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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
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RESUMO
O presente relatório corresponde ao Produto P1 do Plano de Trabalho e
Metodologia, 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”.
Foi elaborado pela equipe do Grupo EGIS/FESP.

O Plano de Trabalho,

contempla a metodologia proposta, a descrição de todas as atividades a serem
desenvolvidas no âmbito do projeto e ainda o estabelecimento de um
cronograma de execução destas atividades.
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RÉSUMÉ
Ce document présente le Livrable P1, Plan de travail et Méthodologie,
première phase de l’étude « Élaboration d'études d’évaluation et de proposition
de modèles de régulation concernant la gestion des déchets solides urbains en
Partenariats Public-Privé dans diverses communes brésiliennes ", objet du
contrat signé le 30/10/2018 entre Expertise France et le Groupement EGISFESPSP.
L’étude est organisée en 4 phases : Benchmark et diagnostic des expériences
de régulation des PPP sur les déchets solides (P2), Modèles types de régulation
des PPP dans le domaine des déchets solides (P3), Organisation de l’agence de
régulation pour le suivi et le contrôle du projet de PPP sélectionné (P4) et enfin,
Dissémination, Formation (P5).
Pour chacune de ces phases, le présent rapport présente la méthodologie
retenue ainsi que le résultat espéré. La phase P2 est principalement consacrée
au benchmark international des expériences de régulation, notamment en
France. Sur la base des résultats du benchmark et de l’analyse d’expériences
brésiliennes représentatives, la phase P3 prévoit l’élaboration d’un script
régulatoire applicable à l’un des projets-pilote défini par les autorités brésiliennes.
La phase P4 doit définir l’organisation et le fonctionnement de l’agence de
régulation en charge du suivi et du contrôle du projet de PPP sélectionné. Enfin
la phase P5 est consacrée à la dissémination du modèle développé.
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1

Introdução

O presente relatório, correspondendo à conclusão da primeira etapa (P1) dos
trabalhos, apresenta o plano de trabalho, a metodologia e a descrição do
desenvolvimento de todas as atividades previstas por EGIS-FESPSP, e o
estabelecimento de um cronograma de execução das tarefas planejadas
Os estudos objeto deste projeto específico têm como objetivo propor a estruturação
de um quadro regulatório (script regulatório) adequado para prestação dos serviços
públicos de manejo de resíduos sólidos no âmbito dos cinco projetos-piloto definidos
pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG).
Os estudos da regulação dos projetos-piloto a serem elaborados apresentarão
cenários com diferentes opções de arranjo e apontarão as que melhor se adequem à
realidade de cada localidade.
Uma vez concluída esta etapa, o modelo de regulação será aplicado ao projeto de
PPP selecionado dentre os projetos-piloto, de forma conjunta pela Expertise France e
instituições coordenadoras.
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Antecedentes do Projeto

Nas últimas duas décadas observa-se uma evolução do quadro da gestão de resíduos
sólidos no Brasil, principalmente a partir de 2007, com a aprovação da Lei 11.445/2007
que instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) e considera os
serviços de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos urbanos, como um dos
quatro serviços que compõe o Saneamento Básico e, posteriormente com a Lei
12.305, de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Estas duas políticas estabeleceram regras para o setor e definiram instrumentos
fundamentais como, por exemplo, o planejamento em todos os níveis, a
obrigatoriedade de regulação e fiscalização e o estabelecimento de metas visando a
melhoria do gerenciamento dos resíduos sólidos no país. Entretanto, é grande o
desafio das administrações públicas municipais para o atendimento a estas políticas.
É necessário que haja capacitação técnica para a elaboração e implementação dos
Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e, sobretudo,
para estruturação dos recursos financeiros destinados às infraestruturas necessárias
à operação e manutenção dos sistemas de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos, e em sistemas de gestão eficientes.
Dados da última edição do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil – 2017 da
Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) mostram
que a situação da gestão dos resíduos sólidos no Brasil é preocupante: a geração
anual é de cerca de 78,4 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU);
a cobertura de coleta de 91,2%; sendo que, 59,1% dos resíduos coletados (42,3
milhões de toneladas) eram enviadas para aterros sanitários e, 40,9% dos resíduos
coletados, em 3.326 municípios, eram encaminhados a lixões ou aterros controlados,
o que constitui disposição inadequada e resulta em degradação e danos ao meio
ambiente e à saúde pública.
Em função da recessão econômica, em 2017 os recursos financeiros aplicados pelos
municípios nos serviços de limpeza urbana tiveram uma redução de 0,7% em relação
ao ano anterior, 2016. Em 2017, o gasto municipal médio per capita com os serviços
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos foi de R$10,37/mês. Embora a
cobrança por esses serviços esteja prevista nas duas políticas citadas, no Diagnóstico
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SNIS1 2016, foi estimado que 70% do total de municípios brasileiros não a praticam2.
Dessa forma, os municípios que não instituíram algum tipo de cobrança para subsidiar
a prestação desses serviços e também aqueles que possuem a cobrança de taxa,
cuja arrecadação é insuficiente para custear o total das despesas, comprometem
substancialmente seus orçamentos, ou apresentam qualidade bastante insatisfatória
na prestação dos mesmos. Em geral, a maior parte dos municípios brasileiros
encontram sérias dificuldades quanto à sustentabilidade econômica e financeira na
prestação dos serviços.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete aos municípios organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos
de interesse local. Este dispositivo se aplica aos serviços de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos.
Os serviços podem, então, ser objeto de uma terceirização (Lei Federal nº 8.666/1993)
ou de uma Parceria Público-Privada (concessão clássica - Lei Federal nº 8.987/1995
- ou de concessão administrativa ou patrocinada - Lei Federal nº 11.079 /2004).
Uma alternativa para fazer frente ao desafio dos municípios de atenderem, de forma
economicamente sustentável, ao marco regulatório, é a concessão da prestação dos
serviços de saneamento básico, também prevista na PNSB, para a iniciativa privada,
na qual o prestador de serviços deve atender às metas e padrões de qualidade
definidos nos contratos, nos planos municipais e nas normas regulatórias. A
remuneração da prestadora de serviços é realizada mediante o pagamento das tarifas
ou, no caso de Parceria Pública-Privada-PPP, por meio de contraprestação pelo titular
dos serviços, cujos recursos podem ser arrecadados por meio da cobrança de taxa.
Um ponto positivo para a prestação dos serviços, por meio de concessão, é o fato do
titular dos serviços não necessitar dispor de recursos para os investimentos, os quais
serão amortizados durante o período do contrato. As concessões geralmente são
realizadas em contratos de longo prazo, de forma a permitir o retorno dos
investimentos realizados pelo concessionário.

1

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

2

Considerando somente os municípios que responderam à pesquisa SNIS 2016, esse percentual é
igual a 56,9%..
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Independente da modalidade de concessão, a prerrogativa de planejamento,
regulação e fiscalização da prestação dos serviços é do Poder Concedente. O que
requer capacidade técnica e administrativa para o desempenho de todas as atividades
associadas tais como: tomada de decisões técnicas, elaboração de editais e contratos
e a fiscalização e o controle dos serviços prestados.
A PNSB estabelece a obrigatoriedade de regulação dos serviços de saneamento
básico por entidade reguladora, nas seguintes modalidades: estadual, municipal ou
por meio de consórcio (v.g. conf. Lei n. 11.107/05).
Cabe à Agência Reguladora regular o contrato de concessão firmado entre o
Município Concedente e a Concessionária Prestadora, para verificar o cumprimento
tanto das cláusulas contratuais, como das metas do Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(PGIRS). Tais cumprimentos são necessários para que os municípios possam ter
acesso aos recursos da União destinados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos
sólidos. Compete também à Agência Reguladora a análise dos reajustes e revisões
de tarifas.
A estrutura organizacional e administrativa de uma Agência Reguladora deve
proporcionar o atendimento aos seguintes princípios: independência decisória,
autonomia administrativa, orçamentária e financeira; transparência, tecnicidade,
celeridade e objetividade das decisões (art. 21 da Lei n. 11.445/2007).
As experiências regulatórias no setor de saneamento básico por meio de entidades
técnicas com independência decisória, são relativamente recentes, tanto no Brasil
como em outros países.
Na área de resíduos sólidos, têm-se no Brasil mais experiências de regulação no
campo técnico do que no econômico, dentre as quais se destacam as da: Agência
Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal - ADASA, Agência
de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina – ARESC, Agência Reguladora
dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí́
(ARES-PCJ), da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS-SC), da
Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
Municipais do Médio Vale do Itajaí́ (AGIR), além do trabalho da Autarquia de
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Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental
(ACFOR) do município de Fortaleza.
A adoção de soluções modernas exigidas pela PNRS requer investimentos e
estruturação de novos modelos institucionais, tais como: novas tecnologias de
reciclagem e valorização e a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos.
As Parcerias Público-Privadas (PPP) colocam-se como arranjos importantes para
suprir essa lacuna quanto aos investimentos requeridos para melhoria da qualidade
dos serviços, proporcionando ganhos de eficiência.
Embora exista um robusto arcabouço legal, com instrumentos para contratação de
parceria público-privada, o modelo, é pouco utilizado pelos entes federados,
sobretudo pelos municípios. Isso se dá, entre outros fatores, devido à ausência de
capacidade técnica para regular essas relações, e de embasamento técnico para
tomada de decisão.
São grandes as dificuldades dos entes federados na estruturação e desenvolvimento
de projetos de PPP. Essas dificuldades ficam evidentes nos diversos contratos
interrompidos, ou com problemas apontados pelos órgãos de controle (TCEs, MP,
entre outros). Entre os motivos deste quadro, apontam-se as fragilidades dos estudos
de viabilidade econômica dos projetos frente à capacidade de contraprestação dos
municípios, a fragilidade dos instrumentos legais e da capacidade de fiscalização e
regulação destes contratos. Os municípios carecem também de arcabouço legal para
assegurar as condições de cobrança dos usuários e arranjos institucionais. Além
disso, em alguns consórcios intermunicipais há necessidade de desenvolvimento de
instrumentos de gestão, controle e regulação. Nos planos subnacionais (estaduais,
regionais e municipais), a grande maioria das agências encarregadas pela regulação,
encontra-se desaparelhada para este desafio. Para que os municípios possam se
instrumentalizar com estrutura técnica e administrativa adequada, é fundamental a
elaboração de instrumentos normativos específicos para regulação do manejo de
resíduos.
O Governo Federal, por meio do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MPDG), formulou uma política pública destinada a apoiar as concessões e
PPPs para os entes subnacionais visando uma melhor eficiência e eficácia da
prestação de serviços públicos locais. Em 2017 foi aprovada a Lei n. 13.529/2017 que
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criou o Fundo de apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de
concessões e PPPs. Essa política objetiva fornecer aos entes subnacionais
instrumentos de referência para promover condições técnicas e legais de forma a
fomentar investimentos privados em infraestruturas passíveis de serem concedidas à
iniciativa privada.
Nos termos dessa legislação que cria o Fundo, os projetos de entes federados
subnacionais, a serem selecionados por meio de chamamento público, serão
apoiados pela Caixa, administradora do Fundo, com a elaboração de estudos de
viabilidade técnica e econômica e o fornecimento de modelos de projeto, editais e
contratos. Além disso, serão verificadas as melhores alternativas para garantir a
regulação e fiscalização da prestação dos serviços. Inicialmente, foram selecionadas
6 (seis) localidades, sendo 5 (cinco) municípios e um consórcio público municipal
constituído por alguns municípios mineiros, para servirem como projetos-piloto, com
a finalidade de melhor estruturar a política e definir as tipologias a serem apoiadas.
Posteriormente, houve uma atualização da lista dos projetos-piloto, passando a ser
cinco localidades, sendo três municípios e dois consórcios públicos municipais,
conforme consta da Tabela 1.
Em paralelo, em março de 2017, foi assinado um documento para a cooperação
bilateral em infraestrutura, entre o Ministério da Economia e Finanças da França e o
MPDG do Brasil. Em agosto de 2017, este formalizou uma solicitação de especialistas
franceses na área de PPP para apoiar seu programa de desenvolvimento de projetos
de infraestrutura de PPP das autoridades locais. Neste contexto, o setor de resíduos
sólidos foi selecionado como área prioritária para essa cooperação.
Do lado francês, esta cooperação é apoiada pela Agência Francesa de
Desenvolvimento (AFD) e implementada pela Expertise France, a Agência Francesa
de Cooperação Técnica. Por meio de uma licitação internacional, a Expertise France
contratou o consórcio EGIS-FESPSP para desenvolver o trabalho descrito abaixo,
cujo principal objetivo é desenvolver um quadro geral (script regulatório) sobre a
regulação das PPP e aplicá-lo a um projeto-piloto.
Os estudos a serem realizados, deverão avaliar e propor a estruturação de modelos
de regulação, por Agências Reguladoras, no âmbito de prestação de serviços públicos
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de manejo dos resíduos sólidos urbanos em municípios brasileiros, nas seguintes
modalidades:
i)

Parcerias Público-Privadas pagas pelo usuário (concessões clássicas) e,

ii) Parcerias Público-Privadas, com pagamento público (concessões
administrativas ou patrocinadas)

Os estudos devem possuir foco nas localidades dos projetos-piloto do MPDG (Tabela
1) e considerar seus respectivos e diferentes escopos de concessão do manejo de
resíduos sólidos. Adicionalmente, devem ser consideradas e incluídas nos estudos as
experiências das seguintes agências com prática regulatória no setor de resíduos:
• Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do Distrito
Federal - ADASA,
• Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí- ARES-PCJ,
• Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços
Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí́ – AGIR/SC
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Tabela 1: Escopo dos Projetos-pilotoMunicípios

Tipologia

São Simão/ GO

Pequeno município
isolado

População
(2013)
18 804

Escopo da concessão

Observações

Abastecimento de Água,
Esgotamento Sanitário e
Manejo de Resíduos
Sólidos Urbanos

Estudar viabilidade de
realizar concessão
integrada das três
modalidades

Manejo de Resíduos
Sólidos Urbanos

Apenas transbordo,
transporte e
destinação final. Não
inclui coleta, nem poda
de árvores, varrição e
limpeza de
logradouros públicos.

Contratante o Gov.
Estado do Ceará
para estruturar
concessão de 10

COMARES-UC

municípios da

618 338

região do Cariri Sul
(Juazeiro do Norte
e mais 9
municípios)

Bauru/SP

Teresina/ PI

Médio município

371 690

Manejo de Resíduos
Sólidos Urbanos

Capital

850 198

Manejo de Resíduos
Sólidos Urbanos

Apenas transbordo,
transporte e
destinação final. Não
inclui coleta, nem poda
de árvores, varrição e
limpeza de
logradouros públicos
Não inclui podas de
árvores, varrição e
limpeza de
logradouros públicos

Médio município

Uberaba/ MG

consorciado com

(consórcio de

outros 12

13 municípios)

municípios de
pequeno porte

3

328 272

Manejo de Resíduos
Sólidos Urbanos

Não inclui podas de
árvores, varrição e
demais atividades de
limpeza de
logradouros públicos

Objetivos do Projeto
3.1

Objetivo Geral

Este projeto tem como objetivo geral avaliar e propor modelos de regulação (por
Agências Reguladoras) de Parcerias Público-Privadas (PPPs pagas pelo usuário concessões clássicas) e PPP com pagamento público (concessões administrativas ou
patrocinadas com cobrança aos usuários e repasse do poder público ao parceiro
privado) no âmbito do manejo dos resíduos sólidos urbanos, em diversos municípios
brasileiros, com foco naqueles integrantes das localidades escolhidas para
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participarem do projeto-piloto do MPDG, considerando os diferentes escopos de
concessão definidos.

3.2

Objetivos Específicos

Os seguintes objetivos específicos estão relacionados ao objetivo geral:
•

Realizar estudos de benchmark de experiências internacionais,
particularmente na França, de PPP de gestão de resíduos, e organizar
uma visita guiada para os representantes do Governo Federal e das
Agências Reguladoras;

•

Realizar estudos de experiências nacionais, tanto das PPP de gestão de
resíduos como das agências reguladoras;

•

Trabalhar de forma articulada com os demais eixos do programa “FEP
CAIXA” sobre os projetos-piloto e outros setores de cooperação;

•

Ajustar o modelo proposto ao projeto-piloto selecionado, para ser
integrado nos documentos e procedimentos da licitação das concessões;

•

Disseminar e treinar as agências reguladoras envolvidas.
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4

Entendimento do escopo

A finalidade principal deste projeto é o desenvolvimento de um modelo de regulação
dos serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos urbanos (RSU) que ofereça à
administração pública e às agências reguladoras os instrumentos de medição,
fiscalização e controle do desempenho do operador e ao setor privado (investidores e
operadores) e um quadro jurídico seguro que possibilite o investimento em parcerias
público-privadas (PPP).
Há consenso sobre a existência de barreiras à implementação de PPPs de gestão de
RSU no Brasil, decorrentes de elementos técnicos, jurídicos e financeiros e aspectos
sociais.
No plano técnico, são consideradas condições chave para a viabilização do projeto: a
definição clara e detalhada pela administração pública, do programa, das diretrizes do
projeto e das metas a serem alcançadas; os estudos de viabilidade técnica e
econômica do projeto; as condições ambientais específicas do município e a
existência

de

um

mercado

operador privado,

capacitado

tecnicamente

e

financeiramente.
No plano financeiro, a existência de um fluxo perene e confiável de recursos públicos
disponíveis a este setor e a capacidade do município garantir remuneração adequada
ao agente particular, são temas chave para que se viabilize a implantação de projetos
de PPP.
No plano jurídico, combinam-se as imposições das Leis Federais 11.445/2007 e
12.305/2010, a exemplo da imposição de prévia elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico ou Regional de Gestão de Resíduos Sólidos, com as limitações
da Lei Federal 11.079, que impõe (i) prazo contratual não menor do que cinco e não
maior do que 35 anos, (ii) valor mínimo de contrato de R$ 10 milhões, (iii) limitação do
valor de contraprestação, devido ao particular menor do que 5% da Receita Corrente
Líquida projetada para o Município.
Uma das principais linhas condutoras que norteia os trabalhos é a transposição e a
adaptação à realidade brasileira de experiências internacionais de regulação destes
serviços, notadamente as experiências francesas, a fim de desenvolver um novo
quadro regulatório (script regulatório). A adaptação à realidade brasileira necessitará
do estudo de alguns casos emblemáticos de PPP de gestão de resíduos em vigor no
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país, bem como a pesquisa de três agências reguladoras escolhidas por sua
experiência

em

regulação

dos

serviços

públicos

de

saneamento

básico,

compreendendo também a dimensão dos resíduos sólidos.
Ainda como base metodológica, foram definidos pelo MPDG cinco projetos-piloto que
poderão ser o “terreno de implementação” deste novo quadro regulatório. O conjunto
desses projetos-piloto, compõe diferentes tipologias de interesse para a realidade
brasileira: cidades pequenas, médias e grandes; consórcios de pequenos municípios;
serviços integrados manejo de resíduos sólidos urbanos de resíduos, ou apenas de
destinação de resíduos. O quadro regulatório a ser desenvolvido deverá contemplar
essa diversidade e ser adaptável às diversas situações.
Finalmente, para complementar e ratificar o desenvolvimento do modelo, o estudo
prevê o apoio à implementação efetiva da regulação da PPP que será escolhida pela
Expertise France e instituições coordenadoras dentre os cinco projetos-piloto. Este
apoio consistirá basicamente na proposição de diretrizes para a estruturação e
implementação da regulação. Este trabalho será alinhado com o modelo contratual da
PPP a ser desenvolvido no âmbito do projeto FEP CAIXA seguindo as diretrizes da
Nota Técnica Conjunta no 164/2018 -MP.

4.1

Produto 2: Benchmark e diagnóstico dos experimentos de regulação
das PPP para resíduos sólidos

O Produto 2 é o principal componente do Projeto no sentido de fornecer um quadro
referencial teórico que tem por objetivo estabelecer os marcos necessários para o
desenvolvimento dos produtos subsequentes, dos instrumentos normativos e
mecanismos de regulação que deverão ser tratados em caráter aplicado. A
formulação do quadro referencial

teórico será 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.
Na fase de levantamento e análise serão considerados, dentre outros aspectos, as
principais dificuldades e êxitos de desenvolvimento de PPP nesse setor.
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Tabela 2: Referencial teórico P2

Condições Específicas
do Contratante

Condições Contratuais

Técnicas
• Disponibilidade de área
• Especificidades ambientais
• Existência de um mercado
operador privado qualificado,
capitalizado e disponível
• Rotas Tecnológicas aderentes
às Normas Técnicas Legais

Licitação
•
Modalidade do contrato
(concessão comum,
administrativa, patrocinada)
•
Exigências de licitantes
•
Modalidade de licitação
•
Proposta técnica
•
EVTEA

Financeiras
• Disponibilidade de recursos
orçamentários vinculáveis
• Disponibilidade de
garantias
• Receita Corrente Líquida

Contrato
•
Metas do Contrato
•
Modelo de remuneração
•
Compartilhamento de
riscos
•
Indicadores de
Performance
•
Incentivo à inovação

Jurídicas
• Autorização para cobrança de
taxa/tarifa
• Disponibilidade de lei
municipal, regional ou
estadual
• Existência de instrumento
jurídico de submissão do
concessionário á agência

Modelo de Regulação
Estrutura do Agente Regulador
•
Multidisciplinar ou
setorialmente dedicado
•
Dentro do Poder Concedente
ou agente externo
•
Estrutura organizacional
•
Capacitações
•
Custos da regulação
Mecanismos de regulação
•
Marco normativo
•
Instrumentos de observação
•
Agentes contratados
•
Outros elementos
•
Acompanhamento dos custos
•
Performance econômicofinanceira

A construção deste referencial será realizada com base em levantamentos de dados
secundários e primários junto às três agências reguladoras pré-selecionadas e citadas
no Termo de Referência: ADASA, AGIR/SC e ARES-PCJ. O levantamento de dados
primários abrange a realização de entrevistas e verificação de indicadores utilizados
nestas agências. Os dados secundários envolvem informações técnicas, jurídicas e
financeiras dos contratos regulados por estas Agências.
A partir do processo de definição das condições contratuais amplas e das definições
regulatórias específicas, será avaliado o resultado dos projetos regulados por estas
agências, entendido como a relação entre as metas estabelecidas e os indicadores
efetivamente aferidos na dimensão regulatória.
A partir deste quadro conceitual mais amplo, o trabalho será articulado em três fases:
1. Compreensão da importância da regulação independente ou
estruturada no sucesso das concessões de serviços públicos de
gestão de resíduos a partir de experiências nacionais e
internacionais, incluindo notadamente os mecanismos de:
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•

Garantia de desempenho, qualidade e preço justo do serviço oferecido
ao usuário

•

Garantias de remuneração e de reequilíbrio oferecidas ao parceiro
privado.

2. Experiências nacionais: compreensão das razões das dificuldades,
análise das causas, incluindo:
•

Indefinição da expressão das necessidades do usuário,

•

Imprecisão dos estudos preliminares, tanto do ponto de vista do projeto
técnico, como dos custos de investimento, operação e manutenção,

•

Insegurança jurídica e financeira do parceiro privado;

•

Entre outros

3. A partir de sucessos exemplares, e tendo em vista a realidade
brasileira, foco nas missões e ferramentas das agências de
regulação, insistindo em:
•

Regulação econômica: transparência de custos, estrutura de cobrança,
mecanismos de reequilíbrio (por exemplo, em caso de mudança
regulamentar), garantias financeiras, receitas acessórias, bônus e
penalidades com base na qualidade do serviço,

•

Regulação técnica: medição de desempenho, cumprimento do contrato
e dos regulamentos (ambientais, sociais, eficiência dos serviços, etc.),

•

Melhoria do serviço prestado: incentivos à redução da geração de
resíduos, incentivos à reciclagem, inovação tecnológica, instrumentos
de medição da qualidade de serviço,

•

Adaptação do modelo ao ambiente regulatório brasileiro: garantir a
autonomia financeira e de gestão, bem como a independência técnica
das agências.

Neste processo serão enfatizados, tanto no diagnóstico nacional quanto na
comparação com os casos internacionais, os elementos da Tabela 3 a seguir.
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Tabela 3: Elementos a serem tratados no relatório do Produto 2
•

Mecanismos e formas de cobrança do serviço prestado: avaliação da taxa de coleta
de resíduos como parte do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, ou a
cobrança de uma taxa ou tarifa apartada do IPTU, dedicada especificamente à
prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de
resíduos sólidos.

•

Modelos de regulação econômica e técnica do serviço prestado, inclusive àqueles
que considerem inovações tecnológicas. Neste ponto específico serão avaliados os
institutos normativos contratuais, os mecanismos de acompanhamento e aferição
de receitas, custos e resultados, as condições de revisão contratual, particularmente
no que se refere ao compartilhamento dos resultados provenientes de inovações
tecnológicas relevantes, dentre outros.

•

Instrumentos normativos (resoluções técnicas, econômicas e procedimentais) das
agências reguladoras:

•

Instrumentos de incentivo ao desenvolvimento tecnológico: enfatizando os objetivos
de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos;

•

Estrutura técnica e operacional utilizada pelas agências reguladoras analisadas,
incluindo a avaliação do dimensionamento de atividades, quadro técnico, entre
outros.

•

Indicadores de desempenho para a regulação do serviço prestado;

•

A taxa de remuneração da regulação;

•

Contabilidade regulatória: contabilização dos ativos da PPP (PPP com pagamento
pelos usuários (concessões) e PPP com pagamento público (concessões
administrativas ou patrocinadas), propriedade dos ativos e seu método de cálculo.
Apenas um método de avaliação de ativos aplicado a todos os projetos de PPP;

•

Disposições contratuais acerca da regulação do serviço prestado;

•

Resolução de litígios e as modalidades de rescisão dos contratos;

•

Mecanismos de recuperação dos custos;

•

Mecanismos de controle pela sociedade civil.

•

Governança

4.2

Produto 3: Modelos padrão de regulação das PPPs no setor de
resíduos sólidos.

Com base no quadro referencial conceitual proposto no Produto 2, o Produto P3 tem
por objetivo elaborar um conjunto de instrumentos regulatórios práticos adaptados às
situações encontradas nos projetos-piloto.
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Sobre os instrumentos práticos, cabe tecer as seguintes observações sobre seu
enquadramento e objetivos:
•

Normas de regulamentação dos serviços: serão baseadas na Política
Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, considerando as diretrizes da
Nota Técnica Conjunta nº 164/2018-MP:
i) Estratégia cronológica de implementação das unidades e da
estruturação de serviços componentes da rota tecnológica constituinte
da concessão ou PPP.
ii) Compatibilização dos planos municipais.
iii) Instrumentos para inclusão dos catadores de materiais recicláveis e
reutilizáveis, nos termos da Lei no 12.305, de 2010.
iv) Instrumentos para o encerramento e monitoramento de aterros
sanitários; lixões e demais unidades de manejo de Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU).
v) Estrutura comercial para recuperação de custos a ser considerada
(cobrança conjunta água-esgoto-resíduos).
vi) Recuperação energética de resíduos sólidos, nos termos do Art. 9o, §
1o, da Lei no 12.305, de 2010.
vii) Instrumentos para o atendimento da Política Nacional sobre Mudança
do Clima (PNMC), por meio da mitigação de gases de efeito estufa.
viii) Rotas tecnológicas constituintes da concessão ou PPP.

Considerando os seguintes aspectos.
•

Procedimentos de licenciamento ambiental definidos pelos órgãos
ambientais e que devem ser considerados na regulação,

•

Indicadores de performance da prestação dos serviços;

•

Condições de cobrança: metodologia de definição da remuneração (taxa ou
tarifa), modelo de cobrança, tabela de composição de custos, critérios e
procedimentos para a indexação e revisão das taxas ou tarifas, receitas
acessórias (venda de recicláveis, combustíveis e energia);

•

Estrutura financeira desenvolvida pelo empreendimento em âmbito público,
incluindo: modelo de remuneração , estrutura de garantias, condições de
reajuste e revisão tarifária, compartilhamento de riscos, dentre outros
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elementos, e seus reflexos sobre a atratividade do empreendimento para
acionistas privados e a financiabilidade do empreendimento para agentes
nacionais e internacionais;
•

Fatores de eficiência: indicadores do nível de desempenho e de qualidade
dos serviços, alavancas de incentivo para reduzir a produção de resíduos e
aumentar a reciclagem;

•

Regulação dos contratos: regras de contratação e critérios de seleção
adaptados às PPPs, definição das penalidades do concessionário e da
resolução de disputas, matriz de riscos, parâmetros de propriedade e de
valuation relacionados aos bens reversíveis;

•

Acompanhamento financeiro: procedimentos para a transmissão de dados
contábeis e financeiros, de forma a se aferir de forma continuada (i) a
solvência da empresa contratada, evitando-se riscos de descontinuidade dos
serviços propostos, (ii) a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do
contrato, face ao modelo proposto de compartilhamento de riscos, (iii) o
atendimento às metas financeiras da concessão, precipuamente à
modicidade tarifária, e (iv) o devido adimplemento contratual das partes face
aos termos pactuados no Contrato de Concessão, nos termos do Edital de
Licitação e da legislação superveniente sobre o setor.

O trabalho estará técnica e cronologicamente alinhado com o projeto de estruturação
das concessões de RSU realizado pela Caixa Econômica Federal (projetos-piloto FEP
CAIXA). Os estudos dos atuais projetos-piloto, atualmente em curso serão o
referencial em termos de escopo, premissas técnicas e financeiras para a definição
dos instrumentos e normas regulatórias.
Finalmente, o relatório P3 concluirá com a proposta de um modelo padrão de
regulação de PPP de resíduos, passível de aplicação ao caso dos projetos-piloto,
considerando os elementos da Tabela 4.
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Tabela 4: Elementos a serem tratados no relatório do Produto 3
•

Metodologias para definição de pagamento (tarifa ou taxa) do serviço prestado
e modelos de cobrança;

•

Modelos de regulação econômica e técnica da prestação do serviço prestado,
inclusive àqueles que integram inovações tecnológicas;

•

Instrumentos normativos básicos (resoluções técnicas e econômicas) das
agências reguladoras, a serem anexados nos contatos de PPP;

•

Instrumentos de incentivo à redução, reutilização e reciclagem de resíduos no
âmbito do serviço prestado;

•

Indicadores de Qualidade e Desempenho para a regulação e fiscalização do
serviço prestado, considerando três grandes grupos temáticos: a)
Institucionais, Jurídico-Legais e Fiscais, que deverão ser observados pelo
regulador especialmente no que tange ao comportamento do Poder
Concedente; b) Econômico-financeiros, envolvendo 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; c)
Técnico-Operacionais, para serem utilizados pelo regulador e aplicáveis à
conduta dos prestadores;

•

Disposições contratuais acerca da regulação do serviço prestado;

•

Taxa de remuneração da regulação;

•

Contabilidade para a regulação;

•

Indicadores de controle pela sociedade civil;

4.3

Produto 4: Organização da agência reguladora para o monitoramento
e controle do projeto de PPP selecionado

O modelo regulatório proposto no Produto 3 será então ajustado ao projeto-piloto
selecionado para ser integrado nos documentos e procedimentos da licitação da PPP.
Este produto P4 tem como foco a definição de instrumentos operacionais que
permitam, às Agências, regular a prestação dos serviços de manejo de resíduos
sólidos.
Os produtos desenvolvidos encontram-se descritos de forma detalhada na seção 5 Metodologia e devem contemplar notadamente:
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1. Definição das missões e organização da agência reguladora responsável
pelo monitoramento e controle do projeto da PPP (missões e organização
alvo),
2. Procedimentos de monitoramento e controle do projeto e da futura
operação do serviço delegado (para verificação do uso correto dos
modelos e procedimentos padrão definidos no Produto 3 e procedimento
para solução de controvérsias – caderno de procedimentos),
Tabela 5: Elementos a serem tratados no relatório do Produto 4
•

A organização alvo proposta para a agência responsável pelo Projeto-Piloto;

•

Procedimentos para monitoramento e controle da PPP;

•

Procedimentos de resolução de disputas;

•

Ferramentas regulatórias para o uso da agência reguladora;

•

Estrutura técnico-administrativa necessária para a regulação;

•

Contabilidade para a regulação no setor de gestão de resíduos sólidos.

4.4

Produto 5: Disseminação e treinamento

Os trabalhos nesta etapa deverão contemplar a realização de um treinamento e a
elaboração de um Relatório Síntese.
O relatório de síntese será a base da capacitação e deverá conter:
•

O modelo de especificações técnicas de referência para contratos de
concessão, adaptado às diferentes modalidades definidas como viáveis,

•

O enquadramento dos requisitos permitindo a regulação e a supervisão
dos contratos de concessão.

A capacitação terá como finalidade a disseminação do conhecimento, com a
divulgação dos estudos e experiências apreendidas. Para tal, será realizado um
evento em Brasília, no qual será ministrado um treinamento de 40 horas para as
agências reguladoras participantes no projeto, considerando um público alvo de cerca
30 pessoas. A capacitação deverá ser preparada pela equipe da EGIS / FESPSP, com
prévia aprovação pela Expertise France e Instituições Coordenadoras. O evento
ocorrerá em uma única semana, de segunda à sexta.
Para a capacitação serão elaborados materiais didáticos e apresentações técnicas.
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5

Metodologia

O projeto é constituído por cinco produtos, correspondendo a cinco etapas
consecutivas, nas quais serão realizados os estudos, seminários e treinamento
previstos no TR, aos quais denominamos Subprodutos.
A Figura 1 apresenta uma visão geral da composição dos produtos, respectivos
relatórios e atividades correspondentes.
Figura 1: Composição dos produtos e atividades

P1

Apresentação

Subprodutos

Relatórios
Técnicos:
RT1(E1), e
Relatório de
Andamento: RA1.

Reunião
presencial.

P2
Relatórios
Técnicos: RT2
Preliminar (E2 e
E3), e RT2 Final
( E2, E3 e E4).
Relatório de
Andamento – RA
2.

Teleconferência
(produto
preliminar).
Teleconferência
(produto final).

P3

P4

Relatório Técnico
RT3 (E5).

Relatório Técnico
RT4 (E6).

Relatório de
Andamento – RA 3
(S1)

Relatório de
Andamento – RA 4
(S2).

Teleconferência
para apresentação
dos resultados a
todos os atores.

Teleconferência
para apresentação
dos resultados a
todos os atores.

Seminário
presencial para
apresentação do
produto final.

Seminário
presencial para
apresentação do
produto final.

P5
Relatório
Técnico RT5
(E7).
Relatório de
Andamento –
RA5

Treinamento
presencial em
Brasília 40h.
Teleconferência e
envio do produto
final.

Os procedimentos para o desenvolvimento do projeto são descritos nas subseções
5.1 a 5.4 de forma detalhada por Etapa, considerando as diversas atividades
necessárias à elaboração dos produtos e subprodutos correspondentes.
Além das entregas dos relatórios, será elaborado um material síntese, em forma de
slides, para cada seminário.
5.1

P1: Plano de trabalho e metodologia

O presente relatório do Plano de Trabalho, correspondente ao P1, foi elaborado pelas
equipes da EGIS/FESP. No período de 01 a 10 de novembro foram realizadas cinco
reuniões de trabalho entre os integrantes da equipe, que fizeram uma releitura e
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análise prévia do TR, da proposta e das anotações realizadas durante a oficina de
partida do Projeto realizada em Brasília em 30/11. Nestas reuniões foram discutidas
as dúvidas, definidas responsabilidades, datas e estruturado o Plano de Trabalho, que
contém a metodologia proposta, a descrição do desenvolvimento de todas as
atividades da consultoria, e uma lista das informações necessárias ao início dos
serviços, com o estabelecimento de um cronograma de execução das tarefas
planejadas.
5.2

P2: Benchmark e diagnóstico de experimentos de regulação das
PPPs

5.2.1 Subproduto 1: Benchmark
Estudo de experiências nacionais e internacionais (i) na aplicação de metodologias
regulatórias para serviços delegados de resíduos sólidos e; (ii) de experiências
monitoramento e controle de PPP por agências reguladoras e por prefeituras.
O estudo de benchmark e diagnóstico das experiências de regulação compreende
duas vertentes uma nacional e outra internacional.
Tabela 6: Atividades previstas - P2, Benchmark

Atividades
1

Coleta de dados secundários

2

Seleção de experiências

3

Levantamento de dados primários - Brasil

4

Levantamento de dados primários – outros países

5

Elaboração do Relatório do Produto 2

Nac.

Int.

Atividade 1 – Coleta de dados secundários
Para ambas as vertentes, em uma primeira etapa serão 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.
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Nesse levantamento serão considerados como fontes: publicações técnicas e
científicas atualizadas, relatórios institucionais nacionais e internacionais, legislação e
normas específicas, websites das agências reguladoras, banco de dados e outros
documentos disponibilizados pelas instituições participantes Caixa, ABAR, etc. As
informações e dados de interesse nesses levantamentos devem incluir os itens da
Tabela 3, da Seção 4 deste relatório.

Atividade 2 - Levantamento de dados primários das experiências nacionais
- Vertente Nacional
Na vertente nacional serão consideradas para análise no estudo, as Agências
Reguladoras, e as experiências de implementação de PPP de resíduos sólidos
constantes da Tabela 7 a seguir, que indica também os meios a serem utilizados para
o levantamento de dados primários e aprofundamento das informações.
Tabela 7: Experiências nacionais integrantes do estudo
Análise

Experiências Nacionais

Visita Técnica

Teleconferência

ARES-PCJ
Agências de

ADASA

Regulação

ARSESP

(AR)

AGIR/SC
ARIS – Santa Catarina; ARCE; ACEFOR

PPP em
Resíduos

Piracicaba/ SP
São Bernardo do Campo/ SP

Sólidos
Brasília/ DF

Outras entidades e projetos também serão pesquisados, dentre eles: AMLURB, São
Paulo – SP, Município de Salto – SP, ARESC, etc.
Para o levantamento de dados e informações serão elaborados questionários a serem
aplicados às instituições. As minutas dos questionários serão submetidas à MPDG,
ABAR, FUNASA e MCID.
O levantamento de dados primários ocorrerá em duas etapas. Na primeira será
realizado contato inicial com todas as agências reguladoras e municípios a serem
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estudados com a finalidade de informar sobre o projeto, e de ajustar uma agenda para
a realização de uma série de teleconferências.
Os questionários serão previamente enviados às agências e aplicados com o apoio
de teleconferências, que precederão as visitas técnicas, sendo as datas previamente
acertadas com as agências.
Apresenta-se na Tabela 8 as datas sugeridas para as visitas técnicas, de acordo com
o cronograma geral.
Tabela 8: Datas propostas para visitas técnicas
Visitas técnicas
ADASA - DF

de 16 a 25/01/2019

ARES-PCJ - SP

de 16 a 25/01/2019

AGIR/SC

de 16 a 25/01/2019

ARSESP

de 16 a 25/01/2019

Atividade 3 – Levantamento de Dados - Vertente Internacional
Na vertente internacional serão estudadas as experiências em três países prioritários:
França, Portugal e Colômbia.
As experiências em outros países, como México, Costa Rica e Espanha estão sendo
levantadas e poderão ser estudadas por meio de levantamento de dados secundários
e, eventualmente, se necessário, obtenção de dados primários complementares, por
meio de entrevistas e/ou questionários através de teleconferências, e-mail, dentre
outras formas de comunicação.
O estudo de experiências da França, além do levantamento prévio de dados
secundários, incluirá uma missão para visitas técnicas às localidades selecionadas na
Etapa1/P1, com a realização de entrevistas, além do registro de observações dos dois
técnicos envolvidos: coordenador do projeto e do especialista técnico. As entrevistas
serão realizadas com os técnicos das agências reguladoras, mediante a utilização de
roteiro semiestruturado, contendo os tópicos de interesse do estudo.
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Todos os dados e informações obtidos nessa missão serão compilados em um
Relatório de Viagem que integrará o Produto 2, na forma de Anexo.
Ainda fará parte desta etapa do projeto, de missão com visitas técnicas guiadas,
destinada a uma delegação de gestores brasileiros, representantes do Governo
Federal e de Agências Reguladoras. Esta atividade terá início coincidente com o final
da missão dos dois técnicos citados anteriormente, que aguardarão a delegação na
França. Essa delegação será acompanhada por esses técnicos e também por um
profissional da equipe EGIS/FESPSP, responsável pela organização da logística
(coordenador Adjunto do projeto), que os acompanhará desde o Brasil.
As atividades necessárias à organização e realização das missões de visitas técnicas
estarão a cargo do Coordenador adjunto do projeto e equipe de apoio e serão
encaminhadas a partir do primeiro mês do projeto.
Nas Tabelas 9 e 10, consta a proposta preliminar das visitas técnicas, sujeita a
alterações.
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PROGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS – FRANÇA
Tabela 9: Programa preliminar das visitas - Operações
Entidade

Forma jurídica

Prefeituras

Habitantes

Resíduos/ano

Serviços delegados
Limpeza

Coleta

Reciclagem

Valorização

X

X

SYCTOM,
l'Agence
Métropolitaine
des Déchets
Ménagers

Titular dos
serviços de
destinação e
valorização dos
resíduos urbanos
por delegação dos
municípios
aderentes

85

6,0 M

2,30 M ton.

VILLE de Paris

Município

1

2,2 M

1,20 MT

Paris
Batignolles
Aménagement

Autarquia da
Prefeitura de Paris
para a urbanização
do novo bairro
Batignolles

57

175.000

150.000 ton.

X

X

53

270.000

240.000

X

X

49

536.000

366.000

X

X

SMED,
Syndicat Mixte
pour
l'Elimination
des Déchets

UNIVALOM,
Syndicat Mixte
de Valorisation
des Déchets

NCA,
Métropole
Nice Côte
d'Azur

Titular dos
serviços de
destinação e
valorização dos
resíduos urbanos
por delegação dos
municípios
aderentes
Titular dos
serviços de
destinação e
valorização dos
resíduos urbanos
por delegação dos
municípios
aderentes
Região
metropolitana de
Nice

X

X

X

X
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Tabela 10 - Programa preliminar das visitas - Instituições
Instituição

Diretoria

Principais missões.

MTES - Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire
(Ministério da Transição
Ecológica e Solidária – Direção
de Assuntos Europeus e
Internacionais)

LOïC LEJAY,
LAÉTITIA
LEFAURE,
FRANÇOIS
CROVILLE

Valoriza os benefícios da indústria dos tratamentos dos resíduos (4%
do PNB na Europa ocidental contra 1,2% no Brasil). Motiva o
investimento em novas tecnologias para o setor. Define objetivos de
redução de aterramento dos RSU em vários horizontes (2025, 2040)
junto com outros países da Comunidade Europeia. Conceitualiza, no
âmbito nacional, programas de educação ambiental e de
imposições da participação financeira dos usuários.

ADEME - Agence pour
l'Environnement et la Maîtrise
de l'Energie (Agência do Meio
Ambiente e do Gerenciamento
da Energia)

MURIELLE
DESGEORGES,
JEANCHRISTOPHE
POUET, ANTOINE
MADELIN

IGD - Institut de la Gestion
Déléguée

LAURE LAGASSE,
PIERRE EYMERIC
CHABANNE

Define as normas, monitora os consumos dos usuários por meio de
métodos de análise e de planejamento junto ao Ministério da
Economia e do Meio Ambiente. Divulgação de um balanço anual
relativo à gestão de resíduos, “braço armado” do ministério para
conhecimento do terreno, transmissão de informação e detecção de
prioridades de financiamento. Não tem papel de monitoramento
contrariamente a quase todos os outros países da Europa, mas
delega indiretamente este papel às prefeituras. Elabora estudos de
mercado e estatísticas. Verdadeira referência técnica dos
ministérios. Estuda todas as alternativas possíveis de reciclagem em
colaboração com o Instituto Nacional de Estadísticas sobre as filiais
de tratamento mais adequadas para cada produto .
Organização independente sem fins lucrativos, cujo propósito é
promover a melhoria da qualidade e desempenho dos serviços
públicos, especialmente quando sua gestão é delegada: Missão de
interesse geral, envolvendo todas as partes interessadas, incluindo o
estado, as comunidades, os industriais e os usuários: Um local de
intercâmbio único, cuja missão é analisar os custos e a eficiência dos
serviços públicos

Tabela 11 - Composição da delegação – preencher

Nome

Órgão

Função

N° ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Atividade 4 - Análise dos dados e elaboração do Relatório
O conjunto de dados e informações obtidos sobre as experiências nacionais e
internacionais mediante a realização de pesquisa bibliográfica documental, das visitas
técnicas, teleconferências e demais procedimentos, será sistematizado e organizado
de forma a compor um Diagnóstico.
O relatório resultante desta etapa do projeto apresentará a descrição dos
procedimentos das agências reguladoras e contemplará a análise de todos os
elementos de interesse elencados na Tabela 6 da Seção 5.2. Nessa análise serão
apontadas as críticas e as possibilidades de replicação para o ambiente regulatório
brasileiro, especificamente para a regulação de prestadores privados, porém
igualmente para prestadores públicos.

5.2.2 Subproduto 2: Léxico franco-português – Terminologia
Tem por objetivo a compreensão mútua entre os parceiros sobre a terminologia do
projeto. Será elaborado pela Equipe Técnica EGIS/FESPSP que é composta por
técnicos franceses e brasileiros, sendo consolidado no formato de Manual.
Serão levantados todos os termos técnicos utilizados nas áreas temáticas do projeto
e que constituem seu vocabulário específico.

5.2.3 Subproduto 3: Levantamento de dados e informações dos
municípios dos projetos-piloto
Ainda nessa etapa P2 de benchmark e diagnóstico, está previsto o levantamento de
dados e informações secundários dos municípios dos projetos-piloto (Tabela 1 da
Seção 2) e respectiva análise com o objetivo de subsidiar a adequação do modelo de
regulação às tipologias e a seleção de um dos cinco projetos - piloto. Nesse
levantamento serão consideradas como fontes: relatórios institucionais, legislação e
normas específicas dos municípios, websites das prefeituras e agências reguladoras
delegadas, IBGE, SNIS.

33

5.3

P3: Modelos padrão de regulação de PPP no setor de resíduos
sólidos

5.3.1 Subproduto 1: Instrumentalização do modelo regulatório teórico
O entendimento delimitado na seção anterior sobre as melhores práticas regulatórias
em contratos de concessão comum ou na modalidade de Parceria Públicos-Privada
(concessões patrocinadas ou administrativa) para o manejo de resíduos sólidos
constituirá a fundamentação para a redação de um conjunto de diretrizes destinadas
à montagem de projetos neste setor. Essas diretrizes terão como objetivo a busca
pela harmonização e, na medida do possível, pela homogeneização de procedimentos
regulatórios para projetos desenvolvidos em qualquer localidade do país no setor de
resíduos sólidos.
Os instrumentos regulatórios contemplarão:
Proposição do conjunto de atribuições do ente regulador nas esferas jurídicas,
técnicas e financeiras dos serviços contratados. A proposição do conjunto de
atribuições será determinada pelo estudo da linha divisória de responsabilidades
assumidas pelo Poder Concedente e pelo ente regulador, entendido este como
independente sob aspectos materiais ou formais do ente concedente. As atribuições
do ente regulador deverão ser adequadas a diferentes estruturas técnicas e
institucionais de serviços, tais como:
o

Empreendimento delegado por um município isolado ou por um
consórcio de municípios,

o

Conjunto de atividades abarcadas pelo empreendimento (coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destinação final),

o

Investimentos previstos (reforma de ativos, aquisição de ativos,
utilização de ativos de terceiros).

•

Diretrizes para a elaboração do ato constitutivo do ente regulador.

•

Diretrizes para a estrutura organizacional do ente regulador.
o

Identificação das principais atividades a serem executadas em
consonância com as atribuições regulatórias,

o

Tipologia organizacional necessária para encampar as atividades
identificadas,
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•

o

Conjunto de competências necessárias,

o

Conjunto de atividades de suporte necessárias.

Diretrizes para os processos internos de regulação da concessão.
o

Procedimentos de monitoramento cotidiano: recebimento de
informações, análise e registro;

o

Procedimentos administrativos para atuação sobre a concessão em
caso de observações de inconformidades nos procedimentos de
monitoramento cotidianos;

o

Procedimentos de monitoramento para eventos excepcionais
observados pelo ente regulador ou pelo Poder Concedente;

o

Procedimentos de monitoramento para eventos excepcionais
observados pela empresa Concessionária;

5.3.2 Subproduto 2: Modelo regulatório aplicado às situações
encontradas nos projetos-piloto.
Este trabalho será coordenado e alinhado com o projeto de estruturação das
concessões de RSU realizado pela Caixa Econômica Federal (projetos-piloto FEP
CAIXA). Os estudos preliminares em curso serão a principal fonte de dados de
diagnostico: população, geração de resíduos, taxa de reciclagem, destinação atual,
diretrizes do PMIGRS, etc. Por sua vez, os EVTEA previstos pelo FEP CAIXA deverão
considerar as diretrizes de regulação estabelecidas nesta fase P3.
Será desenvolvido em um espírito de constante interação com as autoridades locais,
a ABAR, a FUNASA, o MPDG, MCID, a CAIXA e Expertise France:
o

Realização de contatos, sensibilização e mobilização das
agências e dos gestores públicos envolvidos,

o

Organização de teleconferências, reuniões e seminários técnicos.
Estas atividades serão organizadas e realizadas pela equipe
técnica do EGIS / FESPSP.

O modelo aplicado aos projetos-piloto deverá apresentar as premissas das minutas
dos instrumentos regulatórios jurídicos, técnicos e financeiros, incluindo:
o

Instrumentos jurídicos:
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▪

Minuta de cláusulas contratuais que versem sobre a
regulação dos contratos de concessão comum,
patrocinada e administrativas;

▪

Minutas de cláusulas específicas do Edital de Licitação e
de seus anexos;

o Instrumentos financeiros:
▪

Minuta do plano de contas das concessões;

▪

Minuta dos balanços patrimoniais, demonstrativos de
resultados e estrutura contábil compatível com o plano de
contas elaborado;

▪

Metodologias de taxa/tarifa

o Instrumentos técnicos
▪

Minuta de instrumentos para acompanhamento da
execução do caderno de encargos da empresa
Concessionária.

▪

Minuta dos Indicadores de Qualidade dos Serviços
prestados pela empresa Concessionária, sujeitos à
regulação por parte da agência.

Em substituição ao seminário de restituição sobre os modelos aplicados ao projetopiloto escolhido inicialmente previsto no item 3.3 do Termo de Referência, está
prevista a realização de teleconferência para a mesma finalidade.

5.3.3 Subproduto 3: Seminário de Apresentação de Modelos de
Regulação
Na Tabela 12 são apresentados: objetivo, data duração, local, público alvo e
metodologia do evento.
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Tabela 12: Seminário de apresentação de modelos de regulação

S1. Seminário de Apresentação de Modelos de Regulação
Objetivos

Apresentar os resultados a todos os atores.

Data

03/04/2019

Duração

8 Horas

Local

Brasília/DF

Público Alvo

Agências Reguladoras representantes das Instituições Coordenadoras (ABAR, M. Planej.,
M. Cidades, Caixa FUNASA e demais).
O Seminário será organizado em três partes:
1- Abertura, apresentação dos trabalhos;
2- Informes e andamento dos trabalhos.
3- Debates, esclarecimentos de dúvidas e proposições de ajustes no relatório.

Metodologia

A mesa de abertura contará com representantes das Instituições Coordenadora , Expertise
França e AFD.
A pauta dos itens a serem abordados e material técnico serão apresentados e aprovados
previamente pela Expertise França, e Instituições Coordenadoras por meio de envio de
material e teleconferências.
As apresentações técnicas serão suportadas por PPt. A equipe técnica da EGIS/FESPSP
deverá fazer apresentação do andamento dos trabalhos e do relatório técnico, e participar
dos debates para obter sugestões de ajustes e complementações.
O seminário será registrado por meio de ata, lista de presença e registro fotográfico.

5.4

P4: Organização da agência reguladora para o projeto de PPP
selecionado

Finalmente, o modelo de regulação será aprofundado e “operacionalizado” no caso
concreto escolhido pela Expertise France e instituições coordenadoras, dentre os
projetos-piloto.
Um conjunto de instrumentos práticos será desenvolvido, sendo composto por:
•

Metodologia padrão para definição de pagamento (tarifa ou taxa) do serviço
prestado;

•

Modelos alternativos de cobrança dos usuários pelos serviços prestados;

•

Modelos de regulação econômica e técnica da prestação do serviço
prestado, inclusive àqueles que integram inovações tecnológicas;

•

Instrumentos normativos básicos (resoluções técnicas e econômicas) das
agências reguladoras, a serem anexados nos contatos de PPP;
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•

Instrumentos de incentivo a redução, reutilização e reciclagem de resíduos
no âmbito do serviço prestado;

•

Indicadores de Qualidade e Desempenho para a regulação e fiscalização do
serviço

prestado, considerando três grandes grupos temáticos:

a)

Institucionais, Jurídico-Legais e Fiscais, que deverão ser observados pelo
regulador especialmente no que tange ao comportamento do Poder
Concedente; b) Econômico-financeiros, envolvendo 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; c)
Técnico-Operacionais, para serem utilizados pelo regulador e aplicáveis à
conduta dos prestadores;
•

Disposições contratuais acerca da regulação do serviço prestado;

•

Taxa de remuneração da regulação;

•

Contabilidade para a regulação;

•

Indicadores de controle pela sociedade civil;

5.4.1 Subproduto 1: Definição da organização, estrutura e
operacionalização de Agência Reguladora da prestação de
serviços de manejo de resíduos sólidos por PPP.
Neste subproduto serão definidos a estrutura e os instrumentos da Agência
Reguladora necessários à operacionalização do modelo padrão de regulação definido
no P3. Para esta definição serão tratados os seguintes elementos:
•

Organização da Agência;

•

Procedimentos para monitoramento e controle das PPPs;

•

Procedimentos de resolução de disputas;

•

Ferramentas regulatórias para o uso da agência reguladora;

•

Estrutura técnico-administrativa necessária para a regulação;

•

Contabilidade para a regulação no setor de gestão de resíduos sólidos.

As recomendações relacionadas aos procedimentos serão consolidadas no formato
de um Caderno de Procedimentos.
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5.4.2 Subproduto 2: Ajuste do modelo padrão a um projeto-piloto
selecionado com recomendações para o processo de licitação de
projeto de PPP para o manejo de resíduos sólidos

Atividade 1 – Seleção de projeto-piloto
Nesta etapa se procederá à seleção de um dos cinco projetos-piloto. Sugerem-se a
seguir alguns critérios que o consorcio EGIS-FESPSP poderá analisar para apoiar a
Expertise France e as instituições coordenadoras na seleção do projeto-piloto.
No processo de seleção serão considerados os dados e informações destes projetos
contidos no relatório de diagnóstico (P2) e dos respectivos EVTEA disponibilizados
pela CAIXA para a Consultoria.
A partir dos dados do EVTEA e do diagnóstico, será analisada e selecionada a melhor
situação dentre os projetos-piloto, considerando especialmente os seguintes critérios:
•

Viabilidade econômica.

•

Sustentabilidade socioambiental.

•

Atendimento às diretrizes da PNRS, especificadas na NT Interministerial Nº
164/2018 (Nota Técnica Conjunta nº 164/2018-MP do MPDG, Ministério das
Cidades e Ministério da Saúde).

•

Atendimento às premissas de segurança jurídica e financeira requeridas
pelo mercado para projetos de PPP.

•

Existência de legislações municipais e planejamento para a gestão dos
resíduos, existência de consorciamento ou de potencialidade de
regionalização dos serviços.

•

Existência de mecanismos de cobrança específicos para a prestação de
serviços (taxa/tarifas).

•

Análise de riscos.

•

Replicabilidade

•

Interesse do Poder Concedente e do Regulador.
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Atividade 2 – Ajuste do modelo padrão ao perfil do projeto piloto
selecionado
Uma vez selecionado o projeto piloto, deverão ser verificados e recomendados para
o processo licitatório os instrumentos e indicadores de regulação definidos no modelo
padrão de regulação (P3) mais adequados ao perfil do projeto-piloto selecionado,
considerando os elementos apresentados na Tabela 1 da Seção 2.

5.4.3 Subproduto 3: Definição de estrutura e instrumentos para a
Agência Reguladora alvo do projeto-piloto selecionado
A estrutura geral de Agência Reguladora definida no Subproduto 1 deste Produto 4,
será então adaptada, considerando as características e necessidades específicas do
projeto-piloto selecionado. Estas recomendações também serão subsídios para a
implementação do processo de licitação de PPP do projeto-piloto selecionado.
Em substituição ao seminário de restituição, com a agência reguladora do projeto
piloto escolhido, inicialmente previsto no item 4.3 do Termo de Referência, está
prevista a realização de teleconferência com essa mesma finalidade.

5.4.4 Subproduto 4: Seminário de apresentação de resultados
Na Tabela 13 são apresentados: objetivo, data duração, local e metodologia do
evento.
Tabela 13: Seminário de apresentação dos resultados

S2. Seminário de apresentação de resultados
Objetivos

Apresentar resultados: Modelos de Regulação e Projetos Pilotos.

Data

27/05/2019

Duração

8 Horas

Local

Brasília/DF

Público Alvo

Agências Reguladoras representantes das Instituições Coordenadoras (ABAR, M. Planej.,
M. Cidades, CAIXA, FUNASA e demais) - cerca de 30 participantes
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O Seminário será organizado em três partes: 1- Abertura, apresentação dos trabalhos;
2 – Informas e andamento dos trabalhos. 3- Debates, esclarecimentos de dúvidas e
proposições de ajustes no relatório.
A abertura do evento será composta uma mesa composta por representantes das
Instituições Coordenadora , Expertise França e AFD.
A pauta dos itens a serem abordados e material técnico serão apresentados e aprovados
previamente pela Expertise França, e Instituições Coordenadoras por meio de envio de
material e teleconferências.
As apresentações técnicas serão suportadas por PPt. A equipe técnica da
EGIS/FESPSP deverá fazer apresentação do andamento dos trabalhos e do relatório
técnico, e participar dos debates para obter sugestões de ajustes e complementações.

Metodologia

O seminário será registrado por meio de ata, lista de presença e registro fotográfico.

5.5

P5: Disseminação e treinamento

5.5.1 Subproduto 1: Relatório Síntese Final
O Relatório Final previsto no Produto 5 consolidará o conjunto dos estudos e
propostas integrantes dos relatórios intermediários e a sistematização das
contribuições coletadas e aprendizagens durante os seminários, visitas e
desenvolvimento do projeto piloto. Deverá conter a síntese dos elementos das tabelas
4 e 5 dos produtos P3 e P4.
O objetivo principal desta etapa é definir, a partir da experiência piloto, um quadro
geral, as diretrizes principais, para implementar uma regulação eficiente das
concessões de manejo de resíduos urbanos no Brasil.
•

Deverá definir e propor por exemplo: Modelo de especificações técnicas
de referência para contratos de concessão, adaptado às diferentes
modalidades definidas como viáveis,

•

Condições e requisitos necessários para permitir a abertura do processo
licitatório para a atribuição de concessões,

•

Enquadramento dos requisitos, permitindo a regulação e a supervisão dos
contratos de concessão.

•

Arranjos dos serviços a serem concedidos, além de dispositivos
contratuais, aderentes à regulação e fiscalização da prestação dos
serviços

•

Em forma de anexos, as minutas de contratos de concessão considerando
os diferentes arranjos de serviços,
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Na perspectiva mais ampla de contribuir, além da regulação, ao desenvolvimento das
PPP, poderá também este relatório propor contribuições sobre:
•

Fortalecimento do quadro legal para implementação da tarifação direta ao
usuário,

•

Capacitação do titular do serviço/poder concedente sobre a relação e as
sinergias com a agência reguladora,

•

Regionalização dos serviços a serem concedidos em situações onde não
existe perspectiva de consorcio a curto prazo,

•

Garantias ao concessionário: novos modelos de fundos garantidores, etc.

5.5.2 Subproduto 2: Curso de Treinamento
O evento de capacitação tem como finalidade a disseminação do conhecimento, com
a divulgação dos estudos e as lições apreendidas.
Na tabela 14 são apresentados objetivos, período, local, público alvo e metodologia
do evento.
Tabela 14: Treinamento

T1. Treinamento

Objetivos

Disseminar o conhecimento, com a divulgação dos estudos e as lições apreendidas
Identificar instrumentos legais e normativos atualmente vigentes
Analisar regras e procedimentos de condições de prestação de serviço similares.

Período

03 a 07/06/2019

Local

Brasília/DF

Público Alvo

Representantes das agências reguladoras participantes do projeto e os representantes
dos projetos-piloto, estando previstos cerca de 40 participantes.

Metodologia

Em uma primeira etapa e com antecedência de 30 dias, será definido um plano do curso,
o programa e serão elaborados os materiais didáticos e apresentações técnicas a serem
utilizados no curso. Este conjunto de elementos será previamente submetido à
aprovação da Expertise France e das Instituições Coordenadoras.
Na segunda etapa os técnicos da Consultoria ministrarão o curso de treinamento, por
meio de exposições técnicas e dinâmicas participativas, como a promoção de debates
intermediados, dentre outros. Ao final de cada dia do treinamento os ministrantes
apresentarão aos participantes uma síntese dos conteúdos tratados no dia.
Ao final do treinamento será aplicada aos participantes uma atividade visando a
avaliação do curso em geral, e também na perspectiva de sua aplicação prática.
O treinamento será registrado por meio de lista de presença e registro fotográfico.

Duração

40 horas - distribuídas em uma única semana - segunda a sexta. Estão previstos dois
intervalos de 20 minutos para café e um de uma hora para o almoço.
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Apresenta-se a seguir uma sugestão preliminar do Programa para o Treinamento
Tabela 15: Programa preliminar indicado para o treinamento de 40h em Brasília
Programa Preliminar
1º dia:
-

Abertura Oficial

-

Apresentação do Projeto por parte dos Coordenadores.

-

Apresentação do Programa.

-

Dinâmica interativa de apresentação de todos participantes.

-

Apresentação Geral dos principais produtos

2º, 3º e 4 º dia
-

Apresentações Técnicas dos P2, P3 e P4 com rodadas de debates e
dinâmicas de discussão.

5º dia
-

Dinâmica final com sugestões e lições aprendidas.

-

Encerramento do curso.
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6

Equipe de Consultores

A consultoria contratada para desenvolvimento do projeto conta com uma equipe
multidisciplinar de especialistas (Tabela 16)
Tabela 16: Integrantes da equipe de consultores

Nome

Função no projeto

Atribuições
Avaliação e elaboração das diretrizes

Elcires Pimenta
Coordenador Geral

gerais do trabalho, elaboração e revisão
dos entregáveis.

Alexandre Seixas
Coordenador Adjunto

Emmanuel Cabale
Coordenador Adjunto

James Miralves
Especialista Senior

Fernando Fleury
Especialista Senior

Avaliação e elaboração das diretrizes
gerais do trabalho
Organização e acompanhamento das
visitas e estudos internacionais
Avaliação da viabilidade técnica e visão
de mercado
Avaliação e elaboração de diretrizes da
estrutura econômica
Avaliação e elaboração de diretrizes

José Ricardo Simon
Especialista Senior

legais e normativas e contabilidade
regulatória

Laura Fortes
Apoio à coordenação

Apoio à elaboração, compatibilização e
revisão dos entregáveis.
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7

Sistema para gestão do Projeto

Todos os relatórios e seminários serão apresentados primeiramente à Expertise
France, representada neste projeto pelo Sr. Nicolás Bourlon. Exceto na primeira
etapa, onde o tempo previsto é bastante reduzido, nas demais etapas, a entrega deve
seguir o seguinte procedimento:

Elaboração do produto pela consultora

Envio à Expertise France

1 dia
Videoconferência com Expertise
France

1 dia
Envio do relatório à MPDG e
apresentação por videoconferência.

10 dias
Revisão e validação (MPDG, ABAR,
MCID e FUNASA)

Relatório final Revisado

Figura 2: Procedimento de envio e validação dos produtos

Dessa forma, o material apresentado à equipe de colaboradores será previamente
aprovado pela Expertise France. Os colaboradores terão 10 dias para revisar o
material e enviar comentários por e-mail aos consultores. Todas as entregas
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envolverão duas teleconferências, sendo a primeira de retorno da Expertise France e
a segunda, no dia consecutivo, de apresentação do conteúdo à equipe técnica.

7.1

Plano de Comunicação

A comunicação e envio dos entregáveis deve ocorrer principalmente via e-mail, pelo
coordenador do projeto, Elcires Pimenta, colocando em cópia os demais integrantes
da consultoria, listados na tabela 17.
Tabela 17: Contato Consultores

Nome
Elcires Pimenta

Contato
Coordenador Geral

+ 55 11 991 51 2002
elcires@gmail.com

Emmanuel Cabale

Coordenador Adjunto

+ 55 84 981 07 1407
+34 667 29 84 67
ecabale@gmail.com

Alexandre Seixas

Coordenador Adjunto

+55 11 982 46 0051
alexandre.seixas@egis-brasil.com.br

James Miralves

Especialista Senior
Regulaçao

Fernando Fleury

Especialista Sênior

+55 11 994 91 9877
james.miralves@phebee.eco.br

+55 11 983 83 8497
fernando.fleury@almeiraefleury.com.br

José Ricardo Simon

Especialista Sênior

+55 11 99988 7320
jose.simon@bsad.com.br

Laura Fortes

Apoio à coordenação

+ 55 11 98909 1533
laura.fortes@egis-brasil.com.br

Como forma de garantir a boa comunicação segue, como sugestão, um quadro para
preenchimento do MPDG/ABAR dos contatos para este projeto.
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Tabela 18: Contato MPDG/ABAR - Preencher

Nome

Contato
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8

Datas chave.

Ficou acertado que em função dos atrasos na partida do projeto, se inviabilizou a
realização da missão à França ainda em 2018, ficando a mesma adiada para Março
de 2019. Esta alteração implica no ajuste do cronograma com a sobreposição de
atividades do P2 com o P3, para que não haja atraso geral no cronograma. Em função
desta alteração ficou acertado que o relatório P2 seria entregue em duas versões,
sendo uma preliminar, sem incluir a missão na França, e uma final após a realização
da mesma (vide item 7 deste relatório).
Tabela 19: Reuniões e conferências previstas ao longo do projeto.
P1

P1

P2

P2

P3

Alinhamento geral dos produtos e plano de trabalho.
Local:
Data:
Público Alvo:
Brasília
Qui, 30/10/18
Instituições

Carga Horária:
4 horas

Workshop em Brasília do Relatório 1 e Plano de Trabalho1.
Local:
Data:
Público Alvo:
Brasília
Qui, 22/11/18
Instituições

Carga Horária:
4 horas

Teleconferência equipe Brasília e envio do relatório
Local:
Data:
Público Alvo:
Ter 19/02/19
Instituições
Teleconferência equipe Brasília e envio do relatório
Local:
Data:
Público Alvo:
Ter 02/04/19
Instituições
Teleconferência equipe Brasília e envio do relatório.
Local:
Data:
Público Alvo:
Ter 12/03/19
Instituições

Carga Horária:
2 horas
Carga Horária:
2 horas
Carga Horária:
2 horas

P3

Teleconferência Brasília: Para organizar com equipes de Brasília e
Expertise França.
Local:
Data:
Público Alvo:
Carga Horária:
Ter 19/03/19
Instituições
2 horas

P3

Teleconferência Brasília: alinhamento e org. do seminário.
Local:
Data:
Público Alvo:
Ter 02/04/19
Instituições

P3

P4

P4

P4

P5

Carga Horária:
2 horas

Seminário: Modelos padrão de regulação de PPP no setor de
resíduos sólidos.
Local
Data
Público Alvo
Carga Horária
Brasília
Qui, 04/04/19
CAIXA
8 horas
Teleconferência Brasília: diretrizes para estrutura da agência e TR
para PPP piloto.
Local:
Data:
Público Alvo:
Carga Horária:
Ter, 07/05/19
Instituições
2 horas
Teleconferência com equipes de Brasília e Expertise França de org..
Local:
Data:
Público Alvo:
Carga Horária:
Qui 16/05/19
Instituiçõ
2 horas
es
Seminário: Seminário Brasília e envio do relatório.
Local
Data
Público Alvo
Carga Horária
-Brasília
Seg 27/05/19
Instituições
8 horas
Seminário de treinamento de uma semana em Brasília para as
agências reguladoras do setor e os municípios-alvo.
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Local
-Brasília
P5

Data
Seg 03/06/19

Público Alvo
Instituições

Carga Horária
40 horas

Teleconferência equipe Brasília e envio do relatório
Local
Data
Público Alvo
Sex 21/06/19
Instituições

Carga Horária
2 horas
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Cronograma
9.1

Cronograma resumido
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9.2

Cronograma detalhado

Legenda

9.2.1 Cronograma P1
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9.2.2 Cronograma P2
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9.2.3 Cronograma P3
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9.2.4 Cronograma P4
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9.2.5 Cronograma P5
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9.2.6 Cronograma de reuniões, seminários e treinamentos.
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9.2.7 Cronograma de visitas
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