
Ata da reunião da comissão da equipe técnica do Conselho Gestor
das Parcerias Público Privadas  

No dia 26 de agosto de 2020, no Gabinete do Prefeito,  realizou-se
reunião  virtual  da  comissão  técnica  e  equipe  técnica do  Conselho
Gestor das Parcerias Público Privadas   Participaram: Maria José Majô
Jandreice – Chefe de Gabinete,  Lilian Abreu Uehara – gabinete do
prefeito,   Daniela  Gaio  Martins  –  Coordenadora  de  Convênios  ,
Marcelo  Makino  -  Engenheiro  Civil,  Larissa  Mayumi  Mituuti-
Engenheira  Ambiental,  Adriane  Julião  Oliveira  (SEBES),  Marcelo
Graziani  (IMPRENSA)  ,  Everson  Demarchi  (Finanças),  Klaudio
Coffani (suplente - representante dos Conselhos instituídos na cidade)
e Marcos Augusto Gomyde (representante dos Conselhos Municipais).
Os procuradores  do município  Tamires  Celestino  e  Daniel  Moyses
Barreto. Estiveram ausentes  Aline Prado Fogolin (Desenvolvimento
Econômico)   Letícia  Rocco  Kirchner  (Seplan)  ,  Sidnei  Rodrigues
(Obras). Na presente reunião informamos que foi enviado para os e-
mails e no grupo de trabalho do whatssapp dos membros do Conselho
Gestor das Parcerias Público Privadas e membros do comitê técnico
relatório  do  escopo  do  projeto  a  ser  implementado,  bem  como
fundamentação  para  o  mesmo  no  que  se  refere  a  concessão  de
serviços  públicos  de  resíduos  sólidos.  Nesta  oportunidade  foi
informado a equipe que em reunião com a consultoria especializada
contratada pela Caixa Econômica Federal, que desenvolve estudo de
rota  tecnológica  para  resíduos  sólidos,  bem como a modelagem de
concessão a ser adotada, após diversas reuniões e estudos preliminares
foram estudadas as modelagens seguintes:  Concessão Comum com
Aporte  no  DAE 1.1 O  Município  justificou  que  o  cenário  de
concessão comum com aporte (transferência) de recursos ao DAE no
valor  de  R$ 18 milhões,  valor  este  despendido atualmente  com os
serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos, mostrou-se
inviável pois impactaria em sua Receita Corrente Líquida e faria com
que o percentual da despesa com pessoal sobre a RCL apresentasse
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indicador  muito  próximo do  limite  permitido.  1.1.1  Note-se  que  o
“aporte” citado nesse cenário é uma transferência de recursos ao DAE
para possível amortização da tarifa e não aporte para a realização de
investimentos à concessionária, o que não é previsto para concessões
comuns, mas sim para Parcerias Público-Privadas – PPP.  Concessão
Comum com Subsídio Cruzado 1.2 No cenário de concessão comum
sem aporte de recursos ao DAE, mitigando-se o valor da tarifa para as
faixas  residenciais  que  consomem  até  10  m3,  tem  como  objetivo
apresentar  uma  tarifa  para  os  usuários  dessas  faixas  próxima  ao
cenário  de  concessão  patrocinada,  realizando-se  ajustes  nas  demais
categorias  para  compensação  da  redução  de  valores  nessas  faixas.
Concessão  Patrocinada  COM  e  SEM  aporte:  1.3  A  concessão
patrocinada COM aporte  de recursos para realização de obras ou
aquisição de bens reversíveis (investimentos) é uma opção possível,
entretanto  não  se  exclui  a  necessidade  de  pagamento  de
contraprestação mensal e de constituição de garantias. A PPP com
aporte é juridicamente possível  e depende de decisão da Prefeitura,
com  avaliação  principalmente  da  disponibilidade  de  recursos
municipais. O aporte não é obrigatório em uma PPP, não sendo um
requisito legal a ser cumprido. Assim, trata-se de questão política e
orçamentária,  devendo  ser  avaliado  internamente  pela  equipe  da
Prefeitura Municipal.  1.4 Para o cenário de concessão patrocinada
SEM  aporte,  ou  seja,  somente  com  o  pagamento  de
contraprestação mensal pelo Ente: para a operação dos serviços, é
necessária  a  constituição  de  garantia  robusta  e  preferencialmente
líquida para mitigação da percepção de risco por parte dos parceiros
privados  e  para  aumento  da  atratividade  no  projeto  em  estudo.  A
concessão  patrocinada  sem  aporte  não  dispensa  a  contraprestação
pecuniária mensal.  Caso houvesse apenas pagamento do usuário do
serviço, como mencionado, se caracterizaria uma concessão comum.
Em  uma  concessão  patrocinada  existem  a  contraprestação  (da
Prefeitura) mais as tarifas (dos usuários). O aporte de recursos é uma
terceira possibilidade de receita, opcional, que remunera investimentos
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da  fase  de  implantação,  e  não  operação  do  serviço  (como  a
contraprestação). A garantia é necessária para assegurar o pagamento
da contraprestação pecuniária,  mesmo não havendo aporte.  1.4.1 A
utilização  de  bens  do  Município  como  garantia  para  a  concessão
patrocinada  demonstra-se  possível,  entretanto  esses  bens  não
apresentam  liquidez  imediata  e  poderá  ocasionar  aumento  na
percepção de risco pelo parceiro privado e de redução de atratividade
do  projeto.  1.4.2  Outras  opções  de  garantias  que  estão  sendo
verificadas  são  a  adesão  ao  Fundo  Garantidor  de  Infraestrutura  -
FGIE,  da  Associação  Brasileira  Gestora  de  Fundos  Garantidores  e
Garantias - ABGF, ou outros fundos garantidores que possam servir
como prestadores de garantia. Convênio de Gestão Comercial 1.5 Em
referência  à proposta  de gestão  comercial  dos serviços  públicos  de
destinação final de resíduos sólidos urbanos, a ser celebrado entre a
futura concessionária  e o DAE, elaborou-se minuta de convênio de
cooperação.  Destaca-se  que  as  atribuições  da  Prefeitura  Municipal,
DAE  e  Concessionária  estão  disciplinadas  na  referida  minuta  de
convênio,  especialmente,  nas  Cláusulas  Sexta  e  Sétima.  1.5.1  Os
custos para modernizações, investimentos e manutenções da estrutura
utilizada na gestão comercial não estão considerados no estudo. Nos
custos operacionais do parceiro privado está considerado o valor de
R$ 0,75 por economia faturada referente à gestão da inadimplência.
Investimentos  e  cronograma  de  implantação  1.6  No  contrato  de
concessão  da  destinação  final  de  resíduos  sólidos  urbanos  no
Município  de Bauru estarão englobados os seguintes serviços:  -
Implantação,  operação  e  manutenção  de  unidade  de  triagem
automatizada; - Implantação, operação e manutenção de compostagem
aeróbia;  -  Implantação,  operação  e  manutenção  de  compostagem
anaeróbia;  -  Implantação,  operação  e  manutenção  de  área  de
transbordo e triagem de resíduos volumosos; - Implantação, operação
e  manutenção  de  novo  aterro  sanitário;  -  Reestruturação  de  9
ecopontos;  -  Implantação  de  4  galpões  de  triagem  de  material
reciclável; - Estudo de investigação de contaminação e monitoramento
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do aterro sanitário municipal; - Destinação final dos resíduos sólidos
urbanos em aterro sanitário privado, excluídos os resíduos volumosos;
- Programa de educação ambiental.1.6.1 O cronograma de operação e
implantação dos serviços  descritos  e a  previsão de investimentos  e
custos do projeto estão apresentados em documento digital. 1.6.2 Vale
ressaltar que a partir do primeiro ano de concessão serão assumidos
pela  concessionária  os  serviços  que  são  executados  atualmente:  -
Destinação  final  de  resíduos  sólidos  urbanos  para  aterro  sanitário
privado,  excluídos  os  resíduos  volumosos;  -  Administração,
manutenção,  vigilância  e monitoramento ambiental  e  geotécnico do
aterro  sanitário  municipal;  -  Tratamento  do  percolado  do  aterro
sanitário  municipal.  Ainda,  após  reuniões  presenciais  e  por
videoconferência,  foram  enviadas  pela  consultoria  respostas  de
dúvidas suscitadas durante os estudos preliminares. Quais sejam: 1.Os
custos para implementação de aterro nos cenários 1, 2 e 3 , cada
um com diferentes capacidades e quantidade de aterramento. Foi
escolhido  o  critério  de  menor  custo  e  menor  estrutura  para
diminuir o custo da implantação? 2.Porque foram escolhidas essas
tecnologias propostas para compostagem? 3.Porque o projeto de
reestruturação  dos  ecopontos  estão  murados?  Há  necessidade?
Porque?  4.Os  indicadores  do  Plano  municipal  de  saneamento
estão muito altos? É interessante alterar, considerando que farão
parte da concessão? 5. O programa de educação ambiental está
vago. Precisamos da forma de como será executado o plano de
educação ambiental proposto pela consultoria. 6. Não foi  citada
APA municipal na área do aterro, apenas a Estadual.  7. Porque
foi retirado o ecoponto do cenário 4? isso impactou na decisão do
cenário 3?  Em resposta,  a consultoria informou que :  Resposta 1:
Não,  os  valores  de  investimento  foram  estimados  considerando  a
quantidade de resíduos encaminhada para o aterro sanitário em cada
um dos cenários e por este motivo apresentam diferentes valores que
são compatíveis com a demanda pelo serviço de disposição final. É
importante  mencionar  que  nos  cenários  1,  2  e  3  a  quantidade  de
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resíduos encaminhada ao aterro, em função da rota tecnológica, é de
aproximadamente  88%,  82%  e  70%  da  quantidade  gerada,
respectivamente.  Resposta  2:  As  tecnologias  para  a  compostagem
foram  selecionadas  com  o  intuito  de  aumentar  a  recuperação  dos
resíduos  sólidos  orgânicos  gerados  no  município,  considerando,
também,  uma  equilibrada  sustentabilidade  econômico-financeira  do
projeto.  A  rota  tecnológica  proposta  ao  considerar  a  operação  da
compostagem  aeróbia  do  4°  ao  10°  ano  de  concessão  e  da
compostagem anaeróbia  do 11°  ano até  o  final  contrato  contribuiu
para  uma redução de aproximadamente  de 20% no valor  da tarifa.
Cabe  destacar  que  esse  cenário  apresentou  o  maior  percentual  de
recuperação  resíduos  sólidos  urbanos,  com  desvio  de  até  30%  do
aterro sanitário. Ao compará-lo com o cenário que apresenta o menor
percentual de recuperação há um acréscimo de 18% na quantidade de
resíduos desviados do aterro sanitário. Esse cenário também apresenta
impactos  positivos  através  da  geração  de  empregos,  da  geração de
renda  para  os  catadores  pela  venda  dos  materiais  recicláveis  e  da
otimização de recursos financeiros da municipalidade pela eficiência
operacional do sistema de coleta e do aumento da vida útil do aterro
sanitário  pela  redução  do  volume  de  rejeitos  a  ser  disposto  nessa
unidade.  Portanto,  além  do  significativo  ganho  socioambiental
apresentado no cenário proposto também foi possível  verificar  uma
equilibrada  sustentabilidade  econômico-financeira  do  projeto
demonstrada  nos  estudos  desenvolvidos  pelo  consórcio  consultor.
Resposta 3:  A previsão de cercamento dos ecopontos é importante
para  evitar  o  acesso  de  pessoas  não  autorizadas,  vandalismo  e  o
descarte inadequado dos resíduos nos horários em que o local estiver
fechado.  Resposta  4:  O  Plano  Municipal  apresenta  metas  mais
ousadas do que as previstas  no cenário mais conservador do Plano
Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, na medida em que considera
um grande salto  de recuperação já no primeiro ano e um prazo de
execução  de  15  anos,  sem  a  promoção  de  mudanças  gradativas,
conforme  indicado  no  Estudo  Socioambiental.  Desta  forma,  uma
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revisão  nas  metas  do  Plano  deverá  ser  realizada,  cuja  minuta  será
disponibilizada  para  a  Prefeitura.  Resposta  5:  No  estudo  de
engenharia  são  indicados  os  objetivos  da  educação  ambiental  e  os
valores estimados para a execução do programa. O detalhamento das
ações  de  educação  ambiental  será  realizado  pela  concessionária
através do seu plano de trabalho que deverá ser aprovado pelo poder
concedente, sendo que essa exigência constará no edital de licitação.
Resposta  6:  O  produto  será  revisado  para  a  inserção  dessa
informação. Resposta 7: A elaboração do cenário 4 foi realizada com
base  no  pedido  da  SEMMA constante  no  “Relatório  de  Convênio
Formatado”, cuja solicitação foi a seguinte: “...poderia ser apontada
vantajosidade,  ou não,  de  se  investir  em barracões  de  triagem ao
invés do Ecoponto”. Desta forma, os ecopontos foram retirados para
análise dos resultados socioambientais e econômico-financeiros neste
novo cenário. A decisão que mais impactou para a seleção do cenário
3, ao invés do 4, foi a utilização de aterro privado para a disposição
final  dos  rejeitos,  durante  todo  o  período  da  concessão.  Na  rota
tecnológica do cenário 4 o poder público não teria o controle total do
manejo  dos  resíduos  sólidos  urbanos,  o  que  impossibilitaria  sua
autossuficiência  neste  quesito  e  a  viabilização  de  determinadas
receitas acessórias. Nesse sentido, a  EMDURB se manifestou sobre
as rotas tecnológicas  – inclusão do cenário 4.  Concorda que não é
interessante  fazer  investimento  para  aterro  em  área  privada
(disposição  final  no  aterro  de  Piratininga).  Ainda,  a  consultoria
informa que o Parecer Técnico nº 073/IPRS/15, emitido pela CETESB
em 30/04/15, conclui que as informações apresentadas não atendiam
ao solicitado e  não poderiam ser  consideradas como um estudo de
avaliação  de  contaminação  da  área  do  aterro  de  Bauru,  sendo  o
conteúdo identificado como uma campanha de monitoramento. Dessa
forma, foi solicitada a realização da avaliação detalhada e de risco,
bem  como  as  propostas  de  remediação  da  contaminação  e  de
gerenciamento de risco para a área do aterro. É importante destacar
que a minuta do edital de concessão conterá um anexo específico com
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as  diretrizes  para  o  licenciamento  ambiental  a  ser  observado  pelas
licitantes.  Na oportunidade, demos cópia do aqui discorrido para os
membros participantes. Eu Lilian Abreu Uehara lavrei a presente ata,
que com a concordância de todos será publicada.
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