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Principais pontos... 

• O aumento da participação privada no provimento de 
infraestrutura é fundamental para acelerar a universalização dos 
serviços públicos de abastecimento de água tratada e esgotamento 
sanitário 

 

• Existem diversas modalidades de participação do setor privado, 
que se acomodam às peculiaridades de cada caso concreto 

– Flexibilidade para definir a medida de transferência da gestão e operação 

 

• Conveniência de utilizar recursos não-onerosos do PAC para 
alavancar investimentos privados por meio de PPPs 
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I. IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO 

PRIVADA PARA A UNIVERSALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 

 
 



Por que envolver a iniciativa privada? 

• Desafios da universalização dos serviços e redução de perdas  requer conjugação 
de esforços públicos e privado 

– Investimentos alcançaram em 2010 quase R$ 9 bilhões 

– Estima-se que seriam necessários R$ 330 bilhões para a universalização (R$ 16,5 
bilhões / ano ao longo dos próximos 20 anos) 

 

• CESBs não têm condições de, sozinhas, universalizar os serviços no Brasil como 
um todo 

– Situação variável, conforme o Estado, mas em muitas regiões as CESBs não dispõem 
de capacidade relevante para financiamento/execução dos investimentos 

 

• Elevado apetite do setor privado, dado que se trata de um dos últimos setores de 
infraestrutura no Brasil dominado pelo setor público 

– Grande potencial para crescimento da participação privada 

– Mercado atendido por empresas regionais alcança aprox. 74%, considerando 
população urbana atendida com água – Fonte: SNIS 2010 

– Única empresa regional privada é a SANEATINS 



O desafio da universalização... 
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O desafio da redução de perdas... 
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Dificuldade de algumas CESBs para acessar 
financiamento... 
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II. PARCERIAS 
INSTITUCIONAIS 
 

Aquisição de participações relevantes em 
empresas estaduais já existentes / 
parcerias societárias em novos negócios 



Aquisição de participação em empresa 
estadual 

• Modelo pressupõe a realização de leilão ou aquisição em Bolsa 

• Influência na gestão da companhia de saneamento se dá mediante a 
celebração de acordo de acionistas, com direito de apontar diretores 
e/ou conselheiros de administração 

• Pontos de atenção: 

– Companhia estadual permanece submetida ao regime do setor público: 
lei de licitações e fiscalização pelo respectivo TCE 

– Do ponto de vista do negócio em si, parceiro privado corre os mesmos 
riscos do parceiro público (sociedade) 

– Existe discussão jurídica sobre a possibilidade de compartilhamento de 
controle de empresa estatal 

 

• Exemplo: SANEPAR 



Parcerias societárias em novos negócios 

• Usualmente se operacionaliza mediante a constituição de uma SPE, 
em que o parceiro privado e o parceiro público são sócios 

• Existe discussão sobre a necessidade de algum procedimento público 
para a escolha do sócio pela Administração Pública 

– Não faz sentido exigir licitação 

 

• Se a SPE for controlada pelo parceiro privado, não há sujeição a 

– Lei de Licitações 

– TCE e/ou outros órgãos de fiscalização, exceto sobre o parceiro público, 
particularmente quanto ao investimento realizado na SPE 

• Mas não há jurisprudência sobre esse ponto 

 

• Exemplo: Aquapolo  (http://www.aquapolo.com.br/) 



Alguns pontos de atenção nas parcerias 
societárias 

• Agilidade para a tomada das decisões de gestão da SPE 

– Discussões são comuns quando um dos sócios também pretende 
executar a obra 

– Conveniência de ter um EPC fechado antes da formalização da sociedade 

 

• Detalhamento do acordo de acionistas pode gerar discussões sobre 
compartilhamento de controle 

– Reflexos contábeis e risco de sujeição ao regime do setor público 

 

• Dificuldade de contar com garantias prestadas pelo parceiro público 
perante os bancos públicos por ocasião da negociação do 
financiamento 

– Restrição da LRF é lida por alguns bancos públicos como impeditiva da 
prestação de garantia pela empresa estatal em favor da SPE 



III. PARCERIAS CONTRATUAIS 
 

PPPs, concessões e locação de 
ativos 



Locação de ativos 

• Inovação contratual desenvolvida para viabilizar o acesso a 
financiamento privado de ativos específicos, em uma época em que 
ainda não existiam as concessões administrativas 

• Como regra, não há prestação de serviços, mas apenas 
disponibilização de um ativo que é locado para a Administração 
Pública 

• Pontos de atenção 

– Necessidade de  garantia contra o risco de não pagamento dos aluguéis 

– Ausência de tratamento legal específico pode gerar alguma incerteza 
jurídica, embora já existam diversos casos contratados dessa forma 

 

• Exemplos: SANASA, SABESP e SANEPAR 



Parcerias Público-Privadas 

• Concessões administrativas 

– Remuneração advém do pagamento de contraprestações públicas 

 

• Pontos sensíveis 

– Operação fica com a empresa estadual ou com a SPE? 

– Mitigação do risco de não pagamento das contraprestações públicas 

 

• Alguns exemplos: Emissário Submarino de Salvador, ETA 
Taiaçupeba, Sistema Produtor São Lourenço, Rio das Ostras, Sistema 
de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Recife 



Concessões comuns 

• Concessão plenas (água e esgoto) vs. Concessões de esgotamento 
sanitário 

• Extensão territorial do município vs. área específica 

• Pontos de atenção 

– Papel determinante da Agência reguladora no sucesso da concessão, 
considerando o novo modelo trazido pela LSB 

– Passivo ambiental / equacionamento dos lançamentos in natura 

 

• Exemplos: Limeira, Campo Grande, Cuiabá, AP5 



Percebendo as diferenças entre os modelos 
sob a perspectiva de transferência de riscos 
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Contratos de eficiência 

• Contratos para redução de perda de água 

– remuneração do contratado é variável conforme o sucesso alcançado 

 

• Contratos de cobrança de valores pendentes de recebimento 

– remuneração do contratado é variável conforme o montante efetivamente 
recuperado 

 

• Contratos para redução do consumo energético 

– remuneração do contratado reflete proporcionalmente a redução do consumo 
energético 
 

• Mitigação do risco jurídico e maior agilidade com o RDC 

– contratos já vinham sendo celebrados no âmbito da Lei 8.666/93 
– RDC expressamente permitiu a remuneração variável 



IV. RECURSOS NÃO-ONEROSOS 
DO PAC PARA PPPS 

 
Proposta para aumento da eficiência na 
alocação de recursos não-onerosos federais 



Breve histórico do problema 

• Até a edição da Portaria 280/13 do Min Cidades, havia restrição 
específica para o setor de água e esgoto que impedia a continuidade 
de transferência de recursos do OGU/PAC ao Poder Concedente que 
firmasse contrato de concessão com concessionária privada 

– Interpretação equivocada sobre a expressão “empreendimentos 
contratados de forma onerosa” 

• Art. 50, § 1º, da LSB, veda a aplicação de recursos não onerosos da 
União (OGU) em “empreendimentos contratados de forma onerosa” 

 

– A Portaria 40 (revogada) trazia como consequências da concessão privada 

• A suspensão do repasse de recursos do PAC 

• Eventualmente, a devolução do que há houvera sido repassado 

 

– Portaria 164/13 manteve o entendimento da antiga Portaria 40, até sua 
alteração pela Portaria 280/13 

 



A alteração da Portaria nº 164, de 12.04.2013, 
pela Portaria nº 280, de 25.06.2013 

 

• A alteração da Portaria nº 164, de 12.04.2013, pela Portaria nº 280, 
de 25.06.2013, afastou a restrição para repasse de recursos não-
onerosos do OGU/PAC ao Poder Concedente 

 

– “19.4-A O disposto no subitem 19.4 não se aplica aos casos em que a 
operação ou a prestação de serviços tenha sido transferida por 
contrato de concessão na modalidade não onerosa, firmado sob o 
amparo das Leis nºs 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 11.079, de 30 
de dezembro de 2003, e suas alterações posteriores” 

 

• Concessão não onerosa equivale a dizer “sem cobrança de outorga” 



Ainda podemos avançar mais... 

• A Portaria nº 164/13, com a alteração trazida pela Portaria nº 
280/13, viabiliza investimentos financiados pelo OGU/PAC 
usualmente contratados pelo Poder Concedente no regime da Lei 
Federal nº 8.666/93 

– Caso típico: Poder Concedente executa o investimento, por si ou por seus 
contratados, e transfere o ativo para operação da concessionária privada 

 

• Permanece o desafio de operacionalizar a transferência de recursos 
do OGU/PAC para serem aplicados em PPPs 

– Portaria continua focada em contratações no âmbito da Lei 8.666/93 e, 
agora, do Regime Diferenciado de Contratação – RDC 

– Único item que trata de PPPs (7.1.c, da Portaria 164):  Termos de 
Compromisso pode ser assinado com cláusula suspensiva mesmo que 
não esteja aprovado o “Estudo de viabilidade técnica e econômica” 



Modalidades para aplicação dos recursos 

• Os recursos do OGU/PAC poderiam ser introduzidos em projetos de 
PPP sob duas modalidades: 

– “Aportes de Recursos” em face da entrega de marcos da obra 

– “Contraprestações Públicas” em face da prestação de serviços 

 

• Governo Federal deveria regulamentar e fomentar o repasse de 
recursos para projetos de PPP a serem aplicados na forma de 
“Aportes de Recursos” ou de “Contraprestações Públicas 

– recentemente o tema dos “Aportes de Recursos” oriundos do OGU/PAC 
foi regulamentado para mobilidade urbana (Portaria 262, de 07.06.2013) 



Qual a importância de viabilizar a utilização de 
recursos do OGU/PAC para aportes de recursos 
em PPP? 

• Possibilidade de acelerar a universalização dos serviços de 
saneamento básico 

– recursos do OGU/PAC permitem alavancar recursos privados 

 

• Maior comprometimento com a eficiência na execução do 
investimento 

– postergação (ainda que parcial) entre o momento do investimento e o 
recebimento das receitas pela concessionária 

– foco em indicadores de desempenho, ao invés de parâmetros de obras 

 

• Mitigação do risco de interface 

– Problema criado quando quem executa a obra não é o responsável pela 
operação 

 



Relembrando os principais pontos... 

• O aumento da participação privada no provimento de 
infraestrutura é fundamental para acelerar a universalização dos 
serviços públicos de abastecimento de água tratada e esgotamento 
sanitário 

 

• Existem diversas modalidades de participação do setor privado, 
que se acomodam às peculiaridades de cada caso concreto 

– Flexibilidade para definir a medida de transferência da gestão e operação 

 

• Conveniência de utilizar recursos não-onerosos do PAC para 
alavancar investimentos privados por meio de PPPs 
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