capaz de editar 

normativas e proferir decisões pautadas em conhecimento técnico para levar à 
melhoria da qualidade do serviço prestado pelos operadores". 

Dessa forma,. a LNSB construiu arcabouço normatl\10 que não apenas 
impede a fixação arbitrária do valor tarifário pelo Poder Público, como também previu 
subsídios para a melhora na qualidade dos serviços prestados, por meio da instituição 

obrigar o pamcula:r a reparar um corurumidor ou corrigir os efeitos de uma conduta lesiva; (v) poderes 
de conciliação e medi.ação dos diferentes inte:resses atuantes no setor; e (t11) pcderes de recomendação, 
caw·is:tentes na prerrogatilra de subsidiar orientar m1 Informar o poder p:ibJim rernrne:ndando 
medidas ou decisões a serem editadas. (MARQUES NETO, Florl&lo de Azevedo. Agendas regulru!orns 
independentes: fundamentos e seu regime jurídico_ Belo Horizonte: Fórum. 2005, pp. 60-61} 

3t JUSIBN FILHO, MarçaL O direito das agências reguladmas indepen~tes. São Paulo: Dialética,, 

2002, p. 359. No mesmo sentido, Flortano de Azevedo MarqUfS Neto:" POTim, a m.imdmf., econDmiaz. é /Ido. 

acabava por padcar de JDtut C1tOT1tu inslabi.~ pois m d«.is&s políti.azs são necessarunnen.tr CR.1.nbiA.11:tes 
(Jrnw da nahmll. m=idade & =modação do, intcr=es polltiros , dRS pranba:w dA alt,rnmu;in & podo) e 

bRsc.mn res-Powlrr às dnn4ndt!U nud.s i'ltNJi.Abu;. (próprW do mnbi.mh P"li.tfro)."' (MARQUES NE'ID, 

Floriano de Azevedo. Agências reguladoras independentes: fundamentos: e seu regime jurídico. Belo 

Horizonte: Fónim. 2005, pp. 28-19) 

31 "'As agbtaa3 amgngam ~ especinlizaào ,w, amJreci.1110t.tos. reltu:io~ aos tmu:s de sua :cxmrpctind1l. 
SiiJ orgmiiz.nàas de nwlde a assegurar sun ,u.1.WnomiJJ em face iu amstrangimen1Ds polítir:os,. inclusirx oriundos do 
pró;m-o Pode E.:recutioo. Albn de produzu· regranu:nto técnico Td.evanle pm.a cmctrolm a nti-uiJ.ade rc-gulmLt. esse 
~ di.s-,,& de Ciibe.dal de amheci:Jnen.tos neassários plUII. fisauiuu a: atuação d05 w.jritos controlados..,; 
JUSTEN FII.HO, MarçaL O dire:ito das a.#ndas reguladoras independentes. São Paulo.: Di.a1ética, 2002.
p. 363) 
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ANEXO A - OPINIÃO LEGAL - Possibilidade de cobrança de tarifa por prestadores de 
serviços de saneamento básico 

MANESCO. 
RAMIRES~ 
PEREZ, 
AZEVEDO 
MARQUES 
StlCltO-Anf OE ADV-OBMOS 

de órgão regulador independente, dotado de quadro técnico próprio. A instituição da 
:remnneração do serviço por taxa, sob o argumento de proteção do usuário final, 
portanto1 não mais se sustenta. 

É verdade que se poderia estabelecer a remuneração por taxa e submetê
la à regulação do órgão técnico, mas, nesse caso, não se estaria blindado das pressões 
políticas - pois., em última instância, seriam as Câmaras Legislativas responsáveis pela 
majoração do tnbuto. E, além disso, não se haYeria a flexibilidade inerente ao regime 
de concessão de serviços~ tanto defendida pela doutrina nacional. Isso porque as 
concessões de servi'ro público envolvem (1) a assunção do risco do empreendimento 
pelo particular, que deve ser responsável pela cobrança e administração das receitas 
da exploração da atividade como forma de remuneração (sem prejuízo do 
complemento destas por :receitas acessórias,. por exemplo}; e (ii) a possibilidade de se 

readequar os valores cobrados com o intuito de se reestabelecer a equação econômico
financeira do contrato. 

Sem a possibilidade de se repactuar as con<lições contratuais para fazer 
frente a fatores imprevisíveis, riscos .incala.tláveis e até mesm.o a investimentos nos 

serviços de modo a implementar novas tecnologias disponíveis no mercado, a 
concessão de serviço público se torna inviável econômica e financeiramente. É inerente 

à figura da concessão, como contrato de longo prazo, que as condições de prestação do 

seiviça se modifiquem ao longo do tempo. Assim, é esperado que o particular assuma 
anta série de riscos e atuatize os SEI e iços de acordo com as ntais nwdenras téaricas 
disponíveis, desde que :respeítado o equihb:rio econômico-financeiro pactuado 

originalmente. A limitação desse direito por meio da instituição da regime tributário 
para remuneração dos serviços pode levar à inviabilidade econômica do modelo de 
concessão, por atnbuir carga indevida ao particular prestador dos serviços. 

Chega-se, então, à necessária sustentabilidade econômiro•financeira da 
prestação dos serviços públicos, já suscitada pelo Ministro Hermes Lima no RE 
54.194/PE, um doo precedentes da Súmula 545: "O Gov,rnadcr Ca.roallw Pinto afirmava 

que o serviço de águas e esgotos deve ser autofinanciáuel. Para ser autofinmaciável, é preciso que 

o Executivo posS1ui a flexibi1ida.de necessária para que possa cobrar, d11 melhor maneira 
possh,el, aproximada-mente, as despesas com t'SS-l' serviço, a sua retribuição." 

Página 21 de 23 
HiWY2rlG 
lf??St?t 'C 

101 

660 



,, 

ANEXO A - OPINIÃO LEGAL - Possibilidade de cobrança de tarifa por prestadores de 
serviços de saneamento básico 

MANESCO. 
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5. CONCLUSÕES 

Viu-se que nen1 ao menos os precedentes da Súmula 545 estabelecem o 
critério da compulsoriedade do serviço para definir a natureza de sua remuneração -

por taxa ou tarifa. Pelo contrário. os Ministros do STF salientaram que o critério não 
deve ser o único considerado na fixação da remuneração. Ainda,. os mesmos 
precedentes estabeleceram que os serviços de água e esgoto são remunerados por 

tarifa~ e não taxa. 

Assim, ao passo em que diversos julgados posteriores à edição da 
Súmula 545 o STF tenha aplicado o critério da compulsoriedade do serviço para 
definir sua forma de :remuneração, em serviços tradicionalmente reputados como 

compulsórios - tais como os de- água e esgoto - aplica-se o regime tarifário. Esse 
cenário, além de gerar insegurança jurídica,. cria assimetria regulatória entre serviços 

semelhantes. 

De qualquer forma,. o argumento de que setViços compulsórios devem 

obedecer ao regime tributário como fom1a de proteger o usuário final cont.ra a fixação 
livre do preço das tarifas pelo Poder Público, utilizado como fundamento para a 

aplicação do critério da co.mpulsoriedade, não mais se sustenta no contexto brasileiro 
atual. Notad.amente, no setor de saneamento básico, a fixação das tarifas deve 

obedecer a diretrizes estabeleàdas em lei naàonal (a Lei Nacional de Saneamento 
Báslrn) f aos mecanismos de reg,dação estabelecidos pela entidade reg;nJadcu:a Esse 
arcabouço normativo não apenas impede a fixação arbitrária das tarifas, como permite 
seu estabelecimento por meio de procedimentos neutros (isto é, alheios às pressões 

típicas do ambiente político) baseado em conhecimentos técnicos, o que enseja,. em 
última instância,. uma mefuoria na qualidade da prestação dos serviços. 

Não bastasse, o :regim-e tributário inviabiliza a prestação dos serviços 
mediante delegação a particulares, em especial por impedir a repactuação dos valores 

tarifários a qualquer momento para fazer frente ao reeqtt.ih'brio econômico-financeiro 
devido ao longo da execução do contrato - seja em virtude de fatos imprevisíveis ou 

de efeitos incalculáveis, seja por conta de investimentos realizados pelo particular com 
o intuito de atualizar o serviço com as novas tecnologias desenvolvidas no mercado e 

a proporcionar ganhos de eficiência na prestação. 
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ANEXO A- OPINIÃO LEGAL - Possibilidade de cobrança de tarifa por prestadores de 
serviços de saneamento básico 

MANESCO. 
RAMIRES, 
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Imperioso, portanto, a superação da Súmula 545 e do crit.h-ío da 
compulsoriedade do serviço para definir o regime remuneratório, para admitir-se que 
serviços públicos de saneamento básico disciplinados por diretrizes fixadas por lei 
federal e sujeitos à regulação permanente, ainda que compulsórios, podem (e, em 
nossa opinião, devem) ser remuneradas por tarifas. 

Resta, pois, exposta nossa opinião sobre a matéria. 

Wladimí:r Antonio Ribeiro 
OAB/SP 110.307 

Hendrick Pinheiro 

OABIMS 13.936 

T amara Cukiert 
OABISP 423.327 
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ANEXO B - Lista de Normas relacionadas aos serviços de manejo de RSU 

ANEXO 8 - Lista de Normas relacionadas aos serviços de manejo de RSU 

Lei 9.605, de 12/02/1998 -Dispõe sobre as sanções penais e adrrnmstrat1vas derivadas de condutas e atividades i 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 0}er também decreto 6.514, de 22/7/2008) 1 

Lei 11.445, de 05/01/2007 -Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

'-ÕecfSto-7.217, de 21/06Í20-10 -Regulameílta a Lei n'11.445:-de 5 dé janeiro de 2007, que 0St1,IÍeleCe' diretrizes 
nacionais para o saneamento básico e dá outras providências. 

---· -- ----------< 
Lei 12.187, de 29/12/2009 -Esta Lei institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e estabelece 
seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. 

Lei 12.305, de 02/08/2010 -Institui a Polltica Nacional de Reslduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de ' 
fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

.. -~--=--
Decreto 7.404, de 23/12/2010 -Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê lnterministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Decreto 7.405, de 23/12/2010 - Institui o Programa Pró-Calador, denomina Comitê lnterministerial para Inclusão , 
Social e Econômica dos Caladores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê lnterministerial da Inclusão ' 
Social de Caladores de Lixo 
- - - ~-·-------- ----·-- - ~-~------------< 
Decreto 8.629, de 30/12/2015 -Altera o Decreto nº 7.217/201 O, que regulamenta a Lei nº 11.445/2007, 

Resolução 01/1986 - Dispõe sobre cntérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental- ' 
RIMA. 
Resolução 237/í997 -Regulamenta os-áspectos de licenciamento ãinbiental estabelecidos na Política Nacional 
do Meio Ambiente. 

Resolução 275/2001 -Dispõe sobre o côdigo de cores para resíduos sólidos na coleta seletiva. 
- -

Resolução 307/2002 Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gestão dos resíduos construção civil. 

. Resolução 316/2002 - Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento 
· térmico de resíduos. (Alterada pela Res. 386/2006, no artigo 18) 

- --- ----------' 
Resolução 404/2008 - Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de , 
pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 

----- ··---·--- - -·- -------···-----------< 
Resolução 420/2009 - Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de . . . . . . 

decorrência de atividades antrópicas. 

1 Resolução 436//2011--Estabelece os limites-máximos de-emisS-ão depoluentes atmosféricos paÍafÕntês-fixaS
. instaladas ou com pedido de licença de instalação anteriores a janeiro/2007. 

-=---------,-------------< 
Resolução 469/2015 -Altera a Res CONAMA 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para 1 

a gestão dos resíduos da construção civil. i 
' Resolução 481, de 03/10/2017 - Estabelece critérios e procedimentos para o controle e a qualidade ambiental do 1 

processo de compostagem de resíduos orgânicos. e dá outras providências j 

• • • • • ' 1 • 

Deliberacão 09/2014 -Estabelece a meta quantitativa do sistema de logística reversa de embalagens em geral de ' 
que trata item 5.7 o edital de chamamento 02/2012. 

Deliberação 10/2014 - Estabelere--rnedidas paiã"ã SimplifiCâc;ã'o dos procedimentoS""Cie"'manuseio, i 
armazenamento seguro e transporte primário de produtos e embalagens descartados em locais de entrega j 
integrantes de sistemas de logística reversa instituídos nos termos da Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010. J 

Deliberação 1112017 ~l"}pi~rnentação _de _§lStern~s de LogiStica Revê,~~= ii2 -~so de suaS- atrib~iç_õesJ 
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, estabelecidas na Lei nº 12.305, de 2 de agosto 2010, no Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro 2010, e o qué ; 
i consta no Processo Administrativo SEI nº 02000.000041/2016-05. 

· lnstitúto Brasíleiro do Meío Ambiente e dos ReÇ1,1rsos Naturais•• 18AMA . , 
- -

IN 1. de 25/01/2013 - Regulamenta o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos (Cnorp) e define 
os procedimentos administrativos relacionados ao cadastramento e prestação de infonmações sobre resíduos 
sólidos. inclusive os rejeitas e os considerados perigosos. 

IN 6. de 15/312013 -Regulamenta o Cadastro Técnico Fed8rãi-de--Atividades Potencialmente-Poluidoras8· 
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTFIAPP, nos tenmos desta Instrução Nonmativa. 

···-·••··--·· --·- ·········--------· ------- -· 
IN 11 de 13/412018 -Altera a Instrução Normativa nº 6. de 15 de março de 2013. que regulamenta o Cadastro 
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP e dá 
outras providências. 

IN 13. de 18/12/2012 - Publica a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos . 

ffl:lítalias e Normas Minisferiãis . · . · · 
Ministério das Cidades 
- ---•------- - - -·---

Portaria 557/2016 de 11/11/2016 - Institui normas de referência para a elaboração dos estudos dei 
viabilidade técnica e econômico-financeira ("EVTE") previstos no art. 11. inciso li. da Lei nº 11.445. de i 
5 de janeiro de 2007 - Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB). 

-~--- ~--
' Portaria lnterministerial nº 695. de 20/12/2006 -Cria o Projeto Mecanismos de Desenvolvimento Limpo i 
; aplicado à redução de Emissões de Gases em Unidades de Disposição Final de Resíduos Sólidos - : 
i Projeto MDL Resíduos Urbanos. sua estrutura organizacional. e dá outras providências 
L ____ --~- . . -

i -=M=in=is=te'::':· r":io:::d:":a:::S=au=· d=e'------------------------ _ ---------i 
Portaria 1.009, de 02/09/2009 -Aprova os critérios e os procedimentos para aplicação de recursos 
orçamentários e financeiros para a implantação. ampliação ou melhoria de unidades de triagem de 
resíduos sólidos para apoio às cooperativas e associações dos caladores de materiais recicláveis. 
constantes do anexo desta Portaria . 
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1. Introdução 

Conforme já mencionado no Relatório Preliminar, apresentado na Fase I do presente 

Projeto, em relação aos resíduos sólidos, o crescimento da população, o desenvolvirr1er1lu 

industrial e a urbanização acelerada vêm contribuindo significativamente para o seu 

aumento, cuja destinação final é uma das preocupações da sociedade contemporânea 

em consequência dos volumes gerados. 

Por essa razão, não obstante no Município de Bauru a destinação final dos resíduos 

sólidos urbanos seja realizada de forma adequada em aterro privado localizado no 

Município de Piratininga/SP, são necessários a ampliação e o aprimoramento do manejo 

de resíduos sólidos como um todo, com soluções mais abrangentes e com maiores ganhos 

quantitativos e qualitativos, o que é o objeto do presente Projeto. 

Uma vez que, na Fase 1, foi identificada a viabilidade de serem concedidos os serviços 

públicos de transbordo, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos em 

Bauru, no presente Relatório de Avaliação Jurídica serão apresentados os modelos de 

concessão passíveis de serem adotados com seus respectivos requisitos, desde a fase 

prévia à licitação até a instauração do procedimento licitatório, seu processamento e a 

celebração do contrato. 

No presente momento, o_ cenário técnico-operacional e o modelo jurídico de concessão 

ainda não foram definidos, razão pela qual, no presente Relatório, apresentaremos os 

requisitos a serem observados para todas as modalidades igualmente, destacando em 

capítulos próprios, respectivamente, as condições específicas da concessão comum e 

aquelas aplicáveis apenas às PPPs (concessões patrocinadas e administrativas). 

Desse modo, sempre que houver alguma disposição aplicável apenas a uma modalidade 

de concessão especificamente, tal circunstância estará sempre indicada no título do 

respectivo capítulo ou item, para que sua aplicabilidade fique clara em relação ao modelo 

respectivo. 
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São apresentados também os pontos elementares que deverão constar do edital e do 

contrato de concessão para que atendam às normas pertinentes, de forma a nortear as 

minutas de tais documentos que serão apresentadas ao final da Fase li, como parte do 

EVTEA, e serão a base da efetiva implementação da futura licitação para a delegação dos 

serviços públicos de 1r1ar1ejo de resíduos sólidos do Mo11icípio de Bamu. 

2. Formas de Prestação dos Serviços Públicos de Manejo de 

Resíduos Sólidos e Competência Municipal para Delegação 

dos Serviços 

A prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos pode 

ser realizada de forma direta ou indireta. Em primeiro lugar, a Administração Pública pode 

prestar tais serviços públicos de forma direta, podendo essa prestação ser centralizada ou 

descentralizada. 

Na prestação de serviços direta e centralizada, a própria Administração Pública executa 

os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e opera a respectiva 

infraestrutura, utilizan~o-se de recursos próprios, como mão de obra e equipamentos. 

Nesse caso, para que a prestação direta dos referidos serviços seja bem administrada e 

gerenciada, a Administração Pública direta será a responsável pelo aporte de recursos 

materiais, humanos e financeiros necessários para tal prestação adequada. 

A Administração Pública poderá, ainda, prestar diretamente os serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, mas de forma descentralizada. Nessa 

modalidade, os serviços são prestados pela Administração Pública por meio de autarquia, 

empresa pública ou sociedade de economia mista, a qual deverá empregar os recursos 

materiais, humanos e financeiros necessários. 

fM 
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A prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos pode 

também ser realizada de forma indireta, por meio da contratação de empresas privadas 

(i) sob a égide da Lei de Licitações, (ii) por concessões comuns, ou (iii) por parcerias 

público-privadas, estas últimas com fundamento na Lei Federal de PPPs, devendo ser 

consideradas, também, as normas municipais aplicáveis ao tema, tais como a Lei de PPP 

Municipal, no caso ora estudado. 

A Lei Orgânica do Município de Bauru, em seu artigo Sº, XVll 1, dispõe expressamente que 

que "Cabe ao Poder Público Municipal promover, em seu território, a gestão dos resíduos 

sólidos que envolve o manuseio, o acondicionamento, o armazenamento, a coleta, o 

transporte, o transbordo, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos de origem 

domiciliar, comercial, de serviços, industrial, de varrição, construção civil, serviços de 

saúde e demais resíduos oriundos de serviços de limpeza urbana". 

Por outro lado, em seu artigo 91, tal Lei estabelece que "Os serviços públicos poderão ser 

executados por terceiros, na qualidade de permissionários ou concessionários.[ ... ]§ 2º -

A concessão de serviços públicos depende de autorização legislativa, concorrência 

pública e contrato específico". Para tanto, compete à Câmara Municipal2, com a sanção 

do Prefeito, autorizar a concessão de serviços públicos, mediante voto favorável de dois 

terços dos membros da Câmara 3. 

Portanto, os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos são de 

responsabilidade do Município de Bauru, podendo ser prestados pela própria 

Administração Pública ou ser delegados a terceiros, por meio de concessão, desde que 

1 "Art. Sº. Ao Município compete privativamente:{ ... ] 

XVII - prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de 
outros resíduos de qualquer natureza; [ ... ]". 
2 

"Art. 17. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias da alçada do 
Município, ressalvadas as especificadas no artigo seguinte, e especialmente:[ ... ] 
VI - autorlzar: [ ... ] 
b) a concessão de serviços públicos;[ ... ]". 
3 "Art. 30. [ ... ] 
§ 3º. Dependerão do voto favorável de dois terços dos membros da Câmara: 
1. As leis concernentes a:[ ... ] 
e} concessão de serviços públicos;[ ... ]". 
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precedida de lei autorizativa, licitação (concorrência pública) e instrumentalizada por 

meio de contrato, em consonância com a legislação federal e municipal aplicável. 

Uma vez concedida a autorização, pela Câmara Legislativa, para a concessão dos serviços, 

o Poder Executivo Municipal deverá adotar as providências cabíveis para a 

ii11plerner1tação do procedirriento IICttatono, observando-se as competenc,as dos orgaos 

internos da Administração Pública que de alguma forma se relacionam com o escopo do 

Projeto. 

Conforme já abordado no Relatório Preliminar da Fase 1, em Bauru, a gestão, o 

planejamento e o gerenciamento do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

(SEMMA), da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), da Secretaria de 

Administrações Regionais (SEAR) e da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Rural (EMDURB). 

Como é sabido, os serviços de limpeza urbana, que, nos termos da Lei Federal de 

Saneamento, contemplam "varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros 

públicos e outros eventua·,s serviços pertinentes à limpeza pública urbana"•, não estão 

abrangidos no escopo da futura concessão, sendo executados atualmente pela SEMMA, 

pela SMOP, pela SEAR e pela EMDURB, de acordo com as competências distribuídas entre 

tais órgãos. 

Quanto ao manejo de resíduos sólidos, abrangem, também conforme a Lei Federal de 

Saneamentos, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 

doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

De acordo com as diretrizes dos presentes Estudos, a coleta de resíduos sólidos não será 

objeto da futura concessão, permanecendo sob responsabilidade da EMDURB, que já 

executa tais serviços. A concessão a ser contratada, portanto, terá por objeto os serviços 

4 Artigo 7', ili, da Lei federal nº 11.445/2007. 
5 Artigo 7º, i e li, da Lei federai nº 11.445/2007. 
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públicos de transbordo, transporte, tratamento e destinação final, a serem realizados de 

acordo com a rota tecnológica e o cenário técnico-opcrJcionul u ser adotado pelo 

Município. 

Cumpre também salientar que os resíduos sólidos cujo manejo será objeto da concessão 

sao aqueles advindos do lixo domestico e do lixo onginano da varriçâo e limpeza de 

logradouros e vias públicas", os quais estão contemplados no conceito de serviço público 

(passível de concessão), à luz da Lei Federal de Saneamento 6
. São os denominados 

"resíduos sólidos urbanos", nos termos da Lei Federal de Resíduos Sólidos7. 

A competência para a instauração da licitação e subsequente assinatura do contrato de 

concessão é da Prefeitura Municipal de Bauru, podendo ser exercida por meio de uma de 

suas Secretarias cuja competência seja compatível, sendo relevante que os órgãos 

internos que conduziram os procedimentos sejam devidamente providos de pessoal 

capacitado. 

Especialmente quanto à gestão contratual futura, cujo prazo será longo e envolverá 

atividades de acompanhamento e fiscalização constantes em relação à execução do 

contrato de concessão, com articulação tanto com a concessionária privada quanto com 

o ente regulador responsável, é importante que a Prefeitura Municipal esteja bem 

estrutura e designe equipe própria e capacitada para tais finalidades, com conhecimento 

da concessão de forma ampla e minuciosa. 

Tais atribuições poderão ser articuladas juntamente com o Conselho Gestor do Programa 

de Parcerias Público-Privadas, ao qual compete, entre outras funções, as de (i) "aprovar 

projetos de parceria público-privada e concessão comum"; (ii) "acompanhar 

permanentemente a execução dos projetos de parcerias público-privadas para avaliação 

de sua eficiência, por meio de critérios objetivos previamente definidos"; e (iii) "decidir 

sobre a alteração, revisão, rescisão, prorrogação ou renovação dos contratos de parcerias 

' Art. 3', 1, "e", da Lei federal nº 11.445/2007. 
7 Art. 13, 1, "e", da Lei federal nº 12.305/2010. 
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público-privadas", nos termos da Lei Municipal de PPPs e do Decreto municipal nº 

13.377/2017, que institui o Regimento Interno de tal Conselho Gestor. 

Note-se que o Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias deve se manifestar 

sobre os projetos que envolvam todos os tipos de concessão, tanto a comum quanto a 

patrocinada e a admm1strat1va. Ou seJa, a participação desse órgão será necessária 

independentemente do modelo que vier a ser escolhido no presente caso. 

Também para o acompanhamento dos procedimentos, especialmente no que concerne 

ao controle social, sempre que necessário e oportuno, será importante a participação do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- COMDEMA, 

responsável por assegurar o controle social da gestão dos resíduos sólidos de Bauru, nos 

termos da Lei municipal n2 5.837 /2001, que estabelece a Política Municipal de Limpeza 

Urbana e de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

3. Mapeamento das Opções de Modelagem Jurídica 

Uma vez que os serviços públicos de transbordo, transporte, tratamento e disposição final 

de resíduos sólidos urbanos podem ser considerad_~s __ cfü•isíveis _e 'ªspecíficos, com --possibilidade de identificação de seus respectivos usuários, depreende-se que a 

'. delegação de sua prestação pode se realizar por meio de concessão comum, concessão 

patrocinada ou concessão administrativa (essas duas últimas espécies de PPP em sentirln 

estrito). 

Saliente-se que, especificamente quanto à concessão dos serviços públicos de 

saneamento básico, há previsão expressa dessa forma de contratação na Lei Federal de 

Saneamento e no Decreto federal n2 7.217 /2010, que a regulamenta. 
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Assim é que a Lei Federal de Saneamento, em seu art. 108
, determina que a prestação de 

serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do 

titular dos serviços se dê por meio de celebração de contrato, vedando a utilização de 

outros instrumentos de natureza precária, como convênios e termos de parceria. 

E111 coir1ple1r1e11to, o Decreto federal 11~ 7.217/lô 1elaciona expressamente quais são as 

formas de prestação dos serviços públicos de saneamento básico, destacando-se, para os 

fins destes Estudos, a prestação indireta, nos seguintes termos: 

"Art. 38. O titular poderá prestar os serviços de saneamento básico: 

675 

1 - diretamente, por meio de órgão de sua administração direta ou por autarquia, • 

empresa pública ou sociedade de economia mista que integre a sua 

administração indireta, facultado que contrate terceiros, no regime da Lei 

n9 8.666, de 21 de junho de 1993, para determinadas atividades; 

li - de forma contratada: 

a) indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de 

licitação na modalidade concorrência pública, no regime da Lei n9 8.987, de 13 

de fevereiro de 1995; ou 

[ ... ]". 

Ou seja, a concessão de serviços públicos lato sensu é uma forma juridicamente legítima 

de prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos, sendo passível de ser adotada 

em Bauru. Passamos, então, a apresentar os traços que caracter iLdlll cada uma dos três 

modalidades de concessão (comum, patrocinada e administrativa), todas aptas a serem 

adotadas no âmbito do presente Projeto. 

(i) Concessão Comum 

8 "Art.10. A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração c!o 
titular depende da celebração de contrato, sendo vedada a sua d1sciphna mediante convênios, termos de parceria ou 
outros instrumentos de natureza precária." 
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A concessão comum de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, é 

conceituada pela Lei Federal de Concessões, nos seguintes termos: 

"Art. 22. [ ... ] 

li- concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder 

concedente, mediante limaçao, na modalidade de concorrenc1a, a pessoa 

jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu 

desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; 

Ili - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a 

construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento 

de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, 

mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou 

consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua 

conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado 

e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo 

determinado; [ ... ]". 

Conforme se infere do artigo supratranscrito, o contrato de concessão comum consiste 

em um instrumento de delegação da prestação de determinado serviço público, 

precedida ou não de obra pública, pela Administração Pública para um particular, que o 

executará por prazo certo, por sua conta e risco, sendo remunerado pela cobrança de 

tarifas dos usuários finais. 

Os contratos administrativos celebrados sob o regime da concessão comum são sempre 

precedidos de licitação, na modalidade de concorrência, e celebrados por prazo certo e 

determinado. Quanto ao prazo de vigência, a Lei Federal de Concessões não estabelece 

limite máximo de vigência desses contratos, diversamente do que ocorre nas parcerias 

público-privadas, em que o prazo de vigência do contrato deve ser de, no máximo, 35 

(trinta e cinco) anos. Nas concessões comuns, o prazo de vigência dos contratos deve ser 

aquele suficiente para a amortização e a depreciação dos investimentos realizados pelo 

particular e para a obtenção do retorno do capital por ele investido. 



Nos contratos de concessão comum, a remuneração da concessionária (o particular 

contratado) consiste, basicamente, no produto da arrecadação das tarifas devidas pelos 

usuários finais. A estrutura tarifária e a forma de cobrança deverão estar previstas no 

edital e no contrato de concessão, indicando-se os critérios e bases a serem adotados 

para o cálculo da tarifa, bem como a forma em que a cobrança será feita do usuário final, 

co111 a devida co11 elação e11t1 e o co11s □ r1m do serviço e a sua respectiva remuneraçao. 

A tarifa exerce papel relevante para caracterizar um contrato de concessão comum e o 

seu valor deverá ser fixado com vistas a assegurar tanto o equilíbrio econômico-financeiro 

da concessão quanto a modicidade tarifária, mediante a adoção de mecanismos que 

induzam à eficiência dos serviços. 

Na concessão comum, portanto, a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços 

prestados deverá ser assegurada pela estrutura tarifária e por uma boa gestão comercial, 

de modo que a remuneração que custeará os investimentos necessários e a operação em 

si seja suficiente, tão somente por meio da tarifa devida por aqueles que efetivamente se 

utilizam dos serviços prestados. Inexistem, portanto, quaisquer subsídios ou pagamentos 

complementares por parte do Município, nem tampouco a cobrança, por parte do Fisco 

municipal, de quaisquer taxas relativas a tais serviços. 

Ou seja, na concessão comum não há comprometimento orçamentário do Tesouro 

Municipal, nem tampouco há arrecadação de qualquer valor por parte do Fisco. A 

concessão comum, a princípio, não gera entradas ou saídas para o Município, senuu que 

haverá desoneração indireta de recursos, uma vez que os valores utilizados pela Prefeitura 

para custear os serviços de manejo de resíduos sólidos objeto da concessão não mais 

serão utilizados, podendo-lhes ser dadas outras destinações. 

Em tal cenário, podem porventura haver entradas para o Município, na hipótese de a 

concessão ser onerosa, com a instituição de outorga a ser paga pela concessionária. Outra 

possibilidade é o recebimento de receita em decorrência do compartilhamento de ganhos 

da concessionária advindos de receitas extraordinárias, acessórias e complementares. 
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À concessionária é possível, conforme previsto no art. 119 da Lei Federal de Concessões, 

desde que previsto no respectivo contrato de concessão, auferir rPc.Pitas extraordinárias, 

acessórias e complementares à remuneração tJrifóriJ, mcdi,rnte a exploração de fontes 

acessórias ao negócio da concessão. Tal possibilidade tem o propósito de assegurar a 

modicidade tarifária, em favor dos usuários finais. Nesse sentido, parcela dessas receitas 

cemi:,leme11ta1 es deve sei desti11ada à 111odicidade, 11ão podendo ser integralmente 

absorvida pela concessionária. 

Quanto à prestação de garantia de pagamento por parte do Município, inexiste essa 

hipótese nos contratos de concessão comum, uma vez que a concessionária se remunera 

pelo produto das tarifas arrecadadas diretamente dos usuários, sem haver qualquer 

contrapartida da Administração Pública pela execução do contrato. Caberá à 

concessionária realizar uma boa gestão comercial, de modo que os usuários sejam 

devidamente cobrados pelo que efetivamente consumirem dos serviços, evitando-se e 

mitigando-se a inadimplência. 

Por outro lado, considerando que a prestação dos serviços (e sua respectiva 

remuneração) ocorrerá por conta e risco da concessionária, sendo que seu insumo 

principal - o lixo - deverá ser disponibilizado pela Administração Pública municipal, que 

continuará responsável pela coleta, é importante que o contrato de concessão preveja 

mecanismos de compartilhamento de riscos adequados, bem como regras eficientes e 

objetivas de interdependência entre ambos os serviços. 

Quanto à concessão comum, a legislação prevê que pode ser onerosa, especialmente 

quando se tratar de concessão de serviços públicos superavitários. Ou seja, nessa 

hipótese, a concessionária paga ao poder concedente determinado valor a título de 

outorga pela exploração de tais serviços. 

9 "Art. 11. No atendimento às peculiarldades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da 
concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternatlvas, 
complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade 
das tarifas, observado o disposto no art.17 desta Lei. 
Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do 
1nic1al equilíbrio econômico-frnanceiro do contrato". 
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Em cenários em que se pretende viabilizar uma tarifa de menor valor possível, geralmente 

se opta pela concessão gratuita dos serviços (não a onerosa, com cobrança de outorga), 

de forma a propiciar que, tendo um relevante custo a menos (o da outorga), os licitantes 

possam propor valores tarifários menores, o que favorece, sobretudo, os usuários finais 

que pagarão as tarifas. 

A alocação dos riscos nos contratos de concessão é outro ponto que distinguiria essa 

espécie de contratação das parcerias público-privadas. Com relação aos riscos nas 

concessões comuns, a concessionária, em princípio, é responsável por aqueles riscos 

inerentes aos serviços que lhe foram delegados, como se infere da própria definição das 

concessões comuns trazida pela Lei Federal de Concessões. 

Não obstante a previsão, na Lei Federal de Concessões, no sentido de que os serviços 

objeto das concessões comuns são prestados pelo privado "por sua conta e risco", tem 

sido cada vez mais frequente que determinados riscos (notadamente aqueles que não 

podem ser evitados ou gerenciados pela concessionária ou que seriam excessivamente 

onerosos se fossem assumidos pela empresa) sejam alocados ao poder concedente, com 

vistas a estimular a modicidade das tarifas. 

Isso porque a assunção de riscos envolve um custo, que é considerado pelas licitantes em 

suas propostas comerciais e, consequentemente, computado no cálculo das tarifas a 

serem cobradas dos usuários. Se houver uma alocação de riscos mais equilibrada, mesmo 

nas concessóes comuns, pode haver mais competitividade na l1c1taçao e mais segurança 

jurídica na execução contratual, o que vem a ser favorável para todos e para o interesse 

público envolvido. 

(ii) Parcerias Público-Privadas (Concessão Patrocinada e Concessão Administrativa) 

As parcerias público-privadas foram introduzidas em nosso ordenamento jurídico, em 

nível nacional, pela Lei Federal de PPPs, diante da necessidade de um novo modelo de 

contratação pública capaz de atrair investimentos privados para projetos de infraestrutura 

que não se mostravam viáveis ou que seriam pouco atrativos sob o regime da concessão 

.L. 
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comum, no qual, como adiantado no tópico anterior, a única forma de remuneração do 

contratado seria a percepção de tarifas pagas diretamente pelos usuários. 

Dessa forma, ao contratar uma parceria público-privada, o ente federado transfere ao 

particular a rPspnnsahilirlarlP rela nbtenção dos recursos necessários para executar as 

obras e prestar os serviços contratados, sendo que tais investimentos serao amortizados 

ao longo da vigência contratual, mediante o recebimento da contraprestação pecuniária 

a ser paga pela Administração Pública contratante (e, em alguns casos, também do 

recebimento de receita tarifária), a partir da disponibilização dos serviços. 

Assim, ao contrário do que ocorre na concessão comum, não há projetos de parceria 

público-privada de serviços superavitários, razão pela qual não é cabível, nesse modelo, 

o pagamento de outorga pelo privado para a exploração dos serviços. 

A parceria público-privada consiste em instituto jurídico pelo qual a Administração Pública 

contrata a iniciativa privada, mediante licitação na modalidade de concorrência, com a 

finalidade de delegar a prestação de determinado serviço público ou de interesse público, 

o que pode incluir os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. 

Nos termos do artigo 7º10 da Lei Federal de PPPs, só poderá haver pagamento da 

contraprestação caso o serviço contratado esteja disponibilizado ao usuário, ou, em 

algumas situações, o pagamento da contraprestação poderá ser realizado de forma 

parcial, com base na parcela fruível do serviço. 

A remuneração do contrato de parceria público-privada (contraprestação pecuniária, com 

ou sem receita tarifária) tem por finalidade ser a contrapartida suficiente ao parceiro 

privado pelos investimentos realizados e pela operação dos serviços contratados, 

passando a ser recebida apenas após a disponibilização de tais serviços. Todavia, ao longo 

do tempo, verificou-se que vários projetos de infraestrutura sob a forma de parceria 

10 "Art. 72 A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização 
do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. 
§ lº- t facultado à administração pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação 
relativa a parcela fruível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada" 
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17t'1hlirn-rrivarla n~o alrançavam viahilirlarle econômico-financeira sem que a 

Administração Pública também contribuísse com recursos na fase rlP invpstimPntos, 

anterior à disponibilização total dos serviços. 

Desse modo, em 2012 foi editada a Medida Provisória nº 575, convertida na Lei federal 

112 lz.766/2012, que alteia a Lei Fede1al de PPPs", possibilita11do o aporte de recursos, 

pela Administração Pública em favor do parceiro privado, para aplicação em obras e bens 

reversíveis, mesmo antes de disponibilizado o serviço objeto da parceria público-privada. 

Nesse contexto, atualmente, além da remuneração - apenas contraprestação, na 

concessão administrativa, ou contraprestação e receita tarifária, na concessão 

patrocinada-, o parceiro privado poderá, antes da disponibilização dos serviços, receber 

recursos da Administração Pública a título de aporte, para viabilizar os vultosos 

investimentos. 

Em face desse novo modelo de contratação pública, tem-se que as parcerias público

privadas trouxeram novas abordagens quanto à estruturação do contrato, podendo a 

Administração Pública (i) participar financeiramente do custeio do serviço delegado (por 

meio do pagamento de contraprestação pecuniária); (ii) remunerar o parceiro privado de 

acordo com o seu desempenho (podendo haver remuneração variável em relação a esse 

desempenho); (iii) repartir com o parceiro privado os riscos inerentes ao projeto 

(mediante alocações a cada uma das partes); e (iv) oferecer garantias em favor do parceiro 

privado com vistas a assegurar o pagamento da re111u11eração devida. 

Como regra, o prazo de vigência das parcerias público-privadas deve ser compatível com 

o prazo de amortização dos investimentos realizados, não podendo ser inferior a 5 (cinco) 

anos nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogaçãol2_ 

11 "Art. 6' ( ... ) 
§ 22 O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras 
e aquisição de bens reversíveis, nos termos dos incisos X e XI do caput do art. 18 da Lei nB 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, desde que autorizado no edita! de licitação, se contratos novos, ou em lei específica, se 
contratos celebrados até 8 de agosto de 2012". 
12 "Art. Sº As cláusulas dos contratos de parceria públ1co-pnvada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei no 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: 
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Ademais, de acordo com o art. 2º, § 4º, inciso 1, da Lei Federal de PPPs, é vedada a 

celebração de contrato de parceria público-privada cujo valor do contrato seja inferior a 

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Quanto a esse aspecto a Lei_ Mur:1lçipal çje PPP~ 

apresenta uma peculiaridade, pois prevê que o valor mínimo do contrato de parceria 

póblico-pr ivada é de R$ 1.000.900,00 (um milhão de reais). 

A concessão patrocinada é definida no art. 2º, § 1º, da Lei Federal de PPPs, como "a 

concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado". 

A concessão administrativa, por sua vez, consiste no "contrato de prestação de serviços 

de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens", conforme previsto no art. 2º, § 

2º, da Lei Federal de PPPs. 

Em nível municipal, as parcerias público-privadas passaram a ser reguladas em 2016, por 

meio da Lei Municipal de PPPs. Os conceitos de concessão patrocinada e de concessão 

administrativa foram replicados em tal Lei Municipal de PPPs. 

A seguir, destacaremos as principais particularidades de cada uma das modalidades de 

parceria público-privada que as diferenciam entre si. 

Características Específicas da Concessão Patrocinada 

Pela definição trazida pelas Leis Federal e Municipal de PPPs, a concessão patrocinada 

consiste na concessão de serviços públicos regida pela Lei Federal de Concessões, em 

que, além da percepção de tarifas pagas diretamente pelos usuários, a concessionária 

recebe contraprestação pecuniária por parte da Administração Pública contratante. Tanto 

1 - o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos 1nvest1mentos realizados, não inferior a 5 (cinco), 
nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação;[ ... ]". 
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é assim que a Lei Federal de Concessões é aplicável subsidiariamente às concessões 

patrocinada,13 

Essu modalidade é cal.Jível, em geral, em µrojelos cujo conlrupurlida obtida pela cobrança 

de tarifa dos usuários não é suficiente para remunerar a integralidade dos investimentos 

a sei e111 1 ealizados e/ou os se, v iços a sei e111 p1 estados pelo pai ceir o pr ivado1 ou eí 11 

situações em que a Administração Pública opta por não onerar os usuários com a 

cobrança de tarifas altas, complementando a remuneração devida ao parceiro privado 

por meio do pagamento da contraprestação. 

Dessa forma, a remuneração nas concessões patrocinadas advém de duas fontes de 

receita: (i) tarifas arrecadadas diretamente pelo parceiro privado dos usuários finais dos 

serviços, e (ii) contraprestação pecuniária paga diretamente pela Administração Pública 

ao parceiro privado. 

Esses são os dois componentes da remuneração que são considerados na proposta 

comercial inicial do parceiro privado e que são utilizados como balizadores para fins de 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão patrocinada. 

Então, deve-se ter em conta que, na concessão patrocinada, a Administração Pública 

(parceiro público) terá parte do seu orçamento comprometido por meio do pagamento 

da contraprestação adicional ao parceiro privado. 

Para viabilizar as parcerias público-privadas, que são contratações de longo prazo e, 

portanto, envolvem o comprometimento dos cofres públicos por um extenso período -

de 5 a 35 anos-, o parceiro público pode oferecer (e é recomendável que ofereça), em 

favor do parceiro privado, garantias de pagamento da contraprestação, tais como, 

vinculação de receitas, instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei, 

contratação de seguro-garantia, garantia prestada por organismos internacionais ou 

13 "Art. 3º [ ... ] 
§ 12 As concessões patrocinadas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto na Lei nª 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis que lhe são correlatas". 
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instituições financeiras ou por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa 

finalidade. 

Na concessão patrocinada, pode ocorrer a diminuição paulatina da contraprestação 

pecuniária ao longo do tempo de execução contratual, na medida em que a prestação dos 

serviços se tor11e 111ais saste11tável fil1a11ceira1ne11te co111 a cobrança das tarifas dos 

usuários finais. Esse cenário é desejável, uma vez que desonera o orçamento municipal 

ao longo do tempo, mas é necessário que seja sustentável, para que, ao desonerar o 

erário, não onere mais os usuários finais com tarifas mais caras, em desconformidade com 

a modicidade tarifária a ser buscada . 

Características Específicas da Concessão Administrativa 

A concessão administrativa, por sua vez, consiste na delegação da prestação de qualquer 

serviço de atribuição do Poder Público, seja um serviço público em sentido estrito (como 

os de manejo de resíduos sólidos urbanos), seja um serviço de interesse da coletividade. 

Essa modalidade de contratação caracteriza-se por ser da responsabilidade da 

Administração Pública contratante o pagamento integral da contraprestação devida pelos 

serviços prestados, sem qualquer cobrança de tarifa por parte dos usuários finais . 

O usuário imediato dos serviços prestados no regime de concessão administrativa é a 

própria Administração Pública contratante, ou seja, os "usuários finais" 11ãu irrlegrdrn d 

relação jurídico-contratual direta com o parceiro privado. 

Sendo assim, o parceiro público é a parte que mantém a relação direta com os usuários. 

Essa circunstância, contudo, não exime o parceiro privado da responsabilidade de prestar 

adequadamente os serviços concedidos aos usuários, nos termos do contrato, das leis e 

das normas regulamentares aplicáveis. 

Dessa forma, verifica-se que a diferença fundamental entre as duas modalidades de 

parceria público-privada- concessão administrativa e concessão patrocinada- reside no 
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fato de que, na concessão administrativa, a remuneração do parceiro privado decorre, 

exclusivamente, da contraprestação a ser paga diretamente pela Administração Pública 

(parceiro público), não sendo possível que o parceiro privado cobre tarifas dos usuários 

para se remunerar, mesmo que parcialmente, pelos serviços executados. 

Po1 essa raziio, nessa modalidade de pa1ce1ia público p1ivada, a ,e1ificaçiio da qualidade 

da garantia de pagamento da contraprestação, que deve ser prestada pelo parceiro 

público em favor do parceiro privado, é de extrema importância para o sucesso da 

contratação. 

• •• 

Como se infere deste capítulo, a diferença crucial entre a concessão comum e as 

modalidades de PPP (concessão patrocinada e concessão administrativa) é que, naquela 

primeira espécie, não há qualquer pagamento por parte do Poder Público, inexistindo, 

por conseguinte, comprometimento orçamentário do Tesouro Municipal, devendo os 

serviços ser sustentáveis com base na remuneração tarifária auferida pela concessionária 

em cobrança direta dos usuários finais. 

Já nos modelos de PPP (tanto na patrocinada quanto na administrativa), há desembolsos 

por parte do Poder Público, havendo, por conseguinte, comprometimento orçamentário, 

em maior ou menor grau. A origem dos recursos a serem utilizados para as 

contraprestações devidas deve ser bem avaliada, sendo relevante para a sustentabilidade 

econômico-financeira, também em tais cenários, que haja cobrança pelos serviços -

nesse caso, por parte do Município, que precisará robustecer seu orçamento para dar 

conta dos pagamentos assumidos perante a concessionária. 

Daí que, nesses cenários, deve ser considerada a instituição e a cobrança de taxa (espécie 

de tributo), o que não será cabível na hipótese de concessão comum, em que só caberá 

a instituição e a cobrança de tarifa dos usuários finais, o que deverá ser regulado no 

âmbito do próprio contrato, uma vez que a receita tarifária não tem natureza tributária. 
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Outro aspecto que deve ser pontuado também concerne ao percentual de 

comprometimento da receita corrente líquida do Município com contratos de PPP. Nos 

termos da Lei Federal de PPPs, em seu artigo 28: 

"Art. 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência 

voluntária aos Estados, Distrito Federal e fvlurnc1p1os se a soma das despesas de 

caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses 

entes tiver excedido, no ano anterior, a 5% (cinco por cento) da receita corrente 

líquida do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) 

anos subsequentes excederem a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida 

projetada para os respectivos exercícios. 

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem 

empreendimentos por intermédio de parcerias público-privadas deverão 

encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, previamente 

à contratação, as informações necessárias para cumprimento do previsto no 

caput deste artigo. 

§ 2º Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as 

despesas derivadas de contratos de parceria celebrados pela administração 

pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo 

respectivo ente, excluídas as empresas estatais não dependentes". 

Ou ~ej.i, µ.ir.i u ceriJriu em que seja adotada a PPP como modelo de contratação 

(patrocinada ou administrativa), será preciso avaliar o referido percentual de 

comprometimento da receita corrente líquida, uma vez que, caso seja ultrapassado o 

limite legal, o Município poderá deixar de receber transferências voluntárias ou garantias 

da União. 

Essa possibilidade não existe na hipótese de concessão comum, tendo em vista que, 

conforme já abordado, em tal modalidade não há quaisquer desembolsos por parte do 

Poder Público - consequentemente, não há comprometimento da receita corrente 

líquida do Município. 



Feitas essas considerações sobre os traços detinidores das opções de modelagem jurídica, 

passamos à apresentação dos requisitos legais a serem observados para a implementação 

da concessão e as ferramentas correlatas, tanto no que concerne às exigências gerais 

aplicáveis a todas as modalidades, quanto àquelas específicas de um ou outro modP.lo, t~I 

co1110 se1á i11dieado 110 p1ó · 

4. Ferramentas e Requisitos Jurídicos e Procedimentais para a 

Implementação da Concessão 

4.1. 

4.1.1. 

Requisitos Comuns a Todas as Modalidades de Concessão (Concessão Comum e 

PPPs - Concessão Patrocinada e Concessão Administrativa) 

Autorização Legislativa 

A Constituição Federal, em seu art. 17514
, ao tratar da prestação de serviços públicos em 

regime de concessão, prevê a necessidade de lei que regule a contratação, a qual deve 

dispor, dentre outros aspectos, acerca do regime da concessionária, das condições de 

caducidade e rescisão do contrato, da fiscalização, dos direitos dos usuários, da política 

tarifária, bem como da obrigação de prestação de serviço adequado. 

A Lei federal nº 9.074/95, por sua vez, ao estabelecer normas para outorga e 

prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos, ,füµen,c 

expressamente, em seu art. 2º, a edição de lei autorizativa para a concessão e permissão 

de serviços públicos de saneamento básico e limpeza urbana 15
• 

14 .Art.175. Incumbe ao Poder Público, na forma da let, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 

através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
1- o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o c.aráter especial de seu contrato e 
de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 
11- os direitos dos usuários; 
111- política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado". 
15 "Art. 2º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios executarem obras e serviços públicos 
por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que !hes autorize e fixe os termos, dispensada a lei 
autorlzativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas 
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Não obstante a ressalva prevista no art. 2º da Lei federal nº 9.075/95, a Lei Orgânica do 

Município de Bauru, conforme já mencionado anteriormente, exige expressamente que 

híljíl íl1Jtnri7ílÇiÍn lrgi.'>líltivíl J1ílríl íl rnnêC''>,iÍO rlc serviços pi'.1blicos, conforme dispõe seu 

artigo 91: "Os serviços públicos poderão ser executados por terceiros, na qualidade de 

per II lissior1ár ias ou cor 1cessiu11á1 ias. [ ... ] § Lª - A concessão de ser vlços públlcos depende 

de autorização legislativa, concorrência pública e contrato específico". 

Cumpre reiterar que, para tal autorização, é necessária a aprovação do respectivo projeto 

de lei mediante voto favorável de dois terços dos membros da Câmara, de acordo com o 

artigo 30, § 32, 1, "c", da Lei Orgânica. 

É recomendável que essa lei autorizativa já contenha também outros aspectos relevantes 

que dizem respeito à concessão, tais como a autorização para a delegação da regulação 

dos serviços para ente autônomo e independente, bem com a autorização para a 

constituição de garantia, na hipótese de ser adotado um modelo de PPP, em que, 

conforme já mencionado, a garantia do parceiro público (no caso, do Município) é um 

elemento importante para a segurança jurídica e a atratividade do Projeto. 

4.1.2. Ato Justificativo 

Nos termos do art. 5º da Lei Federal de Concessões, o poder concedente deverá publicar, 

previamente ao edital de licitação, "ato justificando a conveniência da outorga de 

concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo". 

O ato justificativo tem por objetivo dar publicidade à sociedade e tornar transparentes 

os motivos e objetivos do Município de Bauru com a outorga da concessão dos serviços 

públicos de manejo de resíduos sólidos. 

Const1tu1ções Estaduais e nas leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em qualquer caso, os termos 
da Lei nQ 8.987, de 1995". 
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Tal requisito deverá ser observado, nos termos do dispositivo legal supratranscrito, 

anteriormente à publicação do edital de licitação pelo Município. 

Embora essa exigência conste expressamente apenas da Lei Federal de Concessões, e 

não da Lei Federal de PPPs, sugere-se que seja realizado em qualquer modalidade de 

concessão que venha a ser adotada, pois é mais um ir1strurr1ento de transparência e 

comunicação do Município com todos os cidadãos. 

As justificativas a serem apresentadas nesse ato convergem com aquelas constantes da 

exposição de motivos do projeto de lei autorizativa apresentado à Câmara Legislativa, 

sendo que ambos os documentos têm a mesma finalidade, em atendimento ao relevante 

interesse público envolvido. 

4.1.3. Manifestação do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas 

Como apontado acima, o Projeto ora em estudo e modelagem, referente à concessão de 

serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, deverá ser submetido ao Conselho 

Gestor de Parcerias Público-Privadas de Bauru, instituído pela Lei Municipal de PPPs. 

Reitere-se que tal norma determina que o Conselho Gestor aprove os projetos de 

concessão comum e de parcerias público-privadas, razão pela qual, em qualquer modelo 

que vier a ser adotado, a submissão do Projeto a tal órgão será obrigatória. 

O Regimento Interno do Conselho Gestor de PPPs, aprovado pelo Decreto Municipal nº 

13.377/2.017, detalha esse procedimento, a saber: 

"Art. 9º Para deliberação inicial do CGPPP sobre o projeto, a minuta do Edital e a 

minuta do Contrato relacionados às parcerias público-privadas, o expediente 

deverá estar instruído com pronunciamento prévio e fundamentado do órgão 

municipal interessado na contratação, com a demonstração de cumprimento 

dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 6.787, de 12 de maio de 2.016. 
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§ 1 º Caso o Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público

Privadas entenda preliminarmente pela viabilidade de um projeto, este será 

submetido à audiência pública, com exposição de dados que permitam seu 

debate por todos os interessados, 

§ 2 º Finda a consulta pública, o Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias 

Público-Pi ivadas delibe1 a1 á, pot voto e111 aber to1 da 111airn ia absoluta de seus 

membros, sobre a aprovação do projeto. 

§ 3 º Depois de realizadas a consulta e a audiência pública, com os documentos 

relacionados no 'caput' deste artigo, as minutas finais do projeto, do edital e do 

contrato, com as suas respectivas alterações, se houver, deverão ser submetidas 

à aprovação do CGPPP, com parecer prévio devidamente fundamentado: 

1 - do Responsável do órgão interessado na PPP, sobre o mérito do projeto; 

li- do Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, sob o atendimento das 

exigências Legais; 

Ili- do Secretário de Finanças, quanto aos aspectos orçamentários e financeiros 

do projeto e ao cumprimento do limite de que trata o art. 28 da Lei Federal nº 

11.079, de 30 de dezembro de 2.004". 

Nos termos da Lei Municipal de PPPs, o Conselho Gestor de PPPs avaliará o Projeto e, 

entendendo preliminarmente por sua viabilidade, indicará a realização de audiência e 

consulta públicas acerca da documentação correlata. Uma vez aprovado o Projeto, a 

decisão deverá ser publicada na imprensa oficial e a licitação poderá ser instaurada. 

4.1.4. Realização de Audiência e Consulta Públicas de Edital e Contrato 

Além da previsão de audiência e consulta públicas na Lei Municipal de PPPs16, a realização 

de tais atos está prevista na Lei Federal de Saneamento como condição de validade dos 

16 "Art. 7'. [ ... ] 

§ 52 Caso o Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas entenda preliminarmente pela 
viabilidade de um pr□Jeto, este será submetido à audiência pública, com exposição de dados que permitam seu debate 
por todos os interessados, sem detrimento da efetivação do disposto no § 42 deste Artigo". 
"Art.35 Os projetos de parceria público-privada serão objeto de consulta pública, com antecedência mínima de 30 
(trinta} dias da publicação do edital da respectiva llcitação, mediante publicação de aviso no Diáno Oficial de Bauru 
(eletrônico ou escrito), 'publicação no endereço eletrônico do Município de Bauru, no qual serão informadas as 
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contratos cujo objeto compreenda a prestação de serviços públicos de saneamento 

básico17. 

Sua realização também é prevista como condição de abertura do procedimento 

administrativo obrigatório nas contratações de concessões, nos termos do art. 39 da Lei 

Fede1al de ticitações1s e para a cor1tratação de pa,celia páblico-plivada, 110s terrr1os da 

Lei Federal de PPPs19 . 

Ressalte-se que, embora a legislação prescreva a audiência e a consulta públicas tão 

somente com relação às minutas de edital e contrato, importante que, para maior 

transparência do processo e com a finalidade de evitarfuturos questionamentos, também 

os demais anexos do edital sejam apresentados para conhecimento público, inclusive 

porque os anexos compõem o edital, sendo parte integrante de tal instrumento 

convocatório. 

Nos termos da Lei Municipal de PPPs, em caso de parceria público-privada (concessão 

patrocinada ou administrativa), o Município publicará no Diário Oficial de Bauru e no 

endereço eletrônico da Prefeitura um resumo do projeto que será submetido à consulta 

pública, com as justificativas para contratação e informações sobre o objeto, o valor 

justificativas para a contratação, a identíficação do objeto, o prazo de duração do contrato e seu valor estimado, 
fixando-se prazo para fornecimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos com 7 (sete) dias de antecedência 

da data prevista para public<lção do edital. 
Parágrafo único. No mesmo prazo do 'caput' deste artigo, os projetos serão remetidos à Câmara Municipal de Bauru, 

para ciência e análise". 

17 "Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de 

saneamento básico:[ ... ] 
IV - a realização prévia de audiêncioJ e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a 

minuta do contrato". 
1s "Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou 
sucessivas for superior a 100 (cem} vezes o limite previsto no art. 23, inciso!, alínea "c" desta Lei, o processo llcltatórlo 
será iniciado, obrigatoriamente, com uma aud1ênc1a pública concedida pela autoridade responsável com antecedência 
mínima de 15 {quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do edital, e divulgada, com a antecedência mínima 
de 10 (dez) dias úteis de sua rea!lzação, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, à qual terão 
acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados". 
19 "Art. 10. A contratação de parcena público-privada será precedida de licitação na modalidade de concorrência, 

estando a abertura do processo licitatório condicionada a:[ ... ] 
V! - submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante publicação na imprensa oficial, em 
jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a 
identificação do obJeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) 
dias para recebimento de sugestões, CUJO termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da data prevista para a 

publicação do edital". 
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estimado e outras que o Município julgar pertinentes, estabelecendo-se prazo para que 

os interessados se manifestem. 

Também com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da publicação do edital, os 

projetos serão submetidos à Câmara Municipal, na sua integralidade, para ciência e 

Tais regras estão previstas na Lei Municipal de PPPs para as parcerias público-privadas, 

mas entendemos recomendável ser adotadas também para as concessões comuns, pelo 

interesse público envolvido em todos os casos. 

É igualmente recomendável que, além da convocação geral a ser publicada na imprensa 

oficial, o Município oficie antecipadamente os principais stakeholders indicados no Plano 

de Comunicação, convidando-os, um a um, a participarem da audiência e da consulta 

públicas e apresentarem suas contribuições. Exemplos de stokeho/ders que deverão ser 

convidados diretamente pelo Prefeito Municipal, mediante ofício: representantes do 

Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público e de associações de catadores, entre 

outros. 

No tocante ao procedimento para a realização da consulta pública, recomenda-se que as 

minutas de edital e de contrato de concessão permaneçam à disposição dos interessados 

para recebimento de sugestões pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, e que haja um 

interregno de pelo menos 7 (sete) dias entre o prazo final da consulta e a publicação da 

versão final do edital (esse interregno é importante para que o Município avalie as 

sugestões apresentadas em consulta e faça as adaptações aos documentos que julgar 

necessárias). 

Quanto ao momento para a realização da audiência pública, a Lei Federal de Saneamento 

é silente a respeito, todavia a Lei Federal de Licitações define que a audiência pública 

ocorrerá com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a 

publicação do edital, e divulgada com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de 

sua realização. Assim, sugere-se que a audiência pública seja realizada no prazo inicial da 

consulta pública do edital de licitação. 
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A convocação para os eventos acima mencionados deve se realizar por meio de 

publicação na imprensa oficial, em jornais de gr;rnde r.irr.ulação e por meio eletrônico, 

valendo constar em tal convocação a justiticativa para a contratação, a identificação do 

objeto, o prazo de duração do contrato e seu valor estimado. 

4.1.5. Aprovação pela Assessoria Jurídica do Município 

Além da exigência de audiência pública do edital de licitação já mencionado, o art. 38, 

parágrafo único20, da Lei Federal de Licitações determina que as minutas de editais de 

licitações e respectivos contratos sejam previamente examinadas e aprovadas por 

assessoria jurídica da Administração Pública. 

Em contratações realizadas pela Administração Pública direta, em geral, cabe à respectiva 

Procuradoria do ente federado realizar tal exame e aprovação. Portanto, em Bauru, o 

órgão jurídico que exerça tal função deverá manifestar-se acerca das minutas do edital e 

do contrato de concessão. 

4.1.6. Prévio Procedimento Licitatório 

Por determinação da Constituição Federal (art. 37, inciso XXI e art.175), da Lei Federal de 

Concessões (art. 2º, incisos li e Ili) e da Lei Federal de PPPs21
, a Lelel.Jrd~du de contratos 

de concessão (comum, patrocinada ou administrativa) está condicionada à realização de 

prévio procedimento licitatório, na modalidade concorrência. 

20 "Art. 38 J ... ] 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem 
ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração". 
21 "Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de 
concorrência, estando a abertura do processo licltatório condicionada a:[ ... ]". 

• 

• 
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A licitação para a contratação de concessão deverá observar a Lei Federal de Licitações, 

no que concerne às concorrências públicas, bem como as condições gerais previstas na 

Lei Federal de Concessões e na Lei Federal de PPPs, no que couber. 

Os procedimentos a serem observados, bem como as condições de participação no 

certa111e e os u itér ias de jalgarr1e11to1 devei ão crn 1sta1 do edital, crn 1fo1111e aprn 1tado 110 

item 7 .1 do presente Relatório. 

4.1.7. Plano Municipal de Saneamento Básico/ Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos 

A Lei Federal de Saneamento, em seu artigo 11, 1, dispõe que uma das condições de 

validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de 

saneamento básico é a existência de plano de saneamento básico. Portanto, esse é um 

dos requisitos para a celebração de contrato de concessão (em qualquer modalidade) 

cujo objeto seja qualquer serviço de manejo de resíduos sólidos. 

Com o advento da referida Lei, os titulares dos serviços públicos de saneamento básico 

passaram a ter a obrigação de planejar tais serviços, por meio da elaboração do respectivo 

plano . 

Nos termos do artigo 19 da Lei Federal de Saneamento, os planos de saneamento podem 

abranger todos os serviços de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas) ou podem ser específicos para cada um deles. 

O referido artigo estabelece o conteúdo mínimo de todo e qualquer plano de saneamento 

básico, que deve incluir: (i) o diagnóstico da situação dos serviços existente na localidade; 

(ii) os objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização dos 

serviços; (iii) as definição dos programas, projetos e ações necessários ao atingimento dos 

objetos e metas, (iv) as ações para emergências e contingências; e (v) os mecanismos e 
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procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 

programadas. 

Cabe destacar que a aprovação do plano de saneamento básico deve ser precedida da 

realização de audiência e consulta públicas com a finalidade de garantir a ampla 

aFtieipação das eomunidades, dos 19 ,ovi111entos e das entidades da soeiedade civil, 110s 

termos do art. 19, § SQ22
, da Lei Federal de Saneamento. 

A Lei Federal de Resíduos Sólidos, por seu turno, dispõe acerca de um Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, cujo conteúdo mínimo está determinado em seu 

artigo 1923 . No § lQ de tal artigo, admite-se que o Plano Municipal de Gestão Integrada 

22 "Art. 19. [ ... ] § SQ Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos 
que as fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou consultas públicas". 

23 "Art.19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo: 
1 - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o volume, a 
caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas; 
li - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitas, observado o plano 
diretor de que trata o§ lo do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver; 
Ili - identificação das possibilidades de Implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 
Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidas e as formas de 
prevenção dos riscos ambientais; 
IV - 1dentlf1cação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos termos do art. 
20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, 
bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana 
e de maneJo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitas e observada a Lei 
nº 11.445, de 2007; 
VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
redduo!i Eólidor.; 
Vil - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20, observadas 
as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e 
estadual; 
VII! - definição das responsabilidades quanta à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do plana 
de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público; 
IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização; 
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem 
de resíduos sólidos; 
XI - programas e ações para a pélrticipação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de materiais reutllizávels e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver; 
XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos; 
XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 
XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 
quantidade de rejeitas encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; 

XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na 
logística reversa, respeitado o disposto no art 33, e de outras ações relativas à responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 
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de Resíduos Sólidos pode estar inserido no Plano de Saneamento Básico previsto na Lei 

Federal de Saneamento, respeitado o conteúdo mínimo estabelecido. 

Em Bauru, o Plano Municipal de Saneamento Básico foi publicado por meio do Decreto 

Municipal n" 13.646, de 27 de dezembro de 2017, nele estando contemplado o manejo 

de I esíduos sólidos, o qual devei á sei obse1 vado pelo pr estad0r de tais se, viços, seja a 

Administração Pública municipal, seja um prestador privado contratado sob o regime de 

concessão. 

Dessa forma, existindo Plano Municipal de Saneamento Básico que contempla os serviços 

públicos de manejo de resíduos sólidos, constata-se que esse requisito legal para a 

contratação de concessão já está atendido. 

4.1.8. Estudos de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira 

A Lei Federal de Saneamento, em seu artigo 11, li, estabelece também que é requisito 

para a contratação de serviços de saneamento básico a existência de estudos de 

viabilidade técnica e econômico-financeira da respectiva prestação. 

Os presentes Estudos têm exatamente o propósito de avaliar a viabilidade técnica e 

econômico-financeira da concessão de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos 

no Município de Bauru, tendo um escopo bastante abrangente e minucioso, podendo ser 

considerados para fins de atendimento da referida exigência da Lei Federal de 

Saneamento. 

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e 
operac1onalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas 
de logística reversa previstos no art. 33; 

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento; 
XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas 
contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 
XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual 

municipal". 
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4.1.9. Regulação e Fiscalização 

Outra condição de validade de um contrato de concessão de manejo de resíduos sólidos 

que está estipulado na Lei Federal de Saneamento, em seu artigo 11, Ili, é a existência de 

normas de regulação, as quais devem incluir a designação do ente de regulação e 

No que tange especialmente às normas de regulação, essas deverão ser editadas pela 

respectiva entidade responsável, como também poderão constar dos dispositivos do 

próprio contrato de concessão, incluindo seus anexos, entre os quais está o edital de 

licitação, que integrarão o contrato. 

As normas de regulação tratarão de questões técnicas, econômicas e sociais relativas à 

prestação dos serviços, devendo abranger, no mínimo, os aspectos previstos no artigo 

2324 da Lei Federal de Saneamento. 

Quanto à designação da entidade de regulação e fiscalização, o Município de Bauru pode 

instituir, mediante lei, entidade independente e autônoma, composta por corpo técnico 

especializado para regular e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos. 

Alternativamente, o Município de Bauru pode celebrar convênio com agência estadual ou 

regional que tenha competência referente a serviços de saneamento básico, deleganuu d 

24 "Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos 

serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 
1 - padrões e lnd1cadores de qualidade da prestação dos serviços; 

I!- requ1s1tos operacionais e de manutenção dos sistemas; 
111 - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos; 
IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão; 

V - medição, faturamento e cobrança de serviços; 
VI - monitoramento dos custos, quando aplicável; 
VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 
Vll! - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e cert1f1cação; 

IX- subsidias tarifários e não tarifários; 
X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de partlclpação e informação; 
XI - medidas de segurança, de contingência e de emergência, inclusive quanto a racionamento; 

[ ... ]". 

• 

• 
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tal entidade as atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de manejo de 

resíduos sólidos no âmbito da concessão (ou mesmo em esfera mais abrangente). 

A escolha de uma agência já existente pode ser mais econômica (uma vez que o Município 

não terá que mobilizar recursos materiais e pessoais para a criação de uma agência), além 

de dar rr1airn segurança jmídica à concessão, pois urna agªncla Jâ estruturada e com 

quadros experientes e capacitados pode assegurar boas práticas da função regulatória. 

~~iderarido que no Estado d~ ?ão Paulo há alternativas nesse sentido, a escolha pode 

ser feita entre agências já existentes, sendo importante que haja_ essa decisão 

anteriormente à instauração da licitação da concessão, de modo que o ente regulador já 

esteja indicado no edital e na minuta de con_trato. 

Uma vez que seja realizada, pelo Município de Bauru, a delegação da regulação a um ente 

regulador existente, também é importante, para maior segurança jurídica, que haja 

autorização legislativa para tanto, a qual poderá constar da mesma lei que autorizará a 

concessão dos serviços. 

4.2.Requisitos específicos apenas das PPPs (Concessão Patrocinada e Concessão 

Administrativa) 

4.2.1. Requisitos de Cunho Orçamentário 

Conforme abordado anteriormente neste Relatório, nas duas modalidades de PPP 

(concessão patrocinada ou concessão administrativa), há o efetivo dispêndio de recursos 

públicos em razão do pagamento da contraprestação pecuniária pela Administração 

Pública ao parceiro privado. Por essa razão, a Lei Federal de PPPs, em seu artigo 10, exige 

o atendimento a requisitos de cunho orçamentário para a abertura da licitação e posterior 

contratação da parceria público-privada. 
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O primeiro desses requisitos legais é a autorização específica da autoridade competente 

para a instauração do processo lic'1tatório, ato este que deverá estar fundamentado ern 

estudo técnico que demonstre: 

(i) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das 

razões que justifiquem a opção pela parceria público-privada, na modalidade de 

concessão administrativa; 

(ii) que as despesas criadas ou aumentadas com a contratação da parceria 

ptJblieo p1ivada iíão afetatão as 111etas de 1esultados fiscais previstas liu A1íexo 

ue Meld; Fi;cdi; referido no artigo 4Q, § lQ, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo 

aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa; 

(iii) que as obrigações contraídas pela Administração Pública estão em 

consonância com os limites e condições decorrentes da aplicação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal no que tange às operações de crédito efetuadas pelo 

ente federado e sua dívida pública consolidada. 

O segundo requisito a ser cumprido diz respeito à elaboração de estimativa de impacto 

orçamentário-financeiro das despesas da parceria público-privada nos exercícios em que 

vigerá o respectivo contrato. 

Outra exigência de natureza orçamentária é a apresentação de declaração do ordenador 

da despesa indicando que as obrigações contraídas pela Administração Pública, oriundas 

da contratação da parceria público-privada, são compatíveis com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e estão previstas na Lei Orçamentária Anual, bem como que o obieto da 

parceria esteja contemplado no Plano Plurianual em vigor. 

Por fim, é requisito da abertura da licitação a elaboração de fluxo financeiro, para o prJzo 

total da vigência do contrato de parceria público-privada e por exercício financeiro, que 
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demonstre que os recursos públicos serão suficientes para o cumprimento das obrigações 

pecuniárias assumidas pelo Poder Público. 

Esses requisitos deverão estão contemplados no EVTEA- Estudo de Viabilidade Técnica, 

Econômica e Ambiental, que integram os Estudos contratados para a estruturação e 

modelagem da concessão de manejo de resíduos sólidos em Bauru, uma vez que sua 

viabilidade já foi preliminarmente apontada. 

4.2.2. Limite para despesas com contratos de PPP 

Uma vez que os contratos de parceria público-privada envolvem uma contrapartida 

pecuniária por parte da Administração Pública, a Lei Federal de PPPs estabeleceu também 

um limite de endividamento público ao ente contratante, com a finalidade de evitar o 

comprometimento desmedido do orçamento público. 

Conforme já mencionado neste Relatório, à luz do artigo 28 da Lei Federal de PPPs, a 

União não mais concederá garantias nem realizará transferências voluntárias ao ente 

federado (Distrito Federal, Estado ou Município) cujas despesas com o total de parcerias 

público-privadas contratadas exceda o limite de 5% (cinco por cento) da receita corrente 

líquida do Município no ano anterior ou nos 10 (dez) anos subsequentes. 

No presente caso, na hipótese de ser escolhida como modalidade de concessão uma das 

modalidades de PPP (concessão patrocinada ou concessão administrativa), constará do 

EVTEA a análise, de um lado, da receita corrente líquida do Município de Bauru e, de 

outro, a previsão das despesas de caráter continuado deste com os contratos de parceria 

público-privada, para identificar se ocorrerá ou não superação desse limite de 5% (cinco 

por cento). 

Note-se que a superação do limite imposto pela Lei Federal de PPPs não impõe uma 

vedação à celebração de contratos de parceria público-privada, mas tão somente impede 

que a União realize transferências voluntárias ao ente que ultrapassar tal limite. 

• 

• 



• 

4.2.3. Existência de licença prévia ou diretrizes para o licenciamento ambiental 

Quanto aos aspectos ambientais, é condição para a abertura da licitação, nos termos do 

do artigo 10, VII, da Lei Federal de PPPs, a obtenção da licença prévia para a realização d o 

empreendimento ou a expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do 

empreend·1mento, sempre que o objeto do contrato o exigir. 

Tanto no caso de licença prévia já existente quanto no caso de apresentação das diretrizes 

para o l1cenc1amento ambiental, tais informações devem constar como anexo do edital, 

para prévio conhecimento de todos os interessados e licitantes. 

4.3.Requisitos Específicos Prévios à Licitação da Concessão (Comum, Patrocinada ou 

Administrativa) 

Em síntese, os requisitos gerais prévios à instauração da licitação para a concessão de 

serviços públicos de manejo de resíduos sólidos no Município de Bauru, em qualquer 

modalidade, são os seguintes: 

(i) Edição de lei autorizativa da concessão, com autorização também para a 

delegação da regulação para ente regulador já existente e para a constituição 

de garantia a ser prestada pelo Município, esta última necessária apenas em 

caso de PPP (concessão patrocinada ou concessão administrativa); 

(ii) Ato justificativo da concessão, pelo Prefeito Municipal; 

(iii) Aprovação do Projeto pelo Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do 

Município; 

(iv) Realização de consulta e de audiência públicas das minutas de edital e de 

contrato de concessão, e anexos; 

(v) Aprovação das minutas de edital e de contrato de concessão pela assessoria 

jurídica do Município; 
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(vi) Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico, contemplando os 

serviços de manejo de resíduos sólidos; 

(vii) Existência de estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira da 

concessão; 

(viii) Normas de regulação (que incluem o próprio edital, contrato e anexos), com 

designação de ente regulador e fiscalizador; 

(ix) Instauração da licitação, na modalidade de concorrência, para a escolha da 

melhor proposta para a Administração Pública. 

4.3.1. Síntese dos Requisitos Prévios Específicos Apenas das PPPs {Concessão 

Patrocinada e Administrativa) 

Além dos requisitos elencados acima, apenas na hipótese de ser adotado modelo de PPP, 

deverão também ser cumpridas as seguintes condições prévias à licitação: 

(i) Autorização específica da autoridade competente para a instauração da 

licitação (Prefeito Municipal), por meio de ato que esteja fundamentado em 

estudo técnico (o EVTEA) e que demonstre: (a) a conveniência e a oportunidade 

da contratação, justificando a opção pela PPP; (b) que as despesas criadas ou 

aumentadas com a contratação não afetarão as metas de resultados fiscais 

previstas no Anexo de Metas Fiscais referido no artigo 4º, § 1º, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos 

seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela 

redução permanente de despesa; (iii) que as obrigações contraídas pela 

Administração Pública estão em consonância com os limites e condições 

decorrentes da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal no que, tangP às 

ope,rações de crédito efetuadas pelo ente fP.rle,r;irlo P sua divida pública 

consolidada. 
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(ii) Elaboração de estimativa de impacto orçamentário-financeiro das 

despesas da parceria público-privada nos exercícios em que vigerá o respectivo 

contrato. 

(iii) Apresentação de declaração do ordenador da despesa indicando que as 

obrigações contraídas pela Administração Pública, oriundas da contratação da 

parceria público-privada, são compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e estão previstas na Lei Orçamentária Anual, bem como que o objeto da parceria 

esteja contemplado no Plano Plurianual em vigor . 

(iv) Elaboração de fluxo financeiro, para o prazo total da vigência do contrato 

de PPP e por exercício financeiro, que demonstre que os recursos públicos serão 

suficientes para o cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas pelo 

Poder Público. 

(v) Existência de licença prévia ou diretrizes para o licenciamento ambiental. 

5. Conteúdo dos documentos 

5.1. Edital 

5.l.l. Objeto do Procedimento Licitatório 

Constitui objeto do procedimento licitatório a seleção de licitante com vistas à 

contratação de concessão comum ou parceria público-privada (concessão patrocinada 

ou concessão administrativa), para a prestação de serviços públicos de manejo de 

resíduos sólidos no Município de Bauru, abrangendo transbordo, transporte e destinação 

final. 

5.1.2. Critério de Julgamento da Licitação 



O critério de julgamento da licitação dependerá da modalidade de concessão a ser 

contratada, podendo ser eleito entre aqueles genéricos insculpidos no art. 152s da Lei 

Federal de Concessões (no caso de concessão comum) ou no art. 12, 11 26 da Lei Federal 

de PPPs (no caso de concessão patrocinada ou administrativa). 

Os critérios dos incisos li a IV do art. 15 são específicos para concessão comum, não se 

aplicando para o caso de PPP. Dentre os possíveis critérios de julgamento para a 

concessão comum, pode-se adotar a combinação de menor valor da tarifa com o de 

melhor técnica, conforme disposto no artigo 15, inciso V, da Lei Federal de Concessões. 

Esse critério pode ser adequado por ser a concessão uma contratação de longo prazo, 

tendo como objeto serviços de relevância para a população, que englobam atividades de 

complexidade técnica e investimentos significativos. Daí a importância de avaliação dos 

aspectos técnicos envolvidos na prestação dos serviços, os quais trarão benefícios e 

vantagens à Administração Pública e, em última instância, aos usuários finais de todo o 

Município. 

Todavia, o valor das tarifas cobradas dos usuários também tem relevância para garantir 

o interesse público, a modicidade tarifária almejada e o acesso da população aos serviços 

públicos. Daí ser pertinente que, por outro lado, o menor preço (no caso, o valor da tarifa) 

também seja levado em conta como critério de julgamento. 

25 "Art. 15. No Julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios:[ ... ] 

1- o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; 
!I - a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da :oncessão; 
Ili - a combinação, dois a dois, dos critérios refendas nos incisos 1, li e V!1; 

IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital; 
V - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado 
com o de melhortécn1ca; 
VI - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de 

melhor técnica; 
VII melhor ofcrtJ de p.ig.:imcnto pel.:1 outorgiJ .:ipó:; quJlificJç5o de propost.:i~ técmcas". 

25"Art 12. O certame para a contrataç5o de p;:ircenas públlco•prlvadas obedecerá ao procedimento previsto na 

!eg1slação vigente sobre licitações e contratos administrativos e também ao seguinte: 
1- o julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, desdassific,rndo-se os licitantes 
r,11P n;:ín r1lrr1nç;:irPm í'l pnntuí'lç;:in míntmí'l, n<; C'Jlli'IÍ'> n~n p;:irtiripí'lr~n rln,; P.tí'lí)i'IS sP.gu1ntP.!'i; 

li - o julgan1e11to pcderá adotar como crité1·ios, além dos ptevistos 1,os incisos I e V do art. lS da Lei n!:! 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, os seguintes: 
a) menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública; 
b) melhor proposta em razão da combinação do critério da alínea a com o de melhor técnica, de acordo com os pesos 

estabelecidos no edita!; [ ... ]". 
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Também é possível que o critério de julgamento seja apenas o de menor tarifa, tendo-se 

por referência o valor máximo a ser estabelecido no edital, sendo que exigências técnicas 

poderão ser feitas apenas na fase da habilitação, não sendo exigido proposta técnica 

como critério de julgamento, apenas proposta comercial. 

Na hipótese de se realizar a concessão no modelo de PPP, o Município poderá optar, 

como critério de julgamento, o menor valor da tarifa, isoladamente ou combinado com a 

melhor proposta técnica, ou, ainda, pelo menor valor da contraprestação a ser paga pela 

Admm1straçao Publica, isoladamente ou combinado com a melhor proposta tecn1ca, 

conforme pesos estabelecidos no edital. 

Nesse caso, conforme comentado acima, pode-se escolher um critério que avalie valores 

ofertados (tarifa ou contraprestação) conjuntamente com proposta técnica, ou apenas 

avalie valores ofertados na proposta comercial. 

5.1.3. Condições de Participação 

Nos termos do artigo 40, inciso Vl 27, da Lei Federal de Licitações, o edital deve estabelecer 

as condições para a participação na licitação, definir os requisitos de habilitação (jurídica, 

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, 

e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal), bem 

como disciplinar a forma de apresentação das propostas. 

Com relação às condições de participação, a minuta de edital deverá prever a 

possibilidade de empresas brasileiras ou estrangeiras, isoladas ou reunidas em consórcio, 

participarem da licitação. 

27 "Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de 
seu setor, a modalldade, o regime de execução e o tipo da !1c1tação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, 
dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 
ubrigdturiornerile, u ~eguinle: [ ... ] 

VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação 
das propostas; [ ... ]". 
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Com vistas a assegurar a contratação de empresas idôneas e capacitadas, a minuta de 

edital deverá vedar a participação de empresas (i) declaradas inidôneas e que tenham 

sido temporariamente impedidas, para licitar ou contratar com a Administração Pública 

da União, dos Estados e dos Município; (ii) em cumprimento de pena de suspensão 

temporária do direito de participar em licitações ou impedidas de contratar com a 

Administração Pública Municipal; (iii) cuja falência tenha sido decretada; (iv) que tenham 

sido condenadas, por sentença transitada em julgado, à pena de interdição de direitos 

devido à pratica de crimes ambientais, conforme disciplinado no artigo 10 da Lei federal 

Aº 9.605/98; {v) que estejaffi 19Foil9ido9 de ee,ntratar eem a AdFftinhtra~Bo Pt1Blico eJa 

União, dos Estados e dos Municípios em virtude de sanção restritiva de direito por 

infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei federal 

n' 9.605/98; (vi) que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública da União, dos Estados e 

dos Municípios, nos termos do art. 33, incisos IV e V, da Lei federal nº 12.527 /11; (vii) que 

ofereçam mais de uma proposta na licitação, isoladamente ou como integrante de 

consórcio; e (viii) cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro 

técnico sejam servidores ou empregados da Administração Pública direta ou indireta do 

Município de Bauru, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 

anteriores à data determinada para a entrega dos envelopes na licitação. 

5.1.3.1. Participação de empresas em Consórcio 

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, a permissão ou a vedação 

da participação de empresas em consórcio em determinada licitação, ou mesmo a 

estipulação de um número máximo de empresas consorciadas, está no âmbito do 

exercício do poder discricionário da Administração Pública. 

A fundamentação legal para tal opção reside no artigo 33 da Lei de Licitações, que 

expressamente prevê a obrigatoriedade da observância de determinadas normas quando 

permitida na licitação a participação de empresas em consórcio. 
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Sendo assim, depreende-se que a indicação de número máximo de consorciados se trata 

de ato discricionário do ente contratante, que deverá ponderar se sua opção implica ou 

não eventual restrição ao caráter competitivo da licitação, devendo ser analisado cada 

caso concreto, considerado o objeto específico da contratação. 

Para fins da licitação relativa ao presente Projeto, é sugerida a possibilidade de 

participação de empresas reunidas em consórcio de até 03 (três) consorciadas. 

Tal li1+1itaçãg r:1g r:11'1mero de consorciadas 1dsa presentar a seg1 ,rança j11rídica da 

contratação, evitando-se que diversas empresas não aptas sejam estimuladas a se 

consorciar, aventurando-se com propostas temerárias que não garantam a posterior 

execução do contrato de forma satisfatória. 

Essa limitação não resulta em qualquer caráter restritivo à participação dos licitantes, de 

forma a prejudicar a contratação mais vantajosa à Administração Pública. Ao contrário, 

assegura a competitividade do universo de licitantes efetivamente aptos a participar do 

certame e a cumprir o objeto da concessão. 

5.1.3.2. Habilitação Jurídica 

No caso em tela, para fins de comprovação da habilitação jurídica em consonância com 

o artigo 28 28 da Lei Federal de Licitações, a minuta do edital deverá prever a exigência 

dos se~uintes documentos: 

28 Art. 28. A dowmentaçifo rPl<1tivn ~ habilitação jurídica, contorme o caso. cons1st1râ em: 
1 - cédtda d~ irlPntíri.:irlP; 

li - registro comercial, no caso de empresa individual; 
Ili - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir." 



(i) registro comercial em caso de empresa individual; 

(ii) ato constitutivo e todas as alterações inscritas no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, acompanhada de documento que demonstre a diretoria em exercício, em caso 

de sociedades simples; 

(iii) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em se tratando de sociedades 

empresárias; 

(i o) 110 caso de sociedades prn ações e sociedades lil I titadas 1 alé1 t I do crn 1t1 ato ou estatuto 

social, documentos que comprovem a eleição dos seus administradores e, quando for o 

caso, as publicações exigidas pela Lei federal n9 6.404/76; 

(v) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, no caso de empresa estrangeira em funcionamento no 

Brasil; 

(vi) no caso de fundo de investimento, deverá apresentar os seguintes documentos: 

comprovante de registro do fundo de investimento na CVM; ato constitutivo com última 

alteração arquivada perante o órgão competente; regulamento e alterações, se houver, 

devidamente registrados no Cartório de Títulos e Documentos; comprovante de registro 

do administrador e, se houver, do gestor do fundo de investimento, perante a CVM; 

prova de eleição dos representantes do administrador; comprovação de que o fundo de 

investimento se encontra devidamente autorizado pelos seus catistas a participar da 

licitação, por meio de autorização decorrente da política de investimento do fundo 

descrita em seu regulamento, e de que o seu administrador pode representá-lo em todos 

os atos e para todos os efeitos da licitação, assumindo, em nome do fundo de 

investimento, todas as obrigações e direitos que dela decorrerem; certidão negativa de 

falência da administradora e gestora do fundo, expedida pelo(s) cartório(s) de 

distribuição da sede da(s) mesma(s), com data de até 180 (cento e oitenta) dias 

anteriores à data da sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes; e 

demonstração do administrador do fundo de que há instrumentos particulares de 
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compromisso de investimento firmados entre os cotistas e o fundo, nos termos do artigo 

2º, parágrafo Sº da Instrução CVM n.º 391, de 16 de Julho de 2003, se o caso; ou, 

alternativamente, apresentação de declaração do administrador do fundo de que há 

instrumentos particulares de compromisso de investimento firmados entre os catistas e 

Fundo, acompanhada de cópia do Anúncio de Encerramento; 

(vii) no caso de entidade aberta ou fechada de previdência complementar, deverá 

apresentar a ata que elegeu a administração em exercício, o regulamento em vigor, 

comprovante de autorização expressa e específica quanto à constituição e 

t1:rneio11a1, 1e1 ,to da 21 ,tidade de p1 ~vidê1 ida tui 11plt111e11ta1, co11cedida pelo ó1 gãu 

fiscalizador competente, e declaração/certidão de que os planos e benefícios por ela 

administrados não se encontram sob liquidação ou intervenção da entidade reguladora; 

e 

(viii) no caso de instituição financeira, deverá apresentar um comprovante de autorização 

expressa e específica de constituição e funcionamento da instituição financeira, 

concedida pela entidade reguladora do setor, bem como comprovação da homologação 

da eleição do seu administrador. 

5.1.3.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, sugere-se que a minuta do 

edital exija os documentos elencados no artigo 29 da Lei Federal de Licitações, a saber: 

1 - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC); 

li - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 
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Ili - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei. 

V - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de lo de maio 

de 1943. 

5.1.3.4. Qualificação Técnica 

No que concerne à qualificação técnica, sugere-se que a minuta de edital exija que a 

licitante comprove estar registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -

CREA do local da sua sede ou outro órgão equivalente, em caso de licitante estrangeira, 

bem como que apresente atestados técnicos operacionais e técnico-profissionais 

demonstrando a sua experiência nas parcelas de maior relevância do objeto da licitação, 

em consonância com o disposto no artigo 3029 da Lei Federal de Licitações. 

29 "Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
1 - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
li - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e 1nd1cação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnic8 adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
111- comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da !!citação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
§ lo A comprovação de aptidão refenda no 1nc1so li do "caput" deste artigo, no caso das licítações pertinentes a obras 
e serviços, será feila por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registraúus 11d~ tmlitldtle~ profissionais competentes, l\mltadas as ex!gênctas a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994) 
1 - capacitação técn1co-profiss1onal: comprovação do licitante de possurr em seu quadro permanente, na data prevista 
para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
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A sugestão é que sejam exigidos atestados que demonstrem experiências compatíveis 

com o objeto da concessão, sendo que a definição precisa dessas exigências dependerá 

da escolha do cenário e da rota tecnológica que será adotada na concessão. Portanto, 

uma vez definidos tais pontos, as exigências técnicas serão pormenorizadas na minuta do 

edital de licitação, que integrará os presentes Estudos. 

Quanto aos atestados técnico-operacionais (em nome da empresa licitante), sugere-se 

que sejam aceitos atestados emitidos em nome de empresa controlada, controladora 

e/ou sob o mesmo controle comum da licitante. Isso porque tem sido cada vez mais 

comHm qlle esses ?tertsdor r@j;;iri:1 obtidos ~or COA6955ionária5 COA:Stit1:Jí8as na ~orr:Aa Be 

sociedades de propósito específico (SPEs), ou seja, sociedades que têm como único 

objeto a execução do contrato de concessão e que, consequentemente, não podem 

participar de outras licitações. 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de característ'1cas se'Tlelhantes, 
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as 
ex1gênc1as de quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído pela Lei nQ 8.883, de 1994) 
li - (Vetado). (lncluido pela Lei n' 8.883, de 1994) 

a) (Vetado). (Incluído pela Lei n' 8.883, de 1994) 

b) (Vetado). (Incluído pela Lei n' 8.883, de 1994) 

§ 2:J As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão 
definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares 
de complexidade tecnológica e operacional equlvalente ou superior. 
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de 
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado . 

§ So É vedada a exIgênc1a de comprovação de at1v1dade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda 
em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. 
§ 60 As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 
especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a 
apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabive1s, vedada as 
exigências de propriedade e de localização prévia. 
§ 7' (Vetado). (Redação dada pela Lei n' 8.883, de 1994) 
1- (Vetado). (Incluído pela Lei n' 8.883, de 1994) 

li - (Vetado). (Incluído pela Le, nº 8.883, de 1994) 

§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir 
dos licitantes a metodologia de execução, cuJa avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à 
análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 

§ 9] Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização, como fator de 
extrema rPlf'v~nri;:i ri;:irn e;;ir;intir"' ,.. ... ,,..-1,ç~o dei objet•:i a s':'r co11t1·ataJu, uu qu~ J . .l'J:.:..:1 1..urr1f.Jrurm,:lt:r .:1 1..u11l111uir..J.:1r..Je 

da prestação de serviços públicos essenciais. 

§ 10. Os prof1ss1ona1s indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional de que 
trata o inciso I do § lo deste artigo deverão participar da obra ou serviço obJeto da licitação, admitindo-se a 
substituição por prof1ssiona1s de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
administração. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)" 
§ 11. (Vetado). (Incluído pela Lei n' 8.883, de 1994) 
§ 12. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)" 
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Em geral, quem participa das licitações para futuras concessões são controladas ou 

controladoras da SPE, e não propriamente as SPEs, pela vedação referida. Por essa razão, 

faz-se relevante que esses atestados sejam utilizados em outras licitações por suas 

controladas, controladoras e/ou sob o mesmo controle comum, que efetivamente 

adquirem experiência e conhecimento por meio das SPEs. Tal sugestão visa, como 

principal objetivo, ampliar a competitividade e admitir que empresas com experiência em 

concessão possam participar da licitação. 

Sugere-se, ainda, que seja exigida comprovação de realização de investimentos com 

1 ecu1 sos µ1 óp1 ios ou ali a vés de captação ju 11to a te1 cei1 os1 Lei ido e11 t vista que o p1 ese. 1le 

Projeto envolve a realização de expressivos investimentos com recursos a serem obtidos 

pela concessionária. 

S.1.3.S. Qualificação Econômico-Financeira 

Nos termos do artigo 313º da Lei de Licitações, a qualificação econômico-financeira das 

licitantes poderá ser comprovada mediante a apresentação de (i) balanço patrimonial e 

30 "Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômlco-financeira limitar-se-á a: 
J - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 
I! - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distnbuidor da sede da pessoa Jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
Ili - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e§ lo do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um 

por cento) do valor estimado do objeto da contratação. 
§ lo A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos 
compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de 
faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no 
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as 
garantias previstas no §lodo art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico
financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao ad1mplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 
§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 
~ 4o Poderá ser ex1g1da, ainda, o relaçdu du!:i t:omprnrm!:i!>U:- d!:i!:ium1do::, pelo licitante que importem diminu1çáo da 
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido 

alualizado e sua capacidade de rotação. 
6 So A comprovação de boa situaç3o fimncetrJ dJ empresJ será feit3 de form3 objetiva, através do cálculo de índices 
wr 1LdUei!:i µr evi:,,Lu':> nu t!Jildl t! Jev1tldrrienle ju:,,Lifitatfm, nu prute':>!:iU dÚrr1ir1blr dlivu tld lir..ild<,,du tiue tt::"1111a JaJu ir1ír..iu 
ao certame licitatóno, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de 
situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. {Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

• 
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demonstrações contábeis do último exercício social, (ii) certidão negativa de falência ou 

concordata, ou recuperação judicial, (iii) garantia de proposta, (iv) patrimônio líquido, e 

(v) índices contábeis. 

Com relação à garantia de proposta, poderá ser prestada nas modalidades de (i) caução 

em dinheiro ou em títulos da dívida pública, (ii) seguro-garantia, ou (iii) fiança bancária, 

limitada a 1% (um por cento) do valor estimado dos investimentos. 

Sugere-se também a exigência de comprovação de patrimônio líquido em percentual do 

valm esti111ado dos i11vest1111er1tos, a ser 111e11sarado ao fl/11 do ÊiffEA. l~o caso de 

participação em consórcio, o valor do patrimônio líquido mínimo será acrescido de 30% 

(trinta por cento), nos termos do artigo 33, inciso 111 31, da Lei Federal de Licitações, sendo 

possível o somatório dos valores relativos ao patrimônio líquido de cada consorciado, na 

proporção de sua respectiva participação no consórcio. 

Além disso, por estarmos diante de contratação de longo prazo e que envolve a realização 

de vultosos investimentos, pode-se exigir no edital, para a qualificação econômico

financeira, a demonstração de índices contábeis para averiguar a idoneidade financeira 

das licitantes, os quais devem estar em consonância com os previstos em licitações 

similares e aceitos pelos órgãos de controle . 

S.1.3.6. Visita Técnica Obrigatória 

§ 6' (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)" 
31 "Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes 
normas:[ ... ] 
111- apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, 
para efeito de qualif1c3ção técnica, o wm:::itório dos qu.intitativm; de c::id::i consorci;Jdo, e, p;:ira efeito de qualificação 
econômico-flnanceira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, 
podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores 
exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro 
e pequenas empresas assim definidas em lei; [ ... ]" 



A exigência da obrigatoriedade de realização de visita técnica está amparada pelo artigo 

30, Ili, da Lei de Licitações32, sendo pacífico o entendimento de que não ofende os 

princípios da legalidade, impessoalidade e probidade administrativa. 

Ademais, a visita técnica tem por objetivo assegurar que os licitantes conheçam e 

avaliem, de forma mais minuciosa, os locais da futura prestação dos serviços e os bens 

que assumirá quando da celebração do contrato, conhecimento esse necessário à 

elaboração adequada de suas propostas técnica e comercial. 

Ellatlte disso, pode-se prever no edital a obrigatoriedade de realizaçao, por todas as 

licitantes, de visita técnica aos locais da prestação dos serviços, de forma a obter todas 

as informações necessárias à preparação de sua documentação, apresentando, assim, 

propostas mais consistentes com a realidade dos serviços que operará. 

5.1.4. Ressarcimento dos Custos com os Estudos Autorizados pela Administração 

Pública 

O artigo 2133 da Lei Federal de Concessões prevê a necessidade de o vencedor da licitação 

ressarcir os estudos realizados pelo Poder Público, ou por este autorizados, pelos quais 

se analisou a viabilidade da implantação de determinado projeto. 

No presente caso, o Consórcio EY/CONEN/LACAZ MARTINS/ZIGUIA foi contratado pela 

Caixa Econômica Federal com o objetivo de apresentar os estudos de viabilidade técnica, 

ambiental, econômico-financeira e jurídica para a concessão de serviços de manejo de 

resíduos sólidos urbanos do Município de Bauru. Os valores para a remuneração de tais 

estudos são oriundos do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de 

Projetos de Concessões e PPP - FEP. 

32 "Art.30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar~se-á a: ( ... ) 

li! - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 
conhecimento de tod::i5 ;:i5 informJçõcs e du5 condições locais para o cumprimento das obrrgações objeto da 
licitação; [ ... ]". 
33 "Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, 
vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, 

estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, 
especificados no edital". 
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Deverá constar do edital a obrigação de ressarcimento dos estudos de viabilidade pelo 

licitante vencedor e seu respectivo valor atualizado, sendo que esse pagamento pode 

constar, inclusive, como condição precedente necessária para a assinatura do contrato 

de concessão. 

5.1.5. Demais condições prévias à celebração do contrato de concessão 

Além do ressarcimento referido acima, a minuta de edital preverá, como condições 

prévias à celebração do contrato de concessão a serem cumpridas pela licitante 

vencedora, a constituição de sociedade de propósito específico (SPE) que celebrará o 

contrato na qualidade de concessionária e a apresentação de garantia de execução do 

contrato, por parte da concessionária. 

No caso de ser adotado um modelo de PPP (concessão patrocinada ou administrativa), 

sugere-se que também seja uma condição precedente a constituição de garantia a ser 

prestada pelo parceiro público (no caso, pelo Município de Bauru). 

5.1.6. Elementos do Projeto Básico 

O art. 18, inciso XV34
, da Lei Federal de Concessões, estabelece que a concessão de 

serviço público que envolver a prévia execução de obra pública está condicionada à 

existência de elementos do projeto básico que permitam a sua plena caracterização, não 

sendo necessária a elaboração prévia do projeto básico pela Administração Pública. 

Em caso de PPP (concessão patrocinada ou concessão administrativa), a Lei Federal de 

PPPs exige, em seu art. 10, § 4º, que "Os estudos de engenharia para a definição do valor 

do investimento da PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto, e o valor dos 

34 "Art. 18 ( ... ) 

XV - nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra, 
dentre os quais os elementos do proJeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias 
exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra; [ .. ]". 
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investimentos para definição do preço de referência para a licitação será calculado com 

base em valores de mercado considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil 

ou no exterior ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de 

mercado do setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante 

orçamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica". 

Assim sendo, a minuta de edital deverá conter anexo técnico que contenha elementos 

do projeto básico ou de anteprojeto, que deverá nortear a execução de seus próprios 

projetos pela futura concessionária, bem como a elaboração das propostas pelos 

1c1 an es. 

5.2. Minuta do Contrato 

5.2.1. Partes Contratantes 

A minuta do contrato de concessão sugerida deverá ser celebrada entre o poder 

concedente e a concessionária, ou seja, no presente caso, entre o Município de Bauru e 

a futura concessionária privada a ser constituída pelo licitante vencedor da prévia 

licitação. Poderá figurar como interveniente-anuente o ente regulador da concessão (a 

ser definido). 

No presente caso, o Município de Bauru, na qualidade de ente federado e titular serviços 

públicos de manejas de resíduos sólidos, deve figurar no contrato de concessão ou de 

PPP como poder concedente contratante. 

Quanto à concessionária ou parceiro privado, deve ser constituída pela licitante 

vencedora previamente à assinatura do contrato. Os sócios da concessionária deverão 

ser os 1nernl_,ro;, do consórcio (se a licitante vencedora for consórcio), na mesma 

participação de cada membro do consórcio, ou a licitante vencedora isolada (neste último 

caso, a concessionária será uma subsidiária integral). 
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5.2.2. Legislação Aplicável 

A implementação da modelagem deve observar a legislação aplicável, sendo relevante a 

expressa identificação das normas que regem a concessão comum ou a parceria público

privada (concessão patrocinada ou concessão administrativa) a ser contratada, quais 

sejam: 

• Para concessão comum: Lei Federal de Concessões, Lei Federal de Licitações, Lei 

Federal de Saneamento Básico, Decreto federal nº 7.217/10, Lei Orgânica do 

Mmlidpio de Barno e dernals leis federais, estaduais e mar11c1pats c□Ja rr1acér1a 

seja aplicável ao objeto da contratação. 

• Para PPP (concessão patrocinada ou concessão administrativa): Lei Federal de 

PPP, Lei Federal de Concessões (no que couber), Lei Federal de Licitações, Lei 

Federal de Saneamento Básico, Decreto federal nº 7.217/10, Lei Orgânica do 

Município de Bauru, a Lei municipal nº 6.787/2016 (que dispõe sobre 

contratações de parcerias público-privadas), e as demais leis federais, estaduais e 

municipais cuja matéria seja aplicável ao objeto da contratação. 

5.2.3. Objeto 

Constitui objeto da contratação a concessão (na modalidade comum, patrocinada ou 

administrativa) da prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, 

abrangendo o transbordo, o transporte, o tratamento e a destinação final, no Município 

de Bauru. 

5.2.4. Prazo e Prorrogação 

O prazo de vigência do contrato de concessão será determinado de acordo com a 

necessidade de amortização e a depreciação dos investimentos a serem realizados e o 



retorno do respectivo capital investido pela concessionária, de modo que seja preservada 

a equação econômico-financeira da avença até seu termo final. 

Na hipótese de o modelo da contratação ser uma concessão comum, a Lei Federal de 

Concessões não determina um limite temporal para a duração máxima do contrato. 

Já na hipótese de a contratação adotar o modelo de PPP (concessão patrocinada ou 

concessão administrativa), o contrato deverá ser de 5 (cinco) a 35 (trinta e cinco) anos, 

incluindo as eventuais prorrogações, conforme prescreve a Lei Federal de PPPs35
. 

No presente caso, a minuta do edital indicará o prazo da concessão, de acordo com os 

levantamentos e avaliações realizados no EVTEA, especificamente na modelagem 

econômico-financeira. 

Com relação à eventual prorrogação do prazo contratual, sugere-se que, na minuta do 

contrato de concessão, (i) o prazo de vigência do contrato possa ser prorrogado, desde 

que devidamente justificado e a critério do poder concedente, mediante procedimento 

estabelecido, ou (ii) para fins de readequação do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, em decorrência de revisão contratual. 

5.2.5. Valor da Contratação 

Não é prevista em qualquer norma aplicável às concessões o critério a ser adotado para 

o cálculo do valor do contrato, sendo comumente adotado como parâmetro, em projetos 

de infraestrutura, a fixação do valor da contratação com base nos investimentos a serem 

realizados pelo contratado ao longo do prazo contratual. 

35 "Art. 72 A,;., rl~11c;;11l;:ii; rlos contratos de parceria púb!lco~privada aitender::io ao disposto no art. 23 da Lei no 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: 
1- o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 (cinco), 
nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, 1nclu1ndo eventual prorrogação; [ ... ]". 
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Assim sendo, sugere-se que seja indicado na minuta de edital, como valor da contratação, 

o somatório estimado dos investimentos a serem realizados pelo contratado durante 

todo o prazo da concessão. 

Note-se que, na hipótese de o modelo da contratação ser uma PPP (concessão 

patrocinada ou concessão administrativa), não se admite que o valor do contrato seja 

inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), nos termos da Lei Federal de PPPs. 

5.2.6. Metas da Concessão ou PPP 

Os contratos de concessão comum e de parcerias público-privadas devem prever, 

obrigatoriamente, as metas a serem atingidas pela concessionária/parceiro privado, nos 

termos do artigo 1836 da Lei Federal de Concessões. 

Especialmente por se tratar de serviços públicos de saneamento básico37, as metas em 

apreço devem ser relacionadas à expansão dos serviços, bem como a parâmetros de 

qualidade, de eficiência, dentre outros. 

Desse modo, os estudos realizados apontarão as metas adequadas que serão previstas 

no Termo de Referência, anexo à minuta do edital sugerida, a serem atendidas pela 

concessionária ou pelo parceiro privado, as quais deverão estar em consonância com o 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

36 "Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os critérios e as 
normas gerais da legislação própria sobre licltações e contratos e conterá, especialmente: 
1 - o objeto, metas e prazo da concessão; 
[ ... ]". 

37 "Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de 
saneamento básico: ( ... ) 
§ 2º Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, as normas previstas no inciso 
Ili do caput deste artigo deverão prever:( ... ) 

11 - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e 
de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados; 
[ ... ]" 

1 



5.2. 7. Sociedade de Propósito Específico 

Na hipótese de concessão comum, a Lei Federal de Concessões não exige que o licitante 

vencedor constitua uma sociedade de propósito específico que figurará como a 

concessionária que assinará o contrato de concessão. 

Já para os modelos de PPP (concessão patrocinada ou concessão administrativa), a Lei 

Federal de PPPs exige que, previamente à celebração do contrato, e como condição para 

tanto, deverá ser constituída uma sociedade de propósito específico pelo licitante 

veneeder, a quãl deverá 111f111te1 co1110 ci1 deu objeto social a execução dos sei oiços objeto 

da concessão. 

No pres~nte caso, <c?m qu_<il_guer _çlos íl"]Od~los de con_ces~~-Q que seja adotaqq (mesm_o a 

comum), sugere-se que se exija a constituição de sociedade de_ prop_ósito específico, 

sendo que sua forma, as regras para integralização de capital e para alterações acionárias 

ao longo da concessão deverão constar da minuta do contrato. ·--------
Tal exigência tem como principal finalidade possibilitar a segregação do projeto objeto 

da concessão em relação aos demais empreendimentos operados pela licitante 

vencedora, a "empresa mãe" da sociedade de propósito específico, com a consequente 

delimitação dos riscos inerentes aos ativos e passivos dessa sociedade autônoma como 

adiantado anteriormente. A segregação do projeto é interessante para os financiadores 

que pretendem estruturar financiamentos no modelo de projectfinance, bem como para 

o Município e para o ente regulador, propiciando uma fiscalização mais transparente e 

eficaz. 

No caso de transferência de controle da concessionária ou da própria concessão, 

conforme previsão da Lei Federal de Concessão e da Lei Federal de PPPs, será necessária 

obrigatoriamente a prévia e expressa autorização do contratante, sob pena de 

caducidade Lia cu11u,ssdu. 
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Nessa hipótese, o novo interessado deve comprovar sua capacitação técnica, financeira, 

jurídica e fiscal para prestação dos serviços públicos, além de assumir as obrigações 

previstas e se comprometer a cumprir com todas as cláusulas e condições contratuais. 

Por sua vez, sugere-se que qualquer outra modificação na participação acionária da 

concessionária que não importe em transferência de controle deverá ser apenas 

comunicada ao Município. 

5.2.8. Bens Integrantes da Concessão 

Os bens integrantes da concessão ou PPP serão constituídos de bens reversíveis e não 

reversíveis utilizados pela concessionária no âmbito da prestação dos serviços públicos. 

Os bens reversíveis são aqueles diretamente afetos aos serviços públicos de manejo de 

resíduos sólidos, ou seja, aqueles essenciais à prestação de tais serviços, que 

compreendem os bens já existentes no Município e aqueles que serão construídos e/ou 

adquiridos pela concessionária ao longo da vigência da concessão. 

Uma vez que existam bens afetos ao serviço público que serão transferidos à 

concessionária/parceiro privado quando do início da vigência contratual, deverá ser 

elaborada uma relação desses bens, que deverá constar como anexo ao edital, devendo 

as partes promover uma vistoria para fins de averiguar o estado em que serão recebidos 

pelo contratado, nos termos do artigo 18, inciso X, da Lei Federal de Concessões. 

Tais bens públicos afetos aos serviços, já existentes no início da concessão, assim como 

aqueles que serão construídos e/ou adquiridos ao longo de sua vigência, deverão, ao final 

da concessão, ser revertidos ao contratante, oportunidade na qual deverá ser realizada 

nova vistoria com o intuito de avaliar seu estado e a eventual necessidade de pagamento 

de indenizações. 

5.2.9. Desapropriação 
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Se houver necessidade da efetivação de desapropriação, bem como de instituição de 

servidão, estas deverão observar, obrigatoriamente, duas etapas distintas: a primeira, 

relativa à declaração de utilidade pública, e a segunda, de realização do processo de 

desapropriação em si, seja por meio amigável, seja por via judicial. 

A competência para declarar de utilidade pública é exclusiva do Município, portanto, 

apenas o Poder Executivo pode editar decreto para esse fim. 

No que diz respeito à realização da desapropriação, esta pode ser providenciada por 

ó1gMs 111,egrarileS ela Ac!mlnlstraç~o Pública q □ e tenham recebido tal 1nc□ rr1Mr1c1a, ou 

pela concessionária privada, se assim for determinado no próprio contrato. 

No caso em tela, sugere-se que as minutas do edital e do contrato de concessão 

estabeleçam que a efetivação das desapropriações porventura necessárias seja realizada 

mediante a declaração de utilidade pública por parte do Município, seguida da execução 

dos atos expropriatórios pelo contratado, com o objetivo de se trazer maior agilidade no 

processo e maior facilidade na gestão do cronograma das obras. 

5.2.10. Condições de Execução das Obras e Prestação dos Serviços 

O contrato de concessão, qualquer que seja sua modalidade, deverá prever os 

procedimentos e condições para a execução das obras e para a prestação dos serviços 

contratados. 

Nesse sentido, a minuta do contrato disporá acerca do procedimento de apresentação 

dos projetos executivos, bem como o de vistoria e emissão do respectivo termo de 

recebimento das obras. 

Cumpre ressaltar a questão do cronograma das obras, sendo sua observância de 

imperiosa importância para o regular desenvolvimento da concessão/parceria público-

• 
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privada, cabendo distinguir as consequências em caso de inadimplemento por qualquer 

das partes responsáveis pelo seu cumprimento e execução. 

No que se refere à prestação dos serviços, o instrumento contratual deverá determinar 

as condições de sua execução, devendo ser observado, especialmente, o pressuposto da 

Lei Federal de Concessões38 de serviço adequado. 

Quanto às obras a serem executadas, o Município e/ou o ente regulador terá(ão) livre 

acesso aos locais onde elas serão realizadas, podendo acompanhar sua execução ou 

Indicar empresa gerenc1aâora para ass1st1-lo(s). 

Também quanto à prestação dos serviços, poderá (e deverá) ser acompanhada e 

fiscalizada pelo Município e/ou ente regulador, podendo haver também a figura do 

verificador independente, especialmente nas hipóteses de PPP (concessão patrocinada 

ou concessão administrativa), em que será necessário verificar o atendimento de índices 

de desempenho para fins de cálculo da contraprestação pecuniária devida. 

Saliente-se que, em caso de PPP, a contratação de verificador independente deverá 

constar do contrato de concessão, inclusive quanto aos critérios e procedimentos para 

sua escolha, como também quanto à responsabilidade por tal contratação e os 

respectivos custos . 

Assim, é possível alocar tal responsabilidade tanto para o Município contratante como 

para a concessionária privada, sendo importante determinar a obrigatoriedade dessa 

contratação e de sua manutenção ao longo de toda a vigência contratual. 

O verificador independente será um auxiliar importante para a eficiente gestão do 

contrato, valendo ressaltar, no entanto, que não substituirá nem afastará as atribuições 

e prerrogativas de fiscalização da Administração Pública e do ente regulador. 

38 "Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 
§ lo Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regulandade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas". 



5.2.11. Obtenção de Financiamento 

Dentre as obrigações alocadas à concessionária, nos termos dos documentos que 

regerão a concessão, está a responsabilidade pela obtenção de financiamento. A Lei 

Federal de Concessões39 e a Lei Federal de PPPs40 preveem disposições voltadas a 

conferir maior segurança às instituições financiadoras, buscando, com isso, incentivar e 

facilitar a obtenção do financiamento necessário à consecução do objeto das concessões, 

39 "Art. 27~A. Nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o poder concedente autorizará a assunção do 
controle ou da administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores com quem não 
mantenha vínculo societário direto, para promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da 
prestação dos serviços. {Incluído pela Lei n213.097, de 2015) 
§ lo Na hipótese prevista no caput, o poder concedente exigirá dos financiadores e dos garantidores que atendam às 
exigências de regularidade jurídica e fiscal, podendo alterar ou dispensar os demais requisitos previstos no inciso! do 

parágrafo único do art. 27. (!nduído pela Lei nº 13.097, de 2015) 
§ 2o A assunção do controle ou da administração temporária autorizadas na forma do caput deste artigo não alterará 

as obrigações da concessionária e de seus controladores para com terceiros, poder concedente e usuários dos serviços 

públicos. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 
§ 3o Configura-se o controle da concessionária, para os fins dispostos no caput deste artigo, a propriedade resolúvel 
de ações ou quotas por seus financiadores e garantidores que atendam os requisitos do art. 116 da Lei no 6.404, de 15 

de dezembro de 1976. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 
§ 4º Configura-se a administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores quando, sem a 

transferência da propriedade de ações ou quotas, forem outorgados os seguintes poderes: (Incluído pe!a Lei nº 13.097, 
de 2015) 
1 - indicar os membros do Conselho de Admiriistração, a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas, nas 

sociedades regidas pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976; ou administradores, a serem eleitos pelos quotIstas, 

nas demais sociedades; (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 
!I - indicar os membros do Conselho Fiscal, a serem eleitos pelos acionistas ou :;iuotistas controladores em Assembleia 

Geral; (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 
Ili - exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou quotistas da concessionária, 
que representem, ou possam representar, preJuízos aos fins previstos no caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 

13.097, de 2015) 
IV - outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo. {Incluído pela Lei nº 13.097, de 

2015) 
§ Sº A administração temporária autorizada na forma deste artigo não acarretará responsabilidade aos financiadores 

e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive 

com o poder concedente ou empregados. (lnduído pela Lei nº 13.097, de 2015) 
§ 6º O Poder concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 

2015) 
Art. 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da 
concessão, até o l1m1te que não comprometa a operacmnallzação e a continuidade da prestação do serviço". 

40 "Art. 5' ( ... ) 
§ lo Os contratos poderão prever adicionalmente: 
1- os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência du conlr ale dd !>m:ieJdde de propósito 
específico para os seus financiadores, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e assegurar a 

continu1dudc du prcstuç5o do.'.i .'.iCrYIÇO.'.i, n5o se uplic;:rndo pJr;:i este efeito o prcvi~to no incI~0 1 do p;:iróGrJfo único do 

art. 27 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 
II - a possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação às obrigações 

pecuniárias da Administração Pública; 
1!1- a legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção antecipada do contrato, bem 
como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores de parcerias público-privadas". 
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as quais deverão ser refletidas na minuta do contrato de concessão, inclusive no que 

concerne à possibilidade de a concessionária oferecer em garantia, nos contratos de 

financiamento, os direitos emergentes da concessão até o limite que não comprometa a 

operacionalização e a continuidade na prestação dos serviços, nos termos do artigo 28 

da Lei Federal de Concessões. 

Sendo assim, a concessionária será a única responsável pela obtenção dos recursos 

financeiros necessários à execução do objeto da concessão ou PPP, sendo que o 

Município apenas participará como interveniente anuente nos respectivos contratos de 

financiamento celebrados pela concessionaria, caso seJa solicitado. 

5.2.12. Remuneração da Concessionária 

Nas contratações realizadas sob o modelo de concessão comum, como contrapartida à 

execução dos serviços públicos, o particular contratado faz jus à remuneração advinda 

do produto da arrecadação das tarifas pagas pelos usuários finais. 

De acordo com a Lei Federal de Saneamento41 , o valor da tarifa deverá ser fixado com 

vistas a assegurar tanto o equilíbrio econômico-financeiro do contrato como a 

modicidade tarifária, mediante a adoção de mecanismos que induzam a eficiência e 

eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

Desse modo, no presente caso, a concessionária será remunerada pelas tarifas relativas 

aos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, fixadas no contrato de concessão, 

com base na proposta comercial da licitante vencedora, observada a estrutura tarifária 

estabelecida contratualmente e nas normas de regulação. 

41 "Art. 21. O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios:[ ... ] 
IV-definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, 
mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos 
de produtividade". 
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Note-se que, havendo cobrança de tarifas dos usuários finais, a concessionária realizará 

também a gestão comercial dos serviços, de modo que possa gerenciar da forma mais 

eficiente possível a arrecadação e os eventuais casos de inadimplência. 

Na hipótese de concessão patrocinada, haverá tanto a cobrança de tarifas dos usuários 

finais quanto o pagamento de contraprestação pecuniária pelo Município, o que deverá 

ser previsto e regulado no contrato. 

Se o modelo adotado for de concessão administrativa, não haverá cobrança de qualquer 

tarifa dos usuanos, apenas o pagamento de contraprestaçao pecurnana pelo IVlurnc1p10. 

Se houver a previsão de desembolsos a serem efetuados pelo Município de Bauru à 

concessionária, os mecanismos de pagamento dessas contraprestações deverão constar 

do contrato, de forma a dar segurança jurídica de que serão feitos de forma regular e 

adequada, evitando-se soluções de continuidade que podem impactar a equação 

econômico-financeira do contrato e a própria operação dos serviços públicos. 

A Lei Federal de PPPs prevê que o pagamento da contraprestação pode ser efetivado por 

qualquer meio legalmente admitido, tais como pagamento por ordem bancária, cessão 

de créditos não tributários, outorga de direitos e outros. 

Uma das possibilidades de modelagem indica que a contraprestação pecuniária seja paga 

ao parceiro privado mediante a transferência automática dos valores correspondentes 

de uma conta bancária do Município de Bauru para uma conta bancária de titularidade 

do parceiro privado. 

Com a finalidade de conceder maior segurança jurídica ao negócio, deverá ser previsto 

na minuta do contrato de concessão, como condição suspensiva de eficácia, a celebração 

dos instrumentos contratuais necessários para a viabilização dessa operação. 
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Ainda no caso de PPP, o contrato de concessão deverá também dispor acerca de todas 

as condições atinentes ao cálculo e ao procedimento de pagamento de referida 

contraprestação. 

5.2.13. R"ajust" 

O reajuste das tarifas e/ou das contraprestações tem por finalidade corrigir 

monetariamente os valores ofertados ao longo do tempo, com vistas a manter o valor 

real da moeda diante do processo inflacionário . 

Para se atingir tal finalidade, deverá ser previamente estabelecido no contrato de 

concessão o índice (setorial ou resultante de fórmula paramétrica) que melhor reflita a 

variação inflacionária dos valores a serem auferidos pela concessionária, sendo que a 

periodicidade para realização do reajuste, nos termos da Lei federal nº 10.192/0142, 

deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses contados da data de assinatura do contrato. 

No caso em tela, a minuta do contrato de concessão deverá dispor acerca da 

periodicidade de aplicação do reajuste, da fórmula para seu cálculo, bem como 

regulamenta o procedimento para aplicação, o que implica a apresentação do cálculo, 

pela concessionária à entidade reguladora e fiscalizadora, para aprovação prévia por esta 

última, e a respectiva aprovação. 

5.2.14. Indicadores de Qualidade/Desempenho 

De acordo com a Lei Federal de Concessões43, os contratos de concessão comum deverão 

necessariamente prever disposição que contemple os "critérios, indicadores, fórmulas e 

parâmetros definidores da qualidade do serviço", sendo que eventual desatendimento a 

42 "Art. 2o ( ... ] 

§ lo É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um 
ano.[ ... ]". 
43 "Art. 23. São cláusulas essenc1a1s do contrato de concessão as relativas: [ .. ] 
Ili - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço;[ .. .]" 



esses aspectos técnicos, que demonstre a inadequação ou deficiência da prestação dos 

serviços contratados, poderá ensejar a declaração de caducidade da concessão, 

conforme previsto no art. 3844 da citada norma. 

Por outro lado, à luz do artigo Sº, inciso VII, da Lei Federal de PPPs, os contratos de 

parceria público-privada deverão prever os critérios objetivos de avaliação do 

desempenho do parceiro privado. 

Diante dessas disposições, o termo de referência, anexo à minuta do edital, deverá 

apresentar os indicadores de desempenho dos serviços contratados, apontando os 

critérios e padrões a serem observados para a aferição da qualidade, sendo que eventual 

atendimento insatisfatório a tais indicadores pela concessionária poderá ensejar a 

aplicação de penalidades ou poderá refletir no valor da contraprestação a ser paga pelo 

Município, na hipótese de PPP. 

5.2.15. Garantia de Pagamento da Contraprestação (PPP) 

Caso de opte pela contratação de uma PPP, é importante observar que um dos pontos 

inovadores das parcerias público-privadas é a possibilidade de prestação, pelo parceiro 

público ao parceiro privado, de garantia de pagamento de suas obrigações pecuniárias. 

Considerando que uma das fontes ou a única fonte de receita da parceria público-privada 

provém da contraprestação pecuniária a ser paga pelo parceiro público, pode-se dizer 

que um dos elementos essenciais para o sucesso desse modelo de contratação é a 

estruturação de uma garantia de pagamento firme e sólida, que dê segurança jurídica ao 

parceiro privado e aos seus financiadores. 

44 "Art. 38, A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de 
caducidade da concessão ou a aplicaçáo das sanções contratuais, respeitadas as d1spos1çóes deste artigo, do art. 27, e 
as normas convencionadas entre as partes. 
§ lo A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando: 
1- o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores 
e parâmetros definidores da qualidade do serviço;[ ... ]". 
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A Lei Federal de PPPs45 elenca exemplificativamente algumas das garantias de pagamento 

passíveis de serem concedidas pela Administração Pública, permitindo, ainda, que sejam 

utilizadas garantias em qualquer das modalidades admitidas no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Do mesmo modo, a Lei Municipal de PPPs elenca em seu artigo 1246 os meios pelos quais 

a Administração Pública poderá garantir as obrigações pecuniárias assumidas perante o 

parceiro privado. 

Importante destacar a poss1bd1dade de se optar pela utd1zaçao do Fundo Garantidor de 

Parcerias Público-Privadas Municipal, o qual foi criado pelo artigo 3447 da Lei Municipal 

de PPP, nos mesmos moldes da Lei Federal de PPPs. Entretanto, vale ressaltar que tal 

Fundo Municipal carece de regulamentação por meio de norma específica. Ademais, não 

temos conhecimento se esse Fundo já foi efetivamente constituído, com a realização de 

aportes e existência de saldo. 

No presente caso, a opção mais adequada para garantir as obrigações pecuniárias do 

Município de Bauru será indicada no EVTEA, caso opte-se pelo modelo de PPP, dentre as 

modalidades já apresentadas no Relatório Preliminar que concluiu a Fase Ido Projeto. 

45 "Art. 8Q As obrigações pecuniárias contraídas pela Admrn1stração Pública em contrato de parceria público-privada 

poderão ser garantidas mediante: 
1-vrnculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal; 
li - instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 

Ili - contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público; 
!V-garantia prestada por organlsmos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder 
Público; 
V- garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade; 

VI - outros mecanismos admitidos em lei". 

46 "Art. 12. As obrigações pecuniárias contraidas pela Administração Pública em contrato de parceria púbhco-privada 
poderão ser garantidas mediante: 
! -vinculação de receitas, obseNado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal; 

li - 1nst1tu1ção ou utilização de fundos especiais previstos em Lei. 
Ili - contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não seJam controladas pelo Poder Público; 
IV - garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder 
Público; 

V - outros mecanismos admitidos em Lel; 
VI - garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade". 
47 "Art. 34. Fica criado, um Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Município para possibilitar as garantias 
necessárias, o qual será regulamentado através de legislação específica". 

/ 



5.2.16. Receitas Complementares, Acessórias, Alternativas ou Projetos Associados 

A exploração de fontes complementares, acessórias, alternativas e de projetos 

associados, em parcerias público-privadas, encontra pleno respaldo na legislação 

aplicável, eis que prevista na Lei Federal de Concessões48
. 

Importante esclarecer que tais receitas são obtidas em decorrência de atividades que, 

embora relacionadas ao serviço público concedido, não se confundem com esse, sendo 

que a realização de tais atividades não pode causar óbices à prestação do serviço. Ainda, 

a exploração dessas receita~ d~u'irá tier &1 ra contabiliQaQe ~e13araQa d3Gj61ola rela Eia nada 

à prestação dos serviços. 

Nessa linha, a minuta do contrato de concessão deverá prever que toda receita 

extraordinária seja aprovada previamente pelo Município de Bauru e poderá ser 

explorada pela concessionária/parceiro privado, desde que a execução dessa atividade 

não acarrete prejuízo à normal prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos 

sólidos, sendo previsto também o compartilhamento de ganhos com o poder concedente 

conforme deverá ser previsto na minuta do contrato, considerando-se a atividade e as 

particularidades referentes a cada uma delas. 

5.2.17. Equilíbrio Econômico-Financeiro 

Conforme já mencionado, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, durante todo o período de vigência da concessão, é princípio basilar dos 

contratos administrativos, assegurada pela própria Constituição Federal e demais 

legislações infraconstitucionais aplicáveis. 

48 "Art.11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da 
concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade 
das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei. 
Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente conslderadas para a aferição do 
inicial equilíbrio econõm1co-financeiro do contrato." 
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A equação econômico-financeira do contrato é definida no momento da apresentação 

da proposta, à ocasião do procedimento licitatório, quando, levando-se em conta as 

disposições do edital e seus anexos, de um lado, e a proposta vencedora, de outro lado, 

é fixada a justa correlação entre os encargos da concessionária e a remuneração a ser 

auferida, de modo a assegurar o permanente equilíbrio entre tais elementos. 

A forma específica pela qual se afere, ao longo do contrato, a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro não está estabelecida na legislação aplicável, devendo o respectivo 

contrato, a critério do Poder Público, indicar o parâmetro a ser adotado (a exemplo do 

fli 1xo de caixa P?argiAill @ g3 taxa interi:ia cie retorr=io) e o proce8i1T1ento q1:1e 8ei..•erá ser 

observado para que a recomposição de tal equilíbrio venha a se efetivar. 

A preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão deve ser 

assegurada por meio de reajustes e de revisões ordinárias e extraordinárias, as quais 

ocorrerão nas condições e termos a serem estabelecidos na minuta do contrato, com 

previsão dos respectivos procedimentos. 

5.2.18. Alocação de Riscos 

A Lei Federal de Concessões não prevê expressamente a obrigação de alocação de riscos 

entre as partes no contrato de concessão comum, sendo que este deve ser executado 

por "conta e risco" da concessionária. Já a Lei Federal de PPPs determina que os riscos 

compreendidos na exploração do serviço público devem ser repartidos entre o parceiro 

privado e o parceiro público, devendo o contrato estipular a qual das partes os riscos 

serão alocados e a sua respectiva proporção49 . 

Ainda que a Lei Federal de Concessões (aplicável às concessões comuns) não o exija 

expressamente, é recomendável que a alocação de riscos seja estabelecida no contrato 

de concessão em qualquer de suas modalidades, sendo salutar para uma melhor gestão 

49 "Art. 4º Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes: 
( ... ) 
VI - repartição objetiva de riscos entre as partes; [ ... ]". 



contratual e mais transparência, evitando-se litígios e controvérsias e necessidade de 

renegociações constantes. 

A referida alocação de riscos é fundamentada, substancialmente, pelos resultados dos 

estudos técnicos e econômico-financeiros realizados para cada proJeto específico, sem 

perder de vista o cenário jurídico no qual o modelo a ser adotado está envolto. 

Da minuta de contrato constará a matriz de riscos que regerá a concessão, a depender 

do cenário e do modelo escolhidos ao final, tendo como referência a matriz preliminar 

apresentada na Fase Idos presentes Estudos. 

5.2.19. Revisão do Contrato 

Conforme já mencionado, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato é um 

pressuposto essencial dos negócios jurídicos administrativos, sendo a revisão uma das 

formas de sua manutenção, podendo ser realizada periódica ou extraordinariamente, 

quando verificados eventos supervenientes que ocasionem variação extraordinária dos 

custos e receitas inicialmente previstos. 

Ao fim dos presentes Estudos, será verificada a periodicidade desejável para que ocorra 

a revisão ordinária, com o propósito de verificar a manutenção da equação econômico

financeira do contrato em relação à proposta comercial originalmente apresentada pelo 

concessionário privado e também de reavaliar as condições de mercado e os ganhos de 

produtividade, bem como de revisar os indicadores de qualidade e as metas previstas 

originalmente. 

5.2.20. Direitos e Obrigações das Partes 
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Os direitos e as obrigações das partes, ou seja, do Município de Bauru e da concessionária 

privada, devem estar previstos e detalhados no contrato, nos termos da Lei Federal de 

Concessõesso_ 

Por essa razão, a minuta do contrato deverá estabelecer as atribuições das partes, bem 

como da entidade reguladora. 

5.2.21. Responsabilidade e proteção ambiental 

No que se refere às obrigações e responsabilidades de caráter ambiental, a minuta do 

contrato deverá prever as disposições acerca das responsabilidades e riscos concernente 

a tais questões. 

Sugere-se que o Município seja responsável por todo o passivo ambiental decorrente de 

ato ou fato originado anteriormente à data de assunção dos serviços, sendo a 

concessionária responsável pelo passivo ambiental decorrente de ato ou fato originado 

após a data de assunção dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, bem como 

pela obtenção das licenças ambientais porventura necessárias após tal data, devendo a 

concessionária atender a todas as exigências e condicionantes ambientais que não 

tenham sido expressamente atribuídas à responsabilidade do poder concedente. 

Ao Município dEc Bauru sugere-se a imputação da responsabilidade pelas compensações 

ambientais e condicionantes não expressamente previstas no contrato ou nas licenças 

ambientais existentes e pelo passivo ambiental gerado até a data de assunção dos 

serviços pela concessionária. 

50 Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os critérios e as 
normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterã, especialmente: [ ... ] 
Vll - os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e expansões a serem 
realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço;[ ... )" 
"Art. 23. São cláusulas essenc1a1s do contrato de concessão as rei ativas:[ ... ] 
V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às 
previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e 
ampliação dos equipamentos e das instalações; [ ... ]" 
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Ademais, ao poder concedente geralmente também é imputada a responsabilidade pelo 

passivo ambiental originado em data posterior àquela acima mencionada, desde que 

decorrente de atos ou fatos não imputáveis ao contratado, decorrentes de 

determinações do contratante ou de autoridade ambiental, bem como em razão de 

inadimplemento de eventuais termos de ajustamento de conduta celebrados. 

Se houver obrigações e responsabilidades específicas excepcionalmente alocadas à 

concessionária, devem estar expressamente indicadas na minuta do contrato, de modo 

que os licitantes possam contemplá-las e precificá-las adequadamente em suas 

propostas, il 1teg1 a1 ido-as à equação ecrn 1ô111ico-fir1a11cei1 a do crn 1u ato desde o i11íclo. 

O contrato de concessão poderá apresentar em um de seus anexos as informações 

referentes aos passivos ambientais existentes, com origem anterior à sua assinatura, bem 

como os eventuais Termos de Ajustamento de Conduta - TACs já existentes e firmados 

até tal data. 

5.2.22. Direitos e Obrigações dos usuários 

Por força do disposto na Lei Federal de Concessões, o edital e o respectivo contrato de 

concessão devem estabelecer os direitos e deveres dos usuários dos serviços públicos de 

manejo de resíduos sólidos. 

Embora essa previsão seja aplicável sobretudo às concessões comuns, sugere-se que 

conste da minuta do contrato em qualquer das modalidades que venha a ser adotada. 

5.2.23. Seguros e Garantias 

Embora não haja exigência legal específica no sentido de apresentação de seguros e 

garantias por parte da concessionária, é comum, nas concessões, que se exija a 

contratação dos seguros pertinentes, quando os serviços ou atividades assim o exigirem, 

tais como o seguro de responsabilidade civil, seguro de riscos de engenharia do tipo 

'734. 
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"todos os riscos" e outros a serem explicitamente indicados no contrato de concessão, 

assim como suas condições de contratação e montantes de cobertura e franquia. 

Também trará maior segurança ao projeto a previsão de que nenhuma obra ou serviço 

poderá ter início ou prosseguir sem que a concessionária apresente ao contratante a 

comprovação de que as apólices dos seguros exigidos no respectivo contrato se 

encontram em vigor, nas condições estabelecidas. 

Note-se que tais seguros não se confundem com a garantia de execução do contrato 

i,reviste 11a Lei Fedeiel de UcitaçõesL que ta111bé111 podeiá se1 exigida pelo rv1mticípio de 

Bauru, que poderá recorrer a essa garantia, por exemplo, no caso de o parceiro privado 

não efetuar o pagamento das multas oriundas da aplicação de sanções por 

inadimplemento. 

As modalidades de garantias que podem ser exigidas em um contrato de concessão ou 

de parceria público-privada são aquelas previstas na própria Lei de Licitações, a saber: 

garantia em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

Quanto ao valor da garantia de execução do contrato, a referida norma 51 prevê os seus 

limites máximos, quais sejam, 5% (cinco) por cento sobre o valor do contrato, sendo que, 

em casos excepcionais de serviços de grande vulto, desde que devidamente justificado, 

essa garantia de contrato pode chegar a 10% (dez por cento). 

No presente caso, a minuta do contrato indicará os percentuais e condições referentes à 

garantia de execução a ser prestada pela concessionária, inclusive podendo prever uma 

gradação decrescente do percentual ao longo da concessão, à medida que os 

investimentos forem sendo realizados. 

51 
"Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, 

poderá ser exigida prestação de garantia nn.s r.ontrntr1r,flp,:; rlP nhr;i,;, ,:;prviçm P rnmrr;:i,; [ ] 
§2Q A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor do contrato e terá seu valor 
atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3Q deste artigo. 
§ 3Q Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técn!ca e riscos financeiros 
consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de 
garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até dez por cento do valor do contrato". 
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5.2.24. Infrações e Penalidades 

Em atendimento ao disposto na Lei Federal de Saneamento, a fiscalização da concessão 

deverá ser exercida primordialmente pela entidade reguladora e fiscalizadora, que 

poderá contar também com o auxílio do poder concedente. 

Dentre as atividades de fiscalização, encontra-se a identificação das infrações que 

porventura venham a ser cometidas pela concessionária e a condução do respectivo 

processo administrativo de aplicação de sanções. 

Assim, a minuta do contrato deverá elencar as condutas tidas como infração contratual, 

fixando as penalidades aplicáveis, de acordo com a respectiva gravidade. Quanto à 

sanção de multa, os respectivos percentuais e bases de cálculo poderão ser indicados, 

para diversas hipóteses de infração. 

Como exemplo, são condutas consideradas como infração contratual, atraso no 

cumprimento das metas da concessão ou de prazos para realização de investimentos, 

pela suspensão injustificada dos serviços de manejo de resíduos sólidos, pelo 

descumprimento dos parâmetros de prestação dos serviços estabelecidos no termo de 

referência, entre outras hipóteses. 

O maior detalhamento dessas hipóteses constará da minuta do contrato de concessão. 

De qualquer modo, vale ressaltar que não é desejável que esse detalhamento seja 

exaustivo, uma vez que os mais variados fatos podem configurar inadimplemento 

contratual ao longo da concessão, sendo importante que haja parâmetros no contrato 

para a configuração de infração, mas sem restringir demasiadamente as hipóteses 

buscando esgotá-las. 
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É comum que a entidade reguladora e fiscalizadora identifique as infrações e aplique as 

penalidades cabíveis, sendo o processo de aplicação da penalidade conduzido 

integralmente no âmbito dessa entidade. 

5.2.25. Taxa de Regulação e Fiscalização 

Em função do exercício das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos 

de manejo de resíduos sólidos, é permitida (e comum) a cobrança de taxa pela realização 

de tais atividades, por parte da entidade reguladora e fiscalizadora. 

5.2.26. Intervenção 

Em situações excepcionais, para a salvaguarda do interesse público, deverá ser previsto 

na minuta do contrato que o Município de Bauru poderá intervir na prestação dos 

serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e assumir, temporariamente, a gestão 

direta de tais serviços, com o fim de assegurar a continuidade e a adequação de sua 

prestação, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e 

legais pertinentes. 

A intervenção não tem caráter punitivo, visando, sim, restaurar a normalidade da 

prestação do serviço sem extinguir a concessão ou parceria público-privada, mediante a 

substituição temporária do parceiro privado pelo próprio Poder Público, com o objetivo 

de apurar irregularidades, assegurar a continuidade do serviço e propor, ao final, as 

medidas mais convenientes a serem adotadas. 

A intervenção deverá ser declarada por meio de decreto do Prefeito do Município de 

Bauru, no qual deverá ser fixado o prazo da intervenção, seus objetivos, limites e desiisnar 

o interventor que será responsável pela apuração dos fatos ensejcldores d.i intervenção 

durante sua gestão. 
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Conforme disposto na Lei Federal de Concessões, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da 

declaração acima referida, deverá ser instaurado o respectivo processo administrativo 

para averiguação das irregularidades e confirmação das causas que levaram à 

intervenção, sendo que tal procedimento deverá ser encerrado em até 180 (cento e 

oitenta) dias, sob pena de cessarem os efeitos da intervenção. 

Finalizada a intervenção, a apuração dos fatos pode levar à extinção da concessão ou 

parceria público-privada ou ao retorno dos serviços ao parceiro privado, com a prestação 

de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados em sua gestão. 

5.2.27. Hipóteses de Extinção da Concessão ou Parceria Público-Privada e 

Respectivas Indenizações 

Quanto às formas de extinção da concessão, em qualquer de suas modalidades, a Lei 

Federal de Concessões 52 prevê as seguintes: (i) advento do termo contratual; (ii) 

encampação; (iii) caducidade; (iv) rescisão; (v) anulação; e (vi) falência ou extinção do 

concessionário e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual. 

O detalhamento dessas hipóteses de extinção da contratação, bem como as 

consequências específicas incidentes sobre cada uma delas, devem estar delineadas na 

minuta de contrato, a saber: 

(i) Advento do termo contratual: o término da vigência contratual enseja, de 

pleno direito, a extinção da concessão ou parceria público-privada. Nessa 

hipótese, a concessionária poderá ser indenizada por investimentos realizados 

que ainda não tenham sido depreciados ou amortizados. 

52 "Art. 35. Extingue-se a concessão por: 

1 - advento do termo contratual; 
li - encompwç5o; 
Ili - caducidade; 
IV - rescisão; 
V - anulação; e 

VI - falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa 

individual." 
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(ii) Encampação: anteriormente ao termo de vigência contratual, o poder 

concedente poderá, por motivos de interesse público ou conveniência 

administrativa devidamente justificados, retomar os serviços objeto do 

contrato, desde que o faça mediante autorização legal específica. Nesse caso, a 

assunção dos bens estará vinculada ao prévio pagamento de indenização pelo 

contratante, que deverá corresponder aos investimentos realizados e ainda não 

amortizados ou depreciados, aos custos decorrentes da rescisão antecipada de 

contratos com terceiros diretamente relacionados aos serviços e de contratos 

de fi11a11cia111e11to, pode11do se tü11le111pla1 laiiib~111 03 luc.os ce:Ba11te5 . 

(iii) Caducidade: consiste no encerramento da concessão ou parceria público

privada antes do prazo inicialmente acordado pelas partes, em decorrência da 

inexecução total ou parcial do contrato pelo contratado privado, mediante a 

edição de decreto pelo Prefeito do Município de Bauru. A indenização, nesse 

caso, compreende somente os investimentos realizados ainda não amortizados 

ou depreciados, descontando-se eventuais multas e reembolsos devidos pela 

concessionária. 

(iv) Rescisão: é possível a rescisão do contrato por iniciativa da concessionária, 

mediante ação judicial intentada para esse fim, em virtude do descumprimento 

das cláusulas contratuais pelo contratante. Nesse caso, os serviços não poderão 

ser interrompidos até o trânsito em julgado da sentença, ficando assegurado ao 

contratado privado o direito à indenização nos moldes previstos para a 

encampação. 

(v) Anulação: a declaração de nulidade do contrato ocorrerá nas hipóteses em 

que se verificar a existência de ilegalidade insanável no procedimento licitatório, 

ern sua formalização ou no próprio contrato. O conlralanle deverá proceder ao 

pagamento das indenizações devidas, podendo utilizar, para fins de cálculo e 

prazo de pagamento, os mesmos elementos considerados na indenização por 

encampação. 
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(vi) Falência ou extinção do parceiro privado: havendo decretação de falência da 

concessionária ou sua extinção por qualquer motivo, encerra-se 

antecipadamente o contrato, procedendo-se ao levantamento e avaliações das 

indenizações devidas à massa falida, nos mesmos termos da hipótese de 

caducidade. 

5.2.28. Reversão dos Bens 

A extinção do contrato, por qualquer das hipóteses citadas acima, resulta na reversão, • 

em favor do poder concedente, dos bens vinculados à exploração dos serviços públicos 

de manejo de resíduos sólidos objeto da concessão. 

Desse modo, a minuta do contrato disporá acerca do procedimento de reversão, no qual 

deverão estar identificadas as condições, o estado e o momento em que os bens 

retornam ao Município ao final da contratação. 

Outrossim, também é prevista a obrigação de o concessionário devolver os bens afetos 

em condições adequadas à plena continuidade da prestação dos serviços, de acordo com 

as características e requisitos fixados. 

Cumpre salientar que a forma e a oportunidade em que ocorrerá a reversão dos bens 

deverão guardar relação com as indenizações eventualmente devidas de uma parte a 

outra, a serem apuradas e pagas de acordo com a hipótese que gerou o término do 

contrato, uma vez que a Lei Federal de Concessões assegura à concessionária o direito a 

indenização pelos investimentos ainda não amortizados ou depreciados. 

S.2.29. Contrato de Interdependência 

• 

li 



• 

• 

PROC. Nil'--'-~=:-'::~-;t--:.,=t~ 
FOlHAS __ • 

Os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos envolvem as atividades 

coleta, transbordo, transporte, tratamento e destinação final, de modo que tais 

atividades podem ser entendidas como interdependentes. 

Entre os serviços de manejo de resíduos sólidos, o presente Projeto não contempla a 

coleta, que permanecerá sob a responsabilidade da Administração Pública municipal. 

Desse modo, nos termos do artigo 1253 da Lei Federal de Saneamento, deverá ser Jt!:. 
celebrado contrato de interdependência entre a concessionária privada que prestará os 

serviços de traI1sburdo, uansporte, tratamento e c1escInação fir1al e a Administração 

Pública municipal, responsável pela coleta, tendo em vista a interdependência entre tais 

serviços, de modo que seja regulado o relacionamento operacional e obrigacional entre 

os diversos prestadores. 

A minuta do contrato de interdependência integrará o edital de licitação da concessão 

como um de seus anexos, em observância à Lei Federal de Saneamento. 

53 "Art. 12. Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador execute at'1vidade 
interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade única encarregada 
das funções de regulação e de fiscalização. 
[ ... ] 
§ 2º O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços a que se refere o caput deste artigo deverá conter 
cláusulas que estabeleçam pelo menos: 
l - as atividades ou insumos contratados; 
li - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades ou ·insumos; 
Ili - o prazo de vigêncra, compatível com as necessidades de amortização de investimentos, e as hipóteses de sua 
prorrogação; 
!V - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades; 
V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços públicos apl1cáve1s ao contrato; 
VI - as condições e garantias de pagamento; 
VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação; 
VIII- as hipóteses de exf1nção, ·1nadm1t1da a alteração e a resc·1são admin·1straf1vas unilatera·1s; 
IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento; 
X- a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos contratados. 
§ 3!!: Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do§ 2o deste artigo a obrigação do contratante de destacar, nos 
documentos de cobrança aos usuários, o valor da remuneração dos serviços prest3dos pelo contratado e de realizar a 
respectiva arrecadação e entrega dos valores arrecadados. 
§ 4º No caso de execução mediante concessão de atividades interdependentes a que se refere o caput deste artigo, 
deverão constar do correspondente edita) de licitação as regras e os valores das tarifas e outros preços públ'1cos a 
serem pagos aos demais prestadores, bem como a obrigação e a forma de pagamento". 
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5.2.30. Mecanismos de solução de divergências 

Considerando a natureza e a complexidade dos contratos de concessão, faz-se 

conveniente que as divergências e conflitos que porventura venham a surgir no curso de 

sua execução sejam resolvidos por um tribunal especializado, de caráter eminentemente 

técnico e que adote um procedimento mais célere para resolução de tais controvérsias. 

Por conseguinte, é recomendado o emprego de um mecanismo de solução de 

controvérsias por meio de arbitragem, conforme expressamente previsto e permitido na 

Lei Federal de Concessoes, na Lei Federal de PPPs e na Lei IVlun1c1pal de PPPs. 

Nesse contexto, sugere-se que a minuta do contrato adote tal mecanismo de resolução 

de disputas e disponha sobre as condições e o procedimento da arbitragem, incluindo, 

dentre outras, a possibilidade de sua instauração por qualquer das partes contratantes, 

a forma de comunicação e as matérias que poderão ser a ela submetidas. 

A adoção da arbitragem afasta o acionamento do Poder Judiciário para a resolução de 

controvérsias que tenham por objeto direitos disponíveis envolvidos na concessão. 

Cabe destacar que também deverão ser apontadas na minuta do contrato as hipóteses 
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em que as divergências e conflitos deverão ser julgadas pelo Poder Judiciário, e não por • 

meio de arbitragem. 

Na hipótese de concessão comum, a arbitragem poderá ser conduzida por um árbitro, 

perante uma entidade arbitral a ser definida e escolhida pelo Município. A proposta de 

um árbitro pode facilitar a instauração do mecanismo de arbitragem, bem como tornar o 

procedimento menos custoso para as partes. Pode-se também optar pelo modelo de 

tribunal arbitral, em que a causa será julgada por três árbitros, um indicado pelo 

contratante, um pela concessionária e um terceiro pelos dois primeiros árbitros. 



Todavia, cumpre notar que, em caso de parceria público-privada (concessão patrocinada 

ou administrativa), a Lei Municipal de PPPs, em seu artigo 3354, expressamente 

determina a utilização do modelo de tribunal arbitral, em que a causa será julgada por 

três árbitros, um indicado pelo contratante, um pela concessionária e um terceiro pelos 

dois primeiros árbitros. 

54 
"Art. 33 Os instrumentos de parceria público-privada poderão prever mecanismos am1gáve1s de solução das 

divergências contratuais, inclusive por meio de arbitragem, nos termos da legislação em vigor. 

§ 1!! Na hipúleSt' Je d1l.iiLrd~ef!1, :::.erdu e::.t:uH1iúu::, Lrb d1bilru::, UE:! rt'LUnhelitld itJurieit.l.:1Je, ::,emJu um iriJkdtlu µelo 
Poder Executivo, um pelo contratado e um de comum acordo, por ambas as partes. 

§ 22 A arbitragem terá lugar no município de Bauru, em cujo foro serão ajuizadas, se for o caso, as ações necessárias 
para assegurar a sua realização e a execução de sentença arbitral". 
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• Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

• 

Proc. nº 188/2019 
Emenda nº 2 

EMENDA MODIFICATIVA 

O Parágrafo único do Art. 1° do Projeto de Lei nº 67/19, processado 
sob nº 188/19, que autoriza o Poder Executivo a delegar a prestação dos serviços 
públicos de manejo de resíduos sólidos, a celebrar convênio com agência 
reguladora, e dá outras providências, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 1° -

Parágrafo único - O objeto da concessão será o conjunto de ações 
exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, de 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitas. 

Bauru, 18 de agosto de 2020. 

ERTOMEIRA 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em l ~ de -=°'--fl<~'-'---'------ de 2020. 

y~~ 
'Ar?;rlidente 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, da mensagem às fls. 

150 e da emenda às fls. 435, entendemos não haver nenhuma restrição a ser feita 

quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, portanto, sua normal 
tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 
quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
19 de agosto de 2020. 

Relator 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 
acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 
de qualquer restrição quanto à normal tramitação do projeto, da mensagem às fls. 
150 e da emenda às fls. 435 por esta Casa. 

Relator 

Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 
É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
19 de agosto de 2020. 

YAS 

NDRO BUSSOLA 

___, 

LUI 

Publicação da Pauta no 
Diário Oficial de Bauru '·, . 
Oia~o8/.lovsfls :3..:2.-
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Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em Sessão Ordinária realizada em 24 de agosto de 

2020, o presente Projeto, Mensagem e Emenda 

foram encaminhadas para análise e parecer das 

Comissões. Encaminhado à Comissão de Obras, 

Serviços Públicos, Habitação e Transportes, o 
Vereador Marcos Antonio de Souza foi nomeado 

Relator e solicitou prazo regimental para exarar seu 

parecer. O presente processo foi retirado da Pauta. 

Bauru, 25 de agosto de 2020. 

JOSE 

esidente 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 
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• 

• 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Corno Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 
óbice quanto à normal tramitação da Mensagem de folhas 150 e da Emenda de 
folhas 435 .. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 
É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
01 de setembro de 2020. 

MARCOSANT< 
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~maraLamc~ 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

• 

• 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 
reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência 
de qualquer restrição quanto à normal tramitação da Mensagem de folhas 150 e da 
Emenda de folhas 435. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 
sábia decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
01des e~2~0=2º~---

Membro 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Nomeio Relator(a) do presente processo o(a) Vereador(a): 

Tjko~' 

º•A~,,/~. 
sÍff~Ov B~UM 

Presidente 

de 2020. 
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~ÔOUYn ~ j:;;~'i]I 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 c9RAÇAO DE 

SAOPAULO 

Senhor Presidente da Comissão de Indústria, 
Comércio, Agricultura e Abastecimento 

Com base no § 1°-A do Artigo 36 da Resolução nº 
263/90 (Regimento Interno), solicitamos a 
prorrogação do prazo regimental para elaboração do 
parecer por mais seis dias úteis, a vencer no dia 28 
de setembro de 2020 

1 etembro de 2020. 

A\ 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Defiro o prazo de seis dias úteis para que o Senhor 
Relator apresente o seu parecer à matéria. Entregar 
o processo ao Vereador através de do livro de carga. 
Bauru, 18 de setembro de 2020. 

Jonn,.o(? ,~. 
fE'Rp!O BRUM 
Presidente da Comissão de Indústria, Comércio, 
Agricultura e Abastecimento 
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~ma,a LtUUc~!'t 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAODE 

SÃO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DA RELATORA 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum óbice 
quanto à normal tramitação do Projeto, da Mensagem de folhas 150 e da Emenda 
de folhas 435. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 
É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

25 de setembro de 2020 . 
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• 

• 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, 
hoje reunida, acata o parecer da Senhora Relatora da matéria, tendo em vista a 
inexistência de qualquer restrição quanto à normal tramitação do Projeto, da 
Mensagem de folhas 150 e da Emenda de folhas 435, por esta Casa. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sábia 
decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
30 de setembro de 2020. 

j~/$~,,, 
SÉ~IOBRUM 

Presidente 

~ ' ~ ~ /1/~ 
O FRANCISCO MINHANO 

Membro 
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~âmara~~i:i; 
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• 

• 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

de 2020 . 
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• 

• 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 
nenhum óbice quanto à normal tramitação do projeto, da mensagem às fls. 150 e da 
emenda às fls. 435. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 
sàbia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
14 de outubro de 2020. 

i 

BENEDIT ERTO MEIRA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~i~~E~J 

• 

• 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 
hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal 
tramitação do projeto, da mensagem às fls. 150 e da emenda às fls. 435. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 
sábia decisão final. 

Sala das Reuniões, em 
15 de outubro de 2020 . 

Membro 

Publicação da Pauta.no 
Diário Oficial de Bauru ,. 
Dia 1.t/ ~ i;loás f!s. '2 Z. 

DIRETORIA DEJ lEGIS!ATMJ 
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~mara LtUUc~l't 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 06 
(seis) Sessões Ordinárias, a requerimento da 
Vereadora Chiara Ranieri Bassetto, em Sessão 
Ordinária realizada em 19 de outubro de 2020, 
devendo retornar à pauta na Sessão Ordinária 
convocada para o dia 30 de novembro de 2020 . 
Bauru, 20 de outubro de 2020. 

"~•Pautano 
Diário Oficial de Bauru 
01al--8 JJij-i:o ás ffs. e;, J., 

DlRETOR~~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
GABINETE DO PREFEITO 

OFGP1811/20 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Promotor, 

Bauru, 27 de novembro e 2020. 

Câmara Municipal de Bauru 
Diretoria de \paio Legislativo 

2 7 NOV. 2020 

Pelo presente comunico a V. Excia que dando atendimento 
ao cronograma estabelecido pela Caixa Econômica Federal e Consultoria que está 
desenvolvendo projeto de Concessão de Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos no Município de Bauru, estamos colocando o mesmo em Consulta publica 
pelo período de 30 dias a partir de 30/11/2020. 

A Consulta é de forma a garantir a ampla participação das 
comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil em observância ao artigo 11, 
inciso IV, da Lei federal nº 11.445/2007. 

O projeto do Governo Federal visa promover o saneamento 
básico no país e escolheu 05 projetos pilotos para iniciação, sendo o Município de 
Bauru um dos escolhidos. Os Documentos estão a disposição em 
https://www.ppi.gov.br/projeto-piloto e d ta estarão disponíveis na Internet 
endereço eletrônico: htt s://www.ba (Consulta Pública Concessão de 
Resíduos Sólidos). 

Atenciosame e 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 03 
(três) Sessões Ordinárias, a requerimento da 
Vereadora Chiara Ranieri Bassetto, em Sessão 
Ordinária realizada em 30 de novembro de 
2020, devendo retornar à pauta na Sessão 
Ordinária convocada para o dia 01 de fevereiro 
de 2021. 
Bauru, 01 de dezembro de 2020. 

JOS 

Presidente 

Publicação. 1'1111., 
Diário Oficial de Bauru 
Dia 2o / .EJ.j "<- t ás fls. 8 8 

(IIRETORIAD~~ 
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~ma,a Lante~/! d!!WlwÍ ~ i. 7! 
Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~Í~~~~J 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 03 

(três) Sessões Ordinárias, a requerimento do 

Vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, em 

Sessão Ordinária realizada em 01 de fevereiro 

de 2021, devendo retornar à pauta na Sessão 

Ordinária convocada para o dia 22 de fevereiro 
de 2021. 

Bauru, 01 de dezembro de 2020. 

Presidente 

---Publicação dal'IIIIIO . 
-0~1 dal'!aun1-
0la...:_;_J_ ãsfls. __ 

DIRETORIA DE APOIO tEGISW'~ 
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PREFEITURA MUNIC 

OF. EXE Nº 066/21 
P. 116.455/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 22 de fevereiro de 2.021. 

, __ 
Cãr,ar~ Mu 1icinal de s,1uru 

D1retona dE -1,pOIO Legisla 1IVO 

2 5 FEV. 2021 

ENTRAlJ 
Hora=-.u!,..(a) I'/ 1 

É o presente para solicitar a Vossa Excelência a retirada do PROJETO DE LEI Nº 67/19, que 
autoriza o Poder Executivo a delegar a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. a celebrar 
convênio com agência reguladora. e dá outras providências. 

Atenciosas Saudações, 

A Sua Excelência, o Senhor 
MARCOS ANTONIO DE SOUZA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

À 
D.A.L 
P/ leitura nc Exr,'" 1• • ·, 

da Sessllo Ordln .
1 dia M / o3 2.-0lf 

em '1.5- /=9..jJ 2-• 2.1 

~ 
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Of.DAL.SPL.PM. 031/21 

Bauru, 02 de março de 2021 . 

Senhora Prefeita: 

Atendendo à solicitação feita por Vossa Excelência, por meio 

do ofício EXE 066/21, datado do último dia 2 de fevereiro, estamos devolvendo o 

Projeto de Lei nº 67/19 . 

Sem outro especial motivo, subscrevo-me renovando nossos 

protestos de apreço e consideração. 

Excelentíssima Senhora 

SUÉLLEN SILVA ROSIM 

Prefeita Municipal de Bauru 

NESTA 

o.,c;o2_J/ .2.L Prolorolo_?._:....:..:L..I * 8 3 no dla o:i.. /º s I :z.4 b , 
DIEGO MATHEUS ~~ KANASH1RO 

ChP.fe ~~~~~~~~ L5~1Uvos 

Curnprlda1 •• eltlgónclas l8ga"6 
encamilllha•'Je o J:Jrescnta prQcosso 
ao Sorviço de Macrofilmagern e 
Arouivo([)g 

Bauru •IUUffHuJ .. <fi?. ... ~., .... al. 
b ..u-<:i,. ~ 

Olrl'torlôl de Apolo ~allvo 




