PPPs nos serviços públicos de saneamento
Uma visão crítica dos casos brasileiros
Brasília, 2 e 3 de outubro de 2015
Promoção
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção DF
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - ASSEMAE
Federação Interestadual dos Sindicatos dos Engenheiros – FISENGE
Federação Nacional dos Arquitetos - FNA
Primeiro dia – Introdução as PPP e aspetos conceituais
9h00 Abertura
Prof. Rui Cunha Marques e Dr. Wladimir Ribeiro
9h15 Introdução as PPP.
Benefícios e constrangimentos. Modalidades de PPP. Oportunidades para o setor do saneamento básico.
Prof. Rui Cunha Marques
10h30 Intervalo
10h45 Enquadramento legal das PPP no Brasil.
Regime legal dos contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico. Semelhanças e diferenças
entre concessão comum, contrato de programa, concessão administrativa, concessão patrocinada, concessão
com usuário único, terceirização via contrato regido pela Lei n. 8.666, BOT, SPE com locação de ativos,
subdelegação; "PPP institucional". O impacto da região metropolitana na definição desses modelos.
Dr. Wladimir Ribeiro
12h30 Almoço
14h00 Enquadramento técnico das PPP.
Desenho, implementação e gerenciamento das PPP. Estudos preliminares. Análises custo-benefício e o
comparador do setor público. As garantias. Preparação da documentação de licitação. A avaliação das
propostas. O gerenciamento e a regulação dos contratos. Os aditivos e alterações contratuais.
Prof. Rui Cunha Marques e Dr. Wladimir Ribeiro

15h45 Intervalo
16h00 Aspectos chave no desenho e modelação financeira das PPP
A gestão e alocação de riscos. Identificação e quantificação. A matriz de risco. A mitigação dos riscos e do
seu custo económico. A modelação financeira. A robustez do modelo negócio e os passivos contingentes. A
renegociação dos contratos
Prof. Rui Cunha Marques
17h45 Encerramento do primeiro dia
Segundo dia – Estudos de Caso
9h00 A experiência da concessão comum de Araçatuba
Dr. Wladimir Ribeiro
10h15 Intervalo
10h30 A experiência da PPP de Esgotamento da RM do Recife.
Prof. Rui Cunha Marques
11h30 A experiência da PPP da AP 5 no Rio de Janeiro
Prof. Rui Cunha Marques
12h30 Almoço
14h15 A experiência da PPP de Santo André
Dr. Wladimir Ribeiro
15h30 A experiência da Subdelegação da Saneago
Prof. Rui Cunha Marques
16h30 Intervalo
16h45 Conclusões e encerramento
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INSTRUTORES
WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO, advogado, consultor em direito público, mestre em
ciências jurídico-políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal e
bacharel em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é um dos mais
conceituados consultores jurídicos em matéria de consórcios públicos e outras formas de
cooperação federativa, de resíduos sólidos (configurem ou não serviço público) e de
saneamento básico. Como consultor do Governo Federal, colaborou em recentes mudanças
legislativas nessas matérias, como, por exemplo, na instituição da disciplina jurídica dos
consórcios públicos, no marco regulatório dos serviços públicos de saneamento básico, e,
ainda, na elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
Possui também atividade destacada na área de regulação dos serviços públicos,
especialmente de saneamento básico. Atuou como consultor do Programa de
Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação (Pro-Reg),
programa promovido pela Casa Civil da Presidência da República com apoio do Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID. Assessorou, ainda, a criação de diversos
reguladores, tanto no formato de consórcio público, como de agência reguladora estadual
(por ex., os reguladores de saneamento básico dos Estados do Maranhão e da Bahia) e,
ainda, de reguladores municipais.
Atuou na remodelação ou na criação de diversas entidades da Administração Pública
Federal (Autoridade Pública Olímpica - APO), Estadual (especialmente órgãos e entidades
de regulação de serviços públicos), e Municipal (reorganização de entidades municipais de
saneamento básico e na constituição de consórcios públicos intermunicipais).
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de Engenharia Civil, Arquitetura e Geociências do Instituto Superior Técnico
da
Universidade de Lisboa (IST), Portugal. É pesquisador do Centro de Sistemas Urbanos e
Regionais do IST (CESUR), do Public Utility Research Center (PURC) da Universidade da
Flórida e do Center of Local Government (CLG) da Universidade de New England na
Australia, onde é Professor Visitante na Business School.
Suas áreas de especialização incluem regulação de serviços públicos, avaliação de
performance, gestão de projetos, contratação, em especial de PPPs e e de serviços de
infra-estrutura.
É autor de cerca de 400 publicações científicas em diversos países, incluindo 10 livros e
duas teses e mais de 130 artigos em periódicos especializados. Produziu também mais de
300 relatórios técnicos.
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