
Ata dia 12 de Maio 2020 – Videoconferência entre CAIXA Matriz, Filial Bauru, 
Consultoria, DAE e Prefeitura Municipal de Bauru 
 
Assunto: Projeto de modelagem e estruturação de Concessão ou PPP para 
serviço de destinação final de resíduos sólidos urbanos do município de Bauru 
  
1. Inadimplência DAE 
 
- O representante do DAE informou que os dados de inadimplência da conta de 
água e esgoto encaminhados à Consultoria, equivalente a uma média de 40%, não 
reflete a realidade devido ao período da notificação do pagamento das faturas 
inadimplentes. Adicionalmente o DAE informou que para o ano de 2019 o valor de 
inadimplência foi de aproximadamente 3%. 
- A EY explicou o racional da curva de inadimplência que está sendo considerada 
no modelo econômico financeiro do presente projeto, esclarecendo que no primeiro ano 
de concessão o valor considerado é a média de 40% (dado referente ao % de 
inadimplência enviado pelo DAE) reduzindo ao longo da concessão até o percentual de 
4% (Dados do SNIS das empresas privadas que operam no setor de água e esgoto no 
Estado de São Paulo).   
- A EY pontuou também que seria importante entender melhor os dados de 
inadimplência do DAE para que seja possível refletir da melhor maneira possível no 
estudo e refinamento do quadro tarifário proposto. 
 
  
2. Alteração do Projeto de Lei do DAE 
 
- Na visão do Jurídico do DAE não basta apenas a alteração da lei do município 
de Bauru para efetuar a cobrança de tarifa de resíduos sólidos em conjunto com a conta 
de água e esgoto, é necessário ter a aprovação do novo marco legal do saneamento, 
em tramitação no Senado Federal. 
 
  
3. Minuta de convênio de cooperação para a gestão comercial dos serviços 
públicos de destinação final de resíduos sólidos do município de Bauru 
 
- O Lacaz informou que o convênio é uma conjunção de esforços com um 
interesse em comum, em que ambas as partes vão se beneficiar.  
- Ao longo da reunião a Consultoria respondeu diversas perguntas do DAE relativa 
à minuta do convênio, como exemplo: 

- O DAE informou que não tem interesse na cláusula 6.1.2, que a 
realização do corte no abastecimento de água nos casos de inadimplência seja 
delegada à Concessionária; 
- Em relação a cláusula 6.1.6, o DAE informou que quando é realizado o 
corte de água do imóvel, o consumidor não recebe a conta de água. Diante 
deste cenário o DAE ficou responsável em avaliar se é possível emitir a fatura 
relativa à tarifa dos serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos 
domiciliares, ainda que tenha sido suprimido o fornecimento de água ao 
usuário; 
- O DAE informou que atualmente tem uma licitação para contratação do 
software nos aparelhos de leitura que possibilite a emissão da fatura e ficou 
responsável em analisar internamente a possibilidade da concessionaria ser 
responsável pela implantação deste software; 
- Discussão sobre as cobranças extrajudiciais e judiciais das faturas de 
água, esgoto e resíduos sólidos. 

 



  
4. Cobrança das faturas dos serviços de água, esgoto e resíduos sólidos 
 
-  O Lacaz informou a possibilidade da existência de um contrato bancário para 
segregar em uma única conta as receitas de água e esgoto e de resíduos sólidos e na 
sequência repassar os valores recebidos para a Concessionária e para o DAE, de 
acordo com o faturamento recebido de cada serviço prestado.  
-  Em relação ao código de barras, a CAIXA/Consultoria ficou responsável em 
verificar se o banco através de um único código de barras consegue fazer o rateio para 
o DAE e para a Concessionária. A possibilidade seria a mais viável para o pagamento 
da fatura e evitaria que os valores recebidos fossem direcionados para o DAE ou 
Concessionária e depois repassado à outra parte. 
  
 
5. Próximos Passos 
 
- O DAE ficou responsável em analisar internamente os pontos discutidos na 
reunião relativo à minuta de convênio de cooperação e realizar uma reunião com 
representantes da Prefeitura. 
- Após o alinhamento interno o DAE/Prefeitura, darão retorno para CAIXA e para 
Consultoria em relação às definições. 
- O DAE solicitou a possibilidade de visita técnica da Consultoria para conhecer a 
realidade da Autarquia. 
- O DAE solicitou à Consultoria a apresentação dos detalhes técnicos do presente 
projeto em uma futura reunião (os detalhes serão definidos posteriormente). 
- A CAIXA sugeriu uma proximidade maior entre a equipe do DAE e a equipe da 
Consultoria, comprometendo-se em encaminhar por e-mail os contatos das equipes 
envolvidas no projeto. 
- A CAIXA solicitou que seja informada de todas as comunicações feitas 
diretamente entre Consultoria e Prefeitura/DAE. 


