
AUDIÊNCIA PÚBLICA 18.02.2016

CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
LIMPEZA URBANA, MANEJO, 

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS, NA MODALIDADE 
DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, DO 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS.



Fundamentação Legal

Em cumprimento:

 Aos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do
Município de Barreiras;

• A Lei n.º 895/2010 que institui o
Programa de Parcerias Público-
Privadas – PPP no Município de
Barreiras-BA;



• A Lei n.º 1.192/2015, que autoriza o poder
executivo municipal a contratar Parcerias Público-
Privada para Outorgar Concessão de Serviços
públicos de Limpeza Urbana, Manejo, Tratamento
e destinação Final de Resíduos Sólidos no
Município de Barreiras;

• O artigo 39 da Lei n.º 8.666/93 (Lei Geral de
Licitações);

• Inciso IV, do artigo 11, da Lei n.º 11.445/2007 (Lei
de Saneamento Básico)

• A Lei n.º 12.305/2010 (Política Nacional de
Resíduos Sólidos).

Fundamentação Legal



A situação do passado

 Termo de Ajustamento e Conduta – TAC -
2012;

passivo socioambiental – lixão e catadores –
consolidado ao longo de 10 anos.

As consequências de passado, presente e futuro
da ausência de Gestão Ambientalmente
adequada dos Resíduos Sólidos do Município;



O Lixo às margens da BR 020/242



Catadores no Lixão



Catadores no Lixão



Catadores no Lixão



Ausência da Logística Reversa



 Possível contaminações de lençóis freáticos, 
solo, ar (emissão desordenada de gases), 
recursos hídricos, proliferação de vetores e 
doenças;

A situação do passado



A situação do presente

Presente – adequação do município à Política
Nacional de Resíduos Sólidos para evitar a
proliferação de vetores (Aedes aegypti) por não
recolhimento, tratamento e destinação de
resíduos, notadamente de inertes (entulho),
doenças, onerar o custo de saúde, poluição visual
e do meio ambiente.

Adequar-se à PNRS é requisito para o Município
se habilitar e receber transferências voluntárias
de recursos federais;



Cadastramento dos catadores



Vala para cobertura do lixo



A situação do futuro

Futuro – manter o município dentro da Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Solução do passivo
(remediação do lixão), preparar a cidade para
desenvolvimento industrial (aterro Classe I).
Manter-se na PNRS é requisito para o Município
continuar recebendo transferências voluntárias
de recursos federais;



Como chegamos até aqui?
Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos – Decreto Municipal n.º
295/2015;

 Elaboração do Plano - Comitê Diretor e pelo
Grupo de Sustentação, criados através do
Decreto nº. 778/2013, de 19 de dezembro de
2013;

 Economia na realização do PMGIRS;

 Trabalho de campo para colher informações e
dados;



 Informações técnicas – Trabalhos acadêmicos
realizados por pesquisadores da UFOB -
789.232,34 Km² apenas 947,08 km² de áreas
adequadas para Aterro Sanitário - as áreas de
restrição à implantação de um aterro sanitário
correspondem a 788.275,55 Km², o equivalente
a 99,88%;

 Participação popular – 12 Consultas e 3
Audiências Públicas;

Como chegamos até aqui?



Abrangeu constatação do passivo e proposições
para solução do mesmo;

Identificação dos gargalos para a
implementação da PNRS – custo para
implantação da estrutura necessária e expertise
técnica (know-how) para operar.

Como chegamos até aqui?



Consultas Públicas  PMGIRS



Audiência Pública do PMGIRS



Como funciona um aterro sanit�rio - YouTube.mp4


Por quê Parceria Público-Privada?

 Instrumento jurídico criado para solucionar
o déficit de recursos públicos necessários à
implantação e custeio da estrutura necessária
para adequação à PNRS;

 A importância do parceiro privado para
trazer a capacidade técnica fundamental para
a operação e manutenção dos serviços;

 Efetivar a regulação dos serviços para que
seja implementada a Gestão Integrada dos
Resíduos;



 Tendência do País em terceirizar os serviços,
mediante concessão;

 Aterros da CONDER – contramão – Todos se
transformaram em lixões;

 Lei federal 11.079/2004;

 Lei n.º 895/2010 do Município de Barreiras;

 Lei n.º 1.192/2015 – legislativo autorizou a
concessão e criou a Agência Reguladora (ARSERB,
artigo 9º), que fiscalizará a concessão;

Por quê Parceria Público-Privada?



• Realidade atual: Serviços
executados isoladamente e
sem observar planejamento e
regras de prestação - inclusive
sem controle de pesagem –
rotina – periodicidade.

Por quê Parceria Público-Privada?



Objeto da PPP

 Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos
Domiciliares;

 Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos da
Construção Civil;

 Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos de
Serviço de Saúde;

 Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos de
Podação;



 Coleta e Transporte dos Resíduos e limpeza
provenientes das Feiras Livres;

 Coleta Seletiva;

 Educação Ambiental;

 Implantação e operação de aterro sanitário
para tratamento e destinação final de Resíduos
Sólidos Domiciliares;

 Implantação e operação de aterro de inerte
para tratamento e destinação final de Resíduos
Sólidos da Construção Civil;

Objeto da PPP



 Implantação e operação de Unidade de
Incineração para tratamento e destinação Final
de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde;

 Implantação de aterro para tratamento de
Resíduos Industriais;

 Compostagem;

 Remediação do lixão municipal;

 Implantação do Horto Florestal de espécies
nativas do Cerrado na área remediada do
lixão.

Objeto da PPP



Prazos e Valores

Prazo da PPP – 20 anos

Valor do Projeto de PPP:

Custos que o Município incorre atualmente sem 
atender à PNRS:

Coleta e transporte domiciliar = R$ 
450.000,00

Coleta e transporte de Resíduos de Serviços 
de Saúde = R$ 54.000,00

TOTAL: 504.000,00 (Quinhentos e quatro mil 
reais)



Custo adicional mensal para implantação e
operação da estrutura e serviços necessários a
adequação à PNRS = estimado de R$ 446.834,00
(quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e
trinta e quatro reais).

CUSTO TOTAL (Implantação + Operação em 20
anos): R$ 228.200.000,00 (duzentos e vinte e
oito milhões e duzentos mil reais).

Prazos e Valores



Vantagens da PPP

 Previsão de receita alternativa/acessória que
será partilhada entre o parceiro privado e o
município: Exemplo: 3% (Concessão de Maceió);

 Desoneração da parceria: princípio do gerador-
pagador – grandes geradores;

Possibilidade de instituir a logística reversa;

 Incremento de receita tributária com
recolhimento de ISS em face do aumento de
prestação de serviços;



Minuta do Edital e do Contrato
para Consulta Pública

A minuta do edital e do contrato
estarão disponíveis a partir de hoje no
site oficial do município para consulta
pública: www.barreiras.ba.gov.br



Contribuições...


