
Proposta preliminar para discussão com 

Potenciais Parceiros PrivadosVersão de 23 de abril de 2004



COPASA - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

  Apresentação
 O Governo do Estado de Minas Gerais, com a publicação da Lei nº 14.868, de 

16 de dezembro de 2003, instituiu o Programa Estadual de Parcerias Público-
Privadas, destinado a disciplinar e fomentar a participação do setor privado na 
implantação de infra-estrutura e na prestação de serviços de interesse público;

 A Lei Estadual nº 14.869, de 16 de dezembro de 2003, criou o Fundo de 
Parcerias Público-Privadas, com o objetivo de dar sustentação financeira ao 
Programa;

 O Governo Federal, encaminhou ao Congresso Nacional Projeto de Lei, 
instituindo normas gerais sobre a Parceria Público-Privada, no âmbito dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;



COPASA - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

  Apresentação (continuação)

 O Governo de Minas priorizou a inclusão de um projeto de saneamento 
básico em regiões com menores índices de desenvolvimento humano - 
IDH, na modelagem do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas; 

 O Governo Estadual, por intermédio da COPASA, propõe-se a avaliar e a 
atender as demandas dos Municípios para implantação, expansão e 
melhoria dos serviços de saneamento básico em localidades que se 
enquadrem dentro das prioridades estabelecidas para o PPP;



COPASA - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

 Introdução

 A COPASA vem renovando suas relações com os Municípios 
Concedentes e com seus clientes, buscando novos negócios e parcerias, 
objetivando a universalização do atendimento, a equidade, a integridade, 
e o controle social;

 A COPASA, com nova postura empresarial e utilizando-se metodologias 
de planejamento estratégico, redefiniu sua missão, suas políticas, 
diretrizes e estabeleceu metas até dezembro de 2006, na sua área de 
atuação:

•  100% da população atendida com abastecimento de água;
•  95 % da população servida com coleta de esgoto;
•  55% de esgoto tratado.



COPASA - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

 Introdução (continuação)

 O Governo do Estado, no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,  

2004 - 2007, estabeleceu as seguintes metas relativas ao Saneamento 

Básico:

- Abastecimento de água:
 Atender 100% da população urbana;
 Elevar para 50% o atendimento da população rural;
 Melhorar a qualidade da água distribuída à população.

- Coleta de esgotos:
 Elevar para 95% o atendimento da população urbana;
 Melhorar as condições sanitárias em 60 mil domicílios.

- Tratamento de esgotos:
 Incrementar para, no mínimo, 30% o volume de esgotos tratados.



 Introdução (continuação)

 Para o cumprimento dessas metas, faz-se necessária a busca de 

alternativas, além daquelas já tradicionalmente adotadas, ensejando 

a participação do setor privado na prestação de serviços públicos, 

resguardando-se os interesses do poder local e da sociedade, nas 

comunidades atendidas;

 Neste contexto, as parcerias público-privadas surgem como 

alternativa, capaz de suprir as carências de recursos públicos, para 

universalizar os serviços de saneamento básico em todo o Estado.

COPASA - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA



COPASA - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

  Objetivos:

 Ampliar a cobertura dos serviços de abastecimento de água e/ou 

esgotamento sanitário;

 Reduzir a demanda de recursos públicos para investimentos  em 

infra-estrutura, com alavancagem de recursos privados para o 

setor de saneamento;

 Aprimorar a estrutura pública de gestão dos serviços de 

saneamento do Estado; 

 Prover infra-estrutura de serviços públicos para a população, de 

forma mais rápida;



COPASA - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

  Premissas:

 Garantir o padrão-COPASA de qualidade na prestação dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

 Assegurar que as tarifas a serem cobradas dos usuários serão 

as mesmas praticadas pela Copasa, na sua área de atuação;



COPASA - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

  Modelo Proposto

 Serão alvos prioritários do Projeto os municípios e/ou localidades 

que detenham menores IDH no Estado, não operados pela 

COPASA, com ou sem concessão;
 Para a implantação de um projeto de PPP, os municípios e/ou 

localidades poderão ser agrupados por região ou por bacia 
hidrográfica;

 A participação do parceiro privado poderá ser  total ou parcial na 
prestação dos serviços.



COPASA - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Modelo Proposto (continuação)

 O(s) Municípios concede(m) ou adita(m) a(s) concessão(ões) com a 

COPASA por um período de 30 anos, com cláusula contratual que 

permita a sub-concessão a terceiros e lhe(s) assegure(m) os 

compromissos de cobertura e qualidade dos serviços, que serão 

garantidos pela COPASA;
 A COPASA sub-concede ao parceiro privado, por um período inferior 

ao prazo da concessão, limitado a  28 anos, a responsabilidade pela 
implantação de infra-estrutura e pela gestão, total ou parcial, dos 
serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, com 
compromissos de realizar investimentos, cumprir metas e prazos, 
garantindo-lhe justa remuneração;



Modelo Proposto (continuação)

 No caso de descumprimento de compromissos pactuados, serão 

imputadas sanções ou penalidades ao parceiro privado, de acordo 

com as condições estabelecidas no contrato de sub-concessão;
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 A contratação do parceiro privado será na forma de sub-concessão e 
se dará por meio de  um processo licitatório em que serão avaliadas 
a qualificação e a capacidade técnico-financeira dos interessados 
para cumprir, nos prazos e condições previstas, os compromissos 
estabelecidos;



COPASA - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

  Modelo Proposto (continuação)

 O processo licitatório terá como referência uma tarifa máxima a ser calculada 
e fixada pela Copasa, levando em consideração seus custos operacionais, 
administrativos e a sua remuneração do investimento programado;

 Dentre as empresas habilitadas no certame licitatório será escolhida 
vencedora aquela que apresentar o maior desconto sobre o valor da tarifa 
máxima fixada pela COPASA;

 As tarifas a serem cobradas da população serão aquelas praticadas pela 
COPASA, independentemente dos valores contratados com o parceiro 
privado;



COPASA - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

  Modelo Proposto (continuação)

 Se a tarifa proposta pelo vencedor da licitação for superior à praticada pela 
COPASA, o parceiro privado, será reembolsado da diferença pela COPASA;

 O parceiro privado se responsabilizará pela captação dos recursos 
financeiros e pelos ônus decorrentes dessas captações;

 A tarifa de serviços contratada com o parceiro privado será atualizada 
periodicamente, conforme regras estabelecidas no edital de licitação;

 A prestação dos serviços pelo parceiro privado obedecerá as normas de 
procedimentos operacionais  e especificações técnicas da COPASA, que  
será responsável,  solidariamente, pelos serviços prestados à população;



COPASA - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

  Modelo Proposto (continuação)

 O parceiro privado será remunerado por tarifa, cuja cobrança se dará 
após  o início de operação do(s) sistema(s), com a conclusão das etapas 
mínimas de obras e serviços estabelecidos em contrato;



COPASA - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

 Obrigações do Poder Concedente

 Aprovar lei autorizando a concessão e/ou a sub-concessão dos 
serviços;

 Formalizar contratos de concessão com a COPASA, constando 
cláusula que permita a sub-concessão dos serviços;

  Disponibilizar os ativos a serem utilizados pela concessão de 

serviços durante o período de vigência do contrato;

 Acompanhar e controlar a prestação dos serviços concedidos;



 Obrigações da COPASA
 Obter a autorização do poder concedente para sub-conceder os 

serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário        
(art. 26 da lei 8.987 de 13.02.1995);

 Assegurar que todas as sub-concessões, componentes de um 
projeto específico de PPP, terão o mesmo prazo de vencimento; 

 Licitar  a contratação da sub-concessão;

 Garantir ao poder concedente os compromissos de cobertura e 
qualidade dos produtos e serviços prestados pelo parceiro privado;

 Subsidiar a tarifa nas situações em que a proposta da empresa 
vencedora da licitação for superior àquela praticada pela COPASA, 
conforme contrato de sub-concessão;  
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 Obrigações da COPASA (continuação)

                       

 Fiscalizar e gerenciar o fiel cumprimento do contrato de sub-
concessão em todas as obrigações e compromissos firmados;

 Garantir, juntamente com o Governo do Estado de Minas Gerais, o 
cumprimento do contrato de sub-concessão com os recursos 
provenientes de recebíveis da COPASA e/ou do Fundo PPP, 
conforme Lei 14.869, de 16 de dezembro de 2003;

 Disponibilizar ao parceiro privado, sem ônus, os ativos afetados pela 
prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento 
sanitário, durante o prazo da sub-concessão.
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 Obrigações do Parceiro Privado
 Criar uma empresa específica com a finalidade de gerir o objeto da 

parceria;

 Demonstrar capacidade técnica, econômica e financeira para execução 
do contrato;

 Cumprir os compromissos de desempenho estabelecidos no contrato de 
sub-concessão;

 Submeter-se à fiscalização administrativa, técnica e gerencial da 
COPASA em todas as obrigações contratuais;

 Sujeitar-se aos riscos inerentes ao empreendimento;

 Responsabilizar-se pela obtenção de todos os licenciamentos  exigidos;



Obrigações do Parceiro Privado (continuação)

 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências das legislações 
ambiental e de recursos hídricos;

 Operar, manter e conservar os sistemas de abastecimento de água e/ou 
esgotamento sanitário, valendo-se das tarifas acordadas em contrato;

 Efetuar os investimentos necessários para cumprimento das metas, nos 
prazos estabelecidos;

 Responsabilizar-se pela captação dos recursos financeiros e pelos ônus 
decorrentes dos contratos de financiamento, para o cumprimento das 
obrigações assumidas no contrato de sub-concessão;

 Reverter à Copasa, ao final da sub-concessão, os bens decorrentes de 
investimentos realizados, mediante indenização, quando for o caso;
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  Vantagens do Modelo

 Permite alavancar investimentos privados para a 
universalização dos serviços de saneamento;

 Amplia, em menor espaço de tempo, a cobertura dos serviços 
de saneamento no âmbito do Estado;

 Desobriga o Poder Público de aportar recursos do orçamento 
fiscal;

 Amplia a faixa da população beneficiada com os recursos do 
subsídio cruzado;
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  Vantagens do Modelo (continuação)

 Possibilita ao Poder Público continuar exercendo o papel de 
garantidor da prestação de serviços à população, mesmo 
não os executando diretamente;

 Garante, por intermédio da COPASA, a qualidade dos 

produtos e serviços prestados pelo parceiro privado à 

população;

 Otimiza a estrutura administrativa estadual na prestação dos 

serviços de saneamento básico;

 Remunera adequadamente os investimentos realizados;
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 Sedes municipais com concessão de água sem operação: 

 40 cidades, 133.000 habitantes  

 Sedes municipais com concessão de esgoto sem operação:

 77 cidades, 666.000 habitantes
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 Próximos passos

COPASA - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

 Discussão e validação da proposta, no âmbito interno, em 
reunião com todos os gerentes da COPASA; (realizada em 11/12/03)

 Discussão e validação da proposta com a Secretaria de 

Desenvolvimento Regional e Política Urbana; (realizada em 19/01/04)

 Discussão e validação da proposta com a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico; (realizada em 20/01/04)

 Discussão e validação da proposta com potenciais parceiros 

privados; (agendada para 29/04/04)

 Discussão e validação da proposta com potenciais municípios;

        



 Próximos passos (continuação):

COPASA - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

 Modelagem da proposta;

 Discussão e validação da proposta em audiência pública;

 Contratar e adequar concessões com o poder concedente;

 Licitação dos serviços.

        


