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Diálogos ABRELPE: 10 visões para o 
aprimoramento da gestão de resíduos

XVIII FIMAI Ecomondo

2. Modelos de 
Contratação e 
Cobrança

Quais fatores um município deve considerar ao 
definir o modelo de contratação dos serviços de 
limpeza urbana?



Modelos de Contratação e Cobrança

Modelagem Jurídico-Institucional 
Serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

Questionamentos do Município
• qual o objeto da prestação (coleta, transporte, triagem, transbordo, tratamento,

destinação final, disposição final, etc.);
• quem será o responsável pela prestação;
• quem será o responsável pelo pagamento da remuneração;
• como será feita a cobrança;
• quem será responsável pela regulação e pelo controle da prestação.

Modelagens jurídico-institucionais
• contrato administrativo para prestação de serviço por particulares;
• concessão comum;
• concessão patrocinada (Parceria Público-Privada - PPP);
• concessão administrativa (PPP).

Fabricio 
Soler



Modelos de Contratação e Cobrança

Contrato administrativo 
(Lei 8.666/1993)

Concessão comum (Leis 
8.987/1995 e 9.074/1995)

Pareceria público-privada

Aplicável à contratação de
prestação de serviços,
construção de obras e locações;

A licitação tem de ser precedida
da elaboração de projeto básico;

O processo licitatório envolve a
análise da habilitação dos
licitantes, com posterior avaliação
das propostas (técnica e
comercial);

O contratado deverá oferecer
garantias: caução em dinheiro ou
títulos da dívida pública, seguro-
garantia e fiança bancária.

É necessária a publicação de ato
justificando a conveniência da
concessão;

Admite a inversão de fases no
processo licitatório;

Em geral implica a remuneração
do concessionário por meio de
tarifa a ser paga pelo usuário;

Os estudos prévios serão
ressarcidos pelo vencedor da
licitação.

Exige previsão sobre a repartição
dos riscos, envolvendo a
especificação de riscos cabíveis
à SPE, ao Poder Concedente e
dos riscos que serão
compartilhados (matriz de riscos);

O prazo máximo de vigência é 35
anos;

Admite a inversão de fases no
processo licitatório;

A remuneração pode ser variável,
conforme o desempenho da
concessionária;

Em geral implica a prestação de
garantia pelo Poder Público para
o parceiro privado.



Critérios para fixação do valor (taxa e tarifa)

• nível de renda da população da área atendida;

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

• peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio;

• mecanismos econômicos de incentivo à minimização da geração de resíduos e à
recuperação dos resíduos gerados;

• capacidade de pagamento dos consumidores;

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

• categorias de usuários (faixas ou quantidades de utilização ou de consumo);

• Outros: percentual sobre o valor do IPTU; metro quadrado de área construída das
edificações; valor venal cadastrado; imóveis atendidos ou não por rua asfaltada;
metragem da testada do imóvel; frequência da coleta.
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CONCEDENTE GARANTIAS

Estado de Minas Gerais (Região Metropolitana
de BH)

• penhor de bens (títulos públicos federais, ações
de empresas de capital aberto com controle do
Estado de MG);

• fiança bancária;
• carta de fiança oferecida por organismo

multilateral de crédito;
• outras formas de garantia pessoal ou real, se

aceitas pela concessionária.

Município de Itu/SP

• conta bancária com saldo mínimo de três vezes
o valor médio das três últimas contraprestações;

• em caso de inadimplemento, prevê-se que
concessionário solicitará diretamente à
instituição financeira o repasse de valores.

Município de Piracicaba/SP

• fundo constituído por aporte de bens, direitos e
créditos realizados por cotistas, que pode ser
substituído por outra garantia com a anuência
do concessionário.

Município de São Bernardo do Campo/SP

• bens imóveis municipais especificados no
edital, os quais poderão ser substituídos pelo
Município em caso de constituição de fundo ou
de outra garantia.

Município de Maringá/PR

• fundo garantidor, que pode ser substituído com
a anuência da concessionária (fundo não
constituído por ocasião da licitação)

Município de Manaus/AM

• FUNGEP – Fundo Garantidor de PPP (dotado
de personalidade jurídica própria), por meio de
carta-fiança a ser concedida à concessionária.
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CONCEDENTE GARANTIAS

Município de Ribeirão Preto/SP

• vinculação de receitas

• criação de fundos especiais

• garantias reais

• cessão de créditos do poder público

• títulos da dívida pública federal ou outros
valores mobiliários adquiridos para essa
finalidade

• constituição de conta vinculada em
instituição financeira

• outros mecanismos previstos em lei

Município de Taubaté/SP

• cessão de recebíveis do Município

• fundo garantidor a ser criado e regido por lei
municipal específica

• alternativamente ao fundo garantidor, cessão
fiduciária, penhor ou qualquer outro meio de
garantia em direito admitido, segregadas em
conta corrente vinculada, de movimentação
restrita, operada por agente fiduciário com
poderes conferidos para a execução da
garantia

• bens móveis, ativos societários, receitas de
alugueis, pagamentos de outorgas ou outros

Due Diligence Report para o Curitiba Waste Project (03/08/2015)



Resp. Compartilhada pelo Ciclo De Vida 
dos Produtos

Cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos:

• adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos recicláveis oriundos dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;

• estabelecer sistema de coleta seletiva;

• articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao
ciclo produtivo dos recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana;

• realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso,
mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;

• implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos;

• dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.



PMGIRS e Grandes Geradores

Requisito Mínimo:

• sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo
de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº
11.445/2007;

Grandes Geradores de Resíduos Sólidos:

• os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, de
prestação de serviços, comerciais e industriais, em volume superior a 200 (duzentos) litros
diários;

• os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, de
prestação de serviços, comerciais e industriais, dentre outros, geradores de resíduos sólidos
inertes, tais como entulho, terra e materiais de construção, com massa superior a 50 (cinquenta)
quilogramas diários;

• os condomínios de edifícios não residenciais ou de uso misto, cuja soma dos resíduos sólidos
gerados pelas unidades autônomas que os compõem, seja em volume médio diário igual ou
superior a 1.000 (mil) litros.
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www.institutoPNRS.com.br
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com vasta experiência em Direito dos Resíduos, Direito Ambiente e Direito da Infraestrutura;

Mestre em Direito Ambiental pela PUC, Mestrando em Ambiente, Saúde e Sustentabilidade pela PUC,
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graduado em Negócios do Setor Energético também pela USP;
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Chambers and Partners (Latin America) como um dos mais admirados advogados do Brasil pela
atuação em Direito Ambiental;

Organizador do Código Brasileiro de Resíduos Sólidos, coautor do livro Gestão de Resíduos Sólidos, o
que diz a lei; professor de cursos de pós-graduação em direito, meio ambiente e sustentabilidade,
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Cons. de Meio Ambiente da FIESP;
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