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Resumo 

O cenário nacional da política de gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) revela desempenho 
insatisfatório, impondo a necessidade de melhoria e alterações nas práticas atualmente utilizadas. Os 
impactos da gestão inadequada dos RSU superam os limites municipais e os recursos exigidos para 
torna-la eficiente muitas vezes estão fora do alcance de um só município, demandando, assim, uma 
atuação conjunta entre vários deles. Visando cumprir as determinações do Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos, o governo do Estado de Minas Gerais capitaneou projeto para a gestão do transbordo, do 
tratamento e da destinação final dos resíduos produzidos em 43 municípios do colar metropolitano de 
Belo Horizonte. Para tanto, a competência constitucionalmente atribuída aos municípios foi delegada 
ao governo estadual por meio de convênio de cooperação e de contratos de programa. Posteriormente, 
o Estado celebrou contrato de Parceria Público-Privada concedendo suas obrigações para um parceiro 
privado e remunerando-o pela atuação. A partir de uma análise conceitual e dos desdobramentos da 
solução empregada, conclui-se que a formação de arranjos colaborativos é fundamental para o 
desenvolvimento regional, promovendo ganhos de escala significativos. Contudo, a distribuição de 
obrigações deve ser feita de maneira coerente, considerando a capacidade de cada ente, para que não se 
inviabilize o instrumento. 
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1 Introdução 

A destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil é feita, em grande parte, 
de maneira inadequada, utilizando frequentemente os vazadouros a céu aberto ou lixões. Nesse 
sentido, o cenário nacional da política de gestão de resíduos sólidos urbanos revela desempenho 
insatisfatório, impondo a necessidade de melhoria e alterações nas práticas historicamente 
utilizadas.  

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, os 
Municípios foram elencados como entes federativos, ao lado dos Estados e da União. Assim, 
os governos locais ganharam autonomia administrativa e financeira, e, ao mesmo tempo, suas 
competências e responsabilidades foram ampliadas, resultando no crescimento da participação 
dos municípios na provisão de bens e serviços públicos. Dentre as novas responsabilidades, foi 
atribuída aos Municípios a competência pela gestão de resíduos sólidos urbanos por ser esse 
serviço público de interesse local.  

Contudo, a repartição da arrecadação tributária não condiz com as responsabilidades de 
cada ente. Dessa forma, a ampliação das competências municipais ocorre, muitas vezes, de 
forma que os municípios simplesmente desempenhem, sem a devida compensação financeira, 
o papel que deveria ser assumido pelos governos estaduais e federal.  

A destinação final dos RSU feita de maneira inadequada traz diversas implicações para 
outras políticas, sobretudo, para as políticas de preservação do meio ambiente, políticas de 
saúde pública e de saneamento, reforçando a ideia de que os impactos do manejo e da disposição 
de resíduos sólidos não se restringem aos limites municipais. Fato esse que somado à 
insuficiência de recursos municipais, dificulta a execução individual de uma solução adequada, 
demandando, assim, uma atuação conjunta. 

A Lei Federal 12.305/2010 instituiu o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com 
a imposição de metas para a solução do problema. Visando cumprir as determinações do PNRS, 
por meio de uma solução legal e ambientalmente correta e diante à escassez de recursos 
municipais para fazê-lo, o governo do Estado de Minas Gerais, por mais que não tivesse 
competência para tal, capitaneou a gestão do transbordo, do tratamento e da destinação final 
dos resíduos produzidos em grande parte dos municípios do colar metropolitano de Belo 
Horizonte.  

Para tanto, a competência foi delegada ao governo estadual por meio de contratos de 
programa realizados com os municípios mineiros, os quais preveem uma distribuição de 
obrigações entre as partes, centralizando, assim, a solução ambiental para 43 localidades. 
Posteriormente, o Estado celebrou contrato de Parceria Público Privada para gestão de Resíduos 
Sólidos Urbanos, concedendo suas obrigações para um parceiro privado e remunerando-o pela 
atuação.  

O objetivo desse artigo é apresentar o modelo de arranjo interfederativo adotado pelo 
governo estadual e pelos municípios mineiros, sob o ponto de vista conceitual e factual. Dessa 
forma, serão apresentadas a modelagem e a execução dessa PPP, bem como serão discutidas as 
estruturas contratual e de responsabilidade do projeto. Também serão discutidas quais foram as 
implicações da estrutura adotada, considerando a situação atual da execução do contrato.  

O estudo foi feito usando a análise bibliográfica e documental, baseando nas leis em 
vigor e em informações governamentais, que possibilitam a contextualização do problema 
relacionado à gestão de resíduos sólidos e a solução proposta para o colar metropolitano de 
Belo Horizonte. 

Assim, quanto à metodologia, este trabalho tem como fio condutor o método dedutivo, 
o qual parte das teorias e das leis sobre determinado tema e, na maioria das vezes, prediz a 
ocorrência dos fenômenos particulares, havendo a denominada conexão descendente 
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(MARCONI; LAKATOS, 2008). Isto é, a pesquisa parte do geral para o particular. 
Subsidiariamente, como se pode depreender dos objetivos secundários desta pesquisa, métodos 
de procedimento histórico e comparativo compõem a busca científica. 

Uma vez definido o problema de pesquisa, usa-se também da revisão bibliográfica para 
se investigar a existência de um regramento normativo mínimo sobre o tema. Ao mencionar a 
revisão da bibliografia, os pesquisadores ilustram a importância deste componente para o 
estudo: 

Pesquisa alguma parte hoje da estaca zero. Mesmo que exploratória, isto é, 

de avaliação de uma situação concreta desconhecida, em um dado local, 

alguém ou um grupo, em algum lugar, já deve ter feito pesquisas iguais ou 

semelhantes, ou mesmo, complementares de certos aspectos da pesquisa 

pretendida. Uma procura de tais fontes, documentais ou bibliográficas, 

torna-se imprescindível para a não duplicação de esforços, a não 

“descoberta” de ideias já expressas, a não inclusão de “lugares- comuns” 

no trabalho  

(MARCONI; LAKATOS; 2008, pag. 114). 
 
Utilizou-se também de uma pesquisa documental, no sentido que será utilizada uma 

“literatura cinzenta” ou gray literature, que nos termos de Mattar (2005, pag. 153) são: 
[...] os documentos não convencionais e semipublicados, que são produzidos 

no âmbito governamental, acadêmico, comercial e industrial, em cuja origem 

o aspecto comercial não é levado em conta, e que, portanto, não são 

normalmente encontrados nos circuitos de distribuição comercial e nas 

bibliotecas. 

 
Tal fato consubstanciado na utilização dos contratos assinados, nos termos aditivos a 

esses, bem como nas cartilhas e apresentações produzidas pelos órgãos gestores dos contratos 
de PPP no âmbito do estado de Minas Gerais. 

Por fim, será utilizado o método de estudo de caso, por meio do qual se pretende analisar 
o projeto de Parceria Público-Privada de Resíduos Sólidos do Estado de Minas Gerais, que 
consiste na exploração, mediante concessão administrativa, dos serviços de transbordo, 
tratamento e disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos nos municípios convenentes da 
Região Metropolitana De Belo Horizonte e Colar Metropolitano. Assim, serão abordados os 
antecedentes e as justificativas para a construção do contrato de PPP, bem como seus termos 
aditivos e o cenário de sua execução, ponderando as previsões elencadas anteriormente, bem 
como as suas particularidades. 

O trabalho encontra-se dividido em 7 seções, além desta introdução e das considerações 
finais. Primeiramente, é apresentada a evolução e complexidade da gestão de resíduos sólidos 
urbanos no Brasil, a; posteriormente, aborda-se a figura do Município trazida pela CF/88 e o 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Nas seções seguintes, são demonstrados o novo 
arranjo interfederativo para solução da gestão de resíduos sólidos urbanos e sua execução no 
âmbito do estado de Minas Gerais, com os motivos que levaram o estado assumir a 
responsabilidade dos municípios, o modelo de governança adotado, o contrato de PPP e sua 
execução. 

2 Histórico e cenário atual da gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2008), base oficial de 
dados sobre a produção de resíduos sólidos urbanos, no ano de 2008, 50,8% dos municípios 
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brasileiros utilizavam vazadouros a céu aberto ou lixões4 como solução para a destinação final 
dos resíduos. Tal situação configura-se como um cenário de destinação reconhecidamente 
inadequado, o qual exige soluções estruturais e urgentes. 

 
Ano Vazadouro a céu aberto (lixão) Aterro Controlado Aterro Sanitário 

1989 88,2% 9,6% 1,1% 
2000 72,3% 22,3% 17,3% 
2008 50,8% 22,5% 27,7% 

Tabela 1 - Destino final dos resíduos sólidos no Brasil, por unidades de destino dos resíduos, no período de 1989 
a 2008Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional 

de Saneamento Básico 2010. 

Conforme demonstrado na Tabela 1, este cenário vem se alterando nos últimos 20 anos, 
com a redução da disposição final dos resíduos em lixões, o que ocorre, sobretudo nas Regiões 
Sudeste e Sul do País. Todavia, este quadro ainda é uma situação alarmante, uma vez que dos 
5.564 municípios brasileiros, 2.810 municípios ainda utilizavam em 2008 os lixões como 
destino final dos resíduos sólidos produzidos em suas comunidades locais (IBGE, 2010).  

De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015, elaborado pela 
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE, 
3.326 municípios brasileiros ainda faziam uso desses locais impróprios para destinação dos 
resíduos gerados em seus territórios no ano de 2015. A disposição final inadequada ainda ocorre 
em todas as regiões e estados brasileiros, com quase 30 milhões de toneladas de resíduos 
dispostas em lixões ou aterros controlados. Em 2015, foram geradas 72,5 milhões de toneladas 
de resíduos sólidos, sendo que 53% deste total corresponde a região Sudeste, que também 
apresenta o maior percentual de cobertura dos serviços de coleta do país (ABRELPE, 2016). 

A disposição final de RSU apresenta sinais de evolução e aprimoramento, uma vez que 
58,7% dos resíduos coletados, cerca de 42,6 milhões de toneladas, foram dispostos de maneira 
adequada, sendo encaminhados para aterros sanitários. Contudo, os lixões e aterros controlados 
continuam existindo em todas as regiões do país e recebem mais de 82 mil toneladas de resíduos 
por dia, possuindo um elevado potencial de poluição ambiental (ABRELPE, 2016). 

3 Competências dos municípios brasileiros e desafios enfrentados  

A Constituição Federal de 1988 promoveu mudanças expressivas nas formas de gestão 
das instituições públicas (REZENDE, 2011).  Dentre elas, uma das mudanças mais 
significativas trazidas foi a repartição de competências entre os entes federados, elevando os 
municípios a membro integrante da federação brasileira, conforme estabelece os artigos 1º e 18 
da Constituição Federal de 1988 (GONZALES, 2011).  

Essa repartição de competências orienta-se pelo princípio geral da predominância do 
interesse, de forma que cabe à União tratar das políticas de interesse nacional, enquanto os 
Estados devem tratar dos assuntos de interesse regional e, por fim, os Municípios são 
responsáveis pelas matérias de interesse local. Entretanto, os conflitos normativos federados 
são frequentes e podem comprometer a efetividade das políticas públicas (MAFFRA, 2012). 

Os municípios passaram a ser reconhecidos como entidades autônomas, dotadas de 
competências próprias, circunscritas a assuntos de interesse local, previstas no artigo 30 da 
Constituição Federal de 1988; passaram a possuir autonomia política e tributária, bem como 

                                                 
4 Os lixões são locais em que os resíduos são depositados sobre o solo, sem qualquer técnica de proteção ao meio 
ambiente, acarretando proliferação de vetores de doença e poluição das águas superficiais e subterrâneas, pela 
infiltração do chorume, que contamina o lençol freático (FERREIRA, 2008). 



5 

 

capacidade de auto-organização, através de lei orgânica municipal, e também autogoverno, por 
meio de prefeitos eleitos diretamente pelo povo (GONZALES, 2011; REZENDE, 2011).   

O aumento da autonomia dos governos locais foi também acompanhado pela ampliação 
de suas competências e responsabilidades e do crescimento da participação dos municípios na 
provisão de bens e serviços públicos. Apesar disso, essa ampliação das competências 
municipais ocorre, muitas vezes, de forma que os municípios simplesmente desempenhem, sem 
a devida compensação financeira, o papel que deveria ser assumido pelos governos estaduais e 
federal (REZENDE, 2011).  

A Constituição Federal de 1988 também estabelece a repartição de receitas tributárias. 
Contudo, a ampliação da participação municipal advém em grande parte das transferências 
federais. Destaca-se que houve um aumento das transferências governamentais de 9,0% em 
1980 para 16,0% em 1993, ao mesmo tempo em que a receita própria passou de 3,0% para 5,0% 
da receita disponível dos municípios, no mesmo período. Assim, os municípios se mostram 
dependentes em grande parte de transferências (GONZALES, 2011).  

 
Gráfico 1 – Evolução da Participação dos Entes Federados na Arrecadação Total no período de 2002 a 2015 

Fonte: Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Centro de Estudos Tributários e 
Aduaneiros, Estudos e Estatísticas, Carga Tributária no Brasil, 2015. 

 
De 2002 a 2015, houve um crescimento da participação dos municípios brasileiros no 

total da receita tributária arrecadada no país, conforme demonstrado pelo Gráfico 1. Apesar 
disso, esses entes federados são responsáveis por apenas 6,37% da arrecadação total no ano de 
2015. A União permanece arrecadando a maior parte dos tributos, detendo 68,26% da 
arrecadação total no mesmo ano, de acordo com dados do Ministério da Fazenda exposto no 
Gráfico 1. Portanto, o aumento das atribuições municipais e, consequentemente, o custeio dos 
bens e serviços públicos prestados pelos governos locais, representam um grande desafio a ser 
enfrentado pelos municípios brasileiros. 

4 Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
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Em relação a política de saneamento básico5, o sistema de repartição de competências 
imposto pela Constituição Federal de 1988 estabelece, no inciso XX do Art. 21, que cabe a 
União instituir as diretrizes dessa política, enquanto a sua promoção é uma responsabilidade 
compartilhada entre os entes federados, conforme inciso IX do Art. 23 (FERREIRA, 2016).  
Contudo, observa-se que essa competência é reduzida a uma ação generalizada das 
administrações públicas locais em apenas afastar o lixo coletado das zonas urbanas, 
depositando-o, em inúmeros casos, em locais inadequados (MONTEIRO, 2001).  

A Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais da 
política de Saneamento Básico, representa um marco histórico no setor, além de proporcionar 
um respaldo legal consistente para a melhoria do manejo dos resíduos sólidos no país 
(MESQUITA, 2007). Buscando solucionar problemas endêmicos existentes, relacionados 
especificamente a gestão de resíduos sólidos, em agosto de 2010, foi aprovada e sancionada a 
Lei Federal 12.305. Essa Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
estabelecendo princípios, objetivos e instrumentos destinados a orientar a gestão adequada dos 
resíduos sólidos nos três níveis de governo (GODOY, 2013).  

Entre outros conteúdos, a Lei Federal 12.305/2010 estabelece prazos para corrigir 
distorções, erros e omissões cometidos tanto pelas comunidades como também pelas 
autoridades do poder público, estabelecendo, inclusive, o princípio da responsabilidade 
compartilhada diante a geração de resíduos, dividindo essa atribuição entre as prefeituras, o 
empresariado e a comunidade em geral. Todavia, essa responsabilidade recai principalmente 
sobre as prefeituras, que possuem maior participação e responsabilidade na sua gestão, 
principalmente, pois se trata de um serviço público tido como de interesse local (GODOY, 
2013). 

O Art. 10 da Lei Federal 12.305/2010 encarrega os Municípios e o Distrito Federal da 
gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das 
competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais (BRASIL, 2010). Diante 
disso, a aplicação dessa Lei constitui um imenso desafio para os governos locais, devido às suas 
contradições e as disparidades regionais e interurbanas, podendo assim se tornar uma política 
inviável, sobretudo, para os pequenos, pobres e distantes municípios brasileiros (GODOY, 
2013). 

Dentre as obrigações e metas estabelecidas pela PNRS, a elaboração do plano estadual 
e do plano municipal de resíduos sólidos é imposta como condição para os Estados e municípios 
terem acesso a recursos da União ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos 
de entidades federais de crédito ou fomento voltados para promoção de políticas neste setor 
(BRASIL, 2010, Art. 16 e 18). A Lei Federal 12.305/2010 estabelece o prazo de dois anos, 
contados a partir de sua publicação, para que esta norma entre em vigor (BRASIL, 2010, Art. 
55). 

No entanto, em agosto de 2012, somente 10% das prefeituras haviam elaborado seus 
planos municipais de resíduos sólidos, apesar dos esforços das autoridades federais para o 
cumprimento de prazos estipulados na PNRS (GODOY, 2013). Entre 2012 e 2014, o Governo 
Federal disponibilizou R$ 1,2 bilhão para a execução da PNRS, segundo dados do Ministério 
do Meio Ambiente, embora grande parte desse recurso não tenha sido aplicada pelos estados e 
municípios (BRASIL, 2014). 

A Lei Federal 12.305/2010, conforme incisos I e II do § 1o de seu Art. 18, ainda prioriza 
o acesso aos recursos federais aos municípios que optarem por soluções consorciadas 
intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, bem como aos que implantarem a coleta 

                                                 
5 A Lei Federal 11.445/2007 define que a política de Saneamento Básico é constituída por um conjunto de serviços, 
infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 2007, art. 3). 
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seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis.  

O PNRS ainda estabelece que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos 
deverá ser implantada em até quatro anos após a data de publicação da Lei, além da aplicação 
de multas para os municípios que não se adequarem à nova legislação6 (BRASIL, 2010). Dessa 
forma, medidas para a implantação de aterros sanitários, valas sépticas e incineradores para a 
disposição final dos resíduos deveriam ser adotadas pelas prefeituras municipais, de forma a 
possibilitar a eliminação e a recuperação de lixões até o mês de agosto de 2014 (BRASIL, 
2014). 

Entretanto, em agosto de 2014, 59% dos municípios brasileiros ainda depositavam os 
resíduos sólidos de forma ambientalmente inadequada em lixões ou aterros controlados.  Diante 
disso, iniciou-se inúmeras discussões acerca da prorrogação do prazo concedido aos municípios 
para o encerramento dos lixões. Entretanto, a discussão é muito mais ampla e envolve 
peculiaridades de cada região, estado e município brasileiro e, por esse motivo, o governo 
federal e o Ministério Público Federal estariam estudando uma estratégia de negociação dos 
prazos com as prefeituras municipais por meio de Termos de Ajustamento de Conduta – TAC 
(BRASIL, 2014). 

Apesar disso, tramita no Senado, desde 2014, uma ementa que prorroga o prazo para a 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos de que trata o art. 54 da Lei nº 
12.305/2010, o projeto de lei do senado (PLS) 425/2014, de autoria da Subcomissão Temporária 
de Resíduos Sólidos. Atualmente, a prorrogação dos prazos estabelecidos nos Art. 54 e 55 da 
Lei Federal 12.305/10 continua em discussão e já sofreu algumas revisões.  

A proposição mais atual, o Projeto de Lei 7462/2017, apresentado em 24 de abril de 
2017, está sujeita à apreciação do Plenário e tramita em regime de prioridade. Este projeto de 
lei concede mais um ano para a implantação dos planos estaduais e municipais, a ser contado a 
partir da publicação do mesmo. 

Em relação ao prazo para extinção dos lixões, o Projeto de Lei 7462/2017 estabelece 
uma prorrogação escalonada deste prazo,  a ser contado a partir da publicação da lei e ser 
considerado da seguinte forma: (i) de até dois anos para capitais de Estados e Municípios 
integrantes de Região Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride); 
(ii) de até três anos, para Municípios com população superior a 100 cem mil habitantes; (iii) de 
até quatro anos, para Municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes; (iv) de até 
cinco anos, para municípios com população inferior a 50 mil habitantes.  

O Projeto de Lei 7462/2017 ainda estabelece que a União e os Estados deverão manter 
ações de apoio técnico e financeiro aos municípios, principalmente àqueles com maiores 
carências técnicas ou financeiras, responsabilizando o prefeito municipal que descumprir os 
prazos estabelecidos, o qual estará sujeito às sanções do Art. 11 da Lei 8.429, de 2 de junho de 
1992. 

5 Impactos de resíduos sólidos para além dos limites municipais 

Há grande interdependência entre meio ambiente, saúde e saneamento, reforçando a 
ideia de que os impactos do manejo e da disposição de resíduos sólidos não se restringem aos 
limites municipais. A gestão inadequada de resíduos sólidos compromete cada vez mais a saúde 
                                                 
6 A disposição inadequada dos resíduos sólidos trata-se de um crime ambiental, conforme previsto pela Lei Federal 
n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente. Destaca-se ainda que os artigos 61 e 62 do Decreto Federal nº 6.514/08, 
que regulamenta a Lei n° 9.605/1998, estabelecem uma multa de R$ 5 mil a R$ 50 milhões para aquele que causar 
poluição que possa resultar em danos à saúde humana ou ao meio ambiente (BRASIL, 2014).  
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pública por meio da veiculação de doenças, degrada os recursos naturais, especialmente o solo 
e os recursos hídricos, contaminando cursos d'água e lençóis freáticos, o que demanda 
integração das ações desses setores visando a melhoria da qualidade de vida da população 
(MONTEIRO et al, 2001). 

Além disso, o considerável aumento na produção per capita de resíduos e a aglomeração 
urbana acelerada que vem ocorrendo nos municípios brasileiros demandam vultuosos 
investimentos para a aquisição de equipamentos, treinamento, capacitação, controle e custeio 
de todo o sistema de manejo de resíduos sólidos (MESQUITA, 2007). Estima-se que os gastos 
com a coleta, a limpeza pública e a destinação final de resíduos sólidos podem atingir até 20,0% 
dos gastos totais da municipalidade, o que demonstra o forte impacto que o manejo desses 
resíduos provocam no orçamento das administrações municipais (IBGE, 2010). Dessa forma, o 
montante de recursos necessários para a execução desse tipo de política pública consiste em 
uma das dificuldades enfrentadas pelas municipalidades brasileiras (MESQUITA, 2007).  

Diante disso, diversos setores governamentais e da sociedade civil precisam se 
mobilizar para enfrentar o problema. A gestão de resíduos sólidos deve estar sempre associada 
ao sistema de saneamento básico, devendo, ainda, considerar a possibilidade de gestão 
associada com demais entes federados, por meio de convênio ou cooperação, conforme previsto 
no Art. 241 da Constituição Federal de 1988, a fim de reduzir inclusive os custos públicos 
referentes à prestação destes serviços (FERREIRA, 2016). O desenvolvimento de soluções 
consorciadas é fundamental para garantir a busca de soluções conjuntas, ganhar em escala, gerar 
empregos, entre outros benefícios gerados por essa modalidade (MORAES apud GODOY, 
2013).  

6 Novos arranjos interfederativos 

O tema da coordenação e cooperação federativa, ganha ainda maior importância no caso 
brasileiro em função da coexistência de três entes federativos. Esse é território em que a 
presença de articulação horizontal e vertical é condição necessária para a viabilidade da gestão 
de políticas públicas (DI PIETRO, 2005). 

Como já abordado em linhas gerais, a maioria dos municípios brasileiros, devido à 
carência de recursos orçamentários próprios, não teriam condições financeiras de arcar com os 
custos dos bens e serviços públicos ofertados. Porém, a atuação conjunta dos municípios pode 
auxiliar na prestação desses serviços (CALDERAN, 2013). 

Em relação ao processo de coleta, destinação e tratamento de resíduos sólidos, a 
cooperação vem aumentando sua importância, pois mostra-se como um meio eficaz. Isso 
porque este serviço público exige diversas ações conjuntas e subsequentes, inclusive com 
pessoal técnico especializado. O custo operacional é alto e grande parte dos municípios 
brasileiros, como é sabido, não dispõe de recursos suficientes para implementar as medidas 
exigidas (CALDERAN, 2013). 

Um dos instrumentos para a gestão associada de serviços públicos é o convênio de 
cooperação, sendo que sua previsão está no artigo 241 da Constituição da República: 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 

cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de 

serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 

serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 

(BRASIL, 1988) 
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De forma complementar, o convênio de cooperação é disciplinado pelo Decreto Federal 
n. 6.017/2007, que assim reza:  

Art. 2º Para os fins deste Decreto, consideram-se:  

VIII - convênio de cooperação entre entes federados: pacto firmado 

exclusivamente por entes da Federação, com o objetivo de autorizar a gestão 

associada de serviços públicos, desde que ratificado ou previamente 

disciplinado por lei editada por cada um deles 

(BRASIL, 2007) 
 

Ressalta-se que diferentemente dos consórcios, o convênio de cooperação não adquire 
personalidade jurídica própria, sendo assim, sua natureza jurídica continua sendo de acordo de 
vontades celebrado entre os entes interessados na promoção de objetivos comuns.  

A gestão associada de serviços públicos, seja por meio de convênio de cooperação ou 
por consórcios públicos, trata-se de uma adequação da federação às demandas sociais que não 
são atendidas no quadro da atual divisão de competências entre municípios, Estados e União. 
Nesse sentido, a gestão associada é formada a partir das características e demandas locais, 
estabelecendo uma cooperação baseada no princípio da igualdade jurídica. Dessa forma, é 
possível obter ganhos de escala com racionalização de recursos financeiros, humanos e 
tecnológicos, ampliando, assim, a eficiência no uso dos recursos públicos e a capacidade de 
realização dos municípios (CRUZ, 2002). 

Em consonância com o disposto no art. 8º da Lei Federal n. 11.445/07, houve uma 
expansão das atribuições passíveis de delegação no âmbito do saneamento básico, tornando-se 
viável a celebração de convênio de cooperação entre o Estado de Minas Gerais e os Municípios, 
com o fito de promover a transferência de competências municipais ao ente estadual. 

O procedimento para realização do convênio de cooperação inicia-se com a celebração 
de convênio de cooperação entre os entes da federação interessados para fins de instituição de 
colaboração federativa nas áreas previstas na legislação, no presente caso, entre o estado e 
municípios. Em decorrência da formalização do instrumento, as competências municipais 
delegadas ao Estado são desempenhadas pela administração direta e indireta, cabendo àquela o 
desempenho da organização dos serviços públicos locais de saneamento básico, acumulando as 
competências de regulação e fiscalização destes serviços. Além disso, o convênio de 
cooperação entre entes federados, ao contrário dos convênios comuns, precisa 
estar disciplinado por lei de cada um dos entes federados que cooperam entre si, como prevê o 
art. 241 da Constituição Federal (CARVALHO FILHO, 2012). 

Por sua vez, o contrato de programa, nos termos do art. 2º, XVI, do Decreto nº 6.017/07 
é considerado o instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que um 
ente da Federação, in verbis: 

XVI - contrato de programa: instrumento pelo qual devem ser constituídas e 

reguladas as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua 

administração indireta, tenha para com outro ente da Federação, ou para 

com consórcio público, no âmbito da prestação de serviços públicos por meio 

de cooperação federativa  

(BRASIL, 2007) 
 

Dessa forma, o contrato de programa é o instrumento jurídico formal por meio do qual 
serão definidas, entre outras questões, as condições da delegação de competências. Assim, 
decorrente do vínculo firmado entre os entes públicos em razão do convênio de cooperação 
(BORGES, 2005). 
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7 O arranjo federativo adotado em Minas Gerais 

Conforme já explicitado, em 2010 com a publicação da Lei Federal 12.305, que instituiu 
o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), foi imposta aos municípios a meta de 
erradicação dos lixões, garantindo a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
Assim, esse tornou-se um dos maiores desafios na política de gestão de resíduos sólidos urbanos 
(RSU) para os municípios.  

O PNRS definiu também que deveriam ser adotadas práticas de gestão integrada de 
resíduos sólidos e de articulação entre as diferentes esferas do Poder Público e destas com o 
setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de 
resíduos sólidos, nos termos do Art.7º, incisos VII e VIII da Lei Federal 12.302/2010. Em seu 
Art. 14, previu especificamente a possibilidade de prestação regionalizada dos serviços de 
saneamento básico, dentre os quais o serviço de manejo de resíduos sólidos, com um único 
prestador dos serviços para vários municípios, contíguos ou não, desde que observada a 
uniformidade de regulação e fiscalização bem como de compatibilidade de planejamento. 

Também os Estados, com a publicação do PNRS, passaram a assumir a responsabilidade 
pela promoção da integração da organização, do planejamento e da execução das funções 
públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Dessa forma, a competência para a 
prestação de serviços públicos que geram impacto para além dos limites municipais já era 
legalmente compartilhada entre os municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH) e o Governo do Estado de Minas Gerais desde 2006, de acordo com a Lei 
Complementar Estadual 89/2006.  O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento 
Metropolitano, instituído em 2007 pelo Decreto Estadual 44.601/2007, deliberou pela gestão 
associada dos serviços públicos envolvendo transbordo, tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos, conforme Lei Complementar Estadual 88/2006, tendo o Governo do Estado e 
43 municípios do Colar Metropolitano de Belo Horizonte os Municípios assinado o Convênio 
de Cooperação 001/2012, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 30 de junho de 2012. 

Nesse convênio os municípios participes delegaram ao Estado, por meio da Agência de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH), a competência de 
organização, regulação e fiscalização dos serviços públicos municipais de transbordo, 
tratamento e disposição final dos RSU gerados em seu território, pelo prazo de 30 anos, a partir 
da data de publicação, passíveis de prorrogação. Destaca-se que as atividades de coleta e 
transporte de RSU até o sistema de transbordo, tratamento e disposição final de resíduos 
permaneceram sob a exclusiva responsabilidade dos municípios.  

Também foi assinado Contrato de Programa entre cada um dos municípios convenentes 
e o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do estabelecido no Convênio de 
Cooperação 01/2012, para a formalização da delegação da prestação dos serviços públicos 
municipais de transbordo, tratamento e disposição final de RSU gerados no município para o 
Governo do Estado, conforme previsto no Art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

Os documentos dos Contratos de Programa municipais foram submetidos à consulta 
pública, no período de 15 de outubro a 21 de novembro de 2012, e também à audiência pública 
no dia 19 de novembro de 2012, visando a maior transparência e participação dos municípios 
mineiros, da iniciativa privada e de toda a sociedade na estruturação do projeto de gestão de 
RSU. 

Além disso, o Contrato de Programa, foi definido que o Estado estava autorizado, nos 
termos da deliberação da Assembleia Metropolitana de 23 de maio de 2012 e do Convênio de 
Cooperação 001/2012, a delegar para o setor privado, por meio de Parceria Público-Privada, na 
modalidade de Concessão Administrativa, precedida de licitação, a prestação dos serviços 
objeto deste contrato.  
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8 O contrato de Parceria Público-Privada 

Após o pacto interfederativo ter sido firmado, o governo do Estado de Minas Gerais 
decidiu conceder suas responsabilidades por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). 
Dessa forma, incialmente será exposto resumidamente o conceito e as principais características 
do instrumento contratual: parceria público-privada, modalidade de concessão. 

A Parceria Público-Privada (PPP) foi instituída no Brasil buscando solucionar 
problemas relativos à escassez de recursos orçamentários para projetos de alto custo, ao déficit 
de projetos estruturantes em áreas como transportes, saneamento e saúde através da criação de 
novas formas de parceria entre o Estado e a iniciativa privada (GROTTI, 2011; BONELLI e 
IAZZETTA, 2006). Destarte, busca-se a participação dos agentes privados e o aporte de 
recursos financeiros e tecnológicos na consecução do interesse público de que, em termo de 
eficiência, com raras exceções, carece a Administração Pública (PINTO JUNIOR, 2006). 
Aragão (2005, pag.2) sintetiza: 

As Parcerias Público-Privadas surgem como uma tentativa de Estado e 

iniciativa privada dividirem os custos com a implantação de infraestruturas, 

já que nenhum deles teria condições de com elas arcar individualmente: o 

Estado por não ter condições financeiras, e a iniciativa privada porque a 

tarifa seria insuficiente (ou em alguns casos até inexistente) para cobrir todos 

os seus custos e a legítima margem de lucro do negócio. 

 
Portanto, a PPP compreende um meio de suprir demandas sociais reprimidas, ainda que 

o resultado econômico dessa demanda seja insatisfatório. Tal modalidade de concessão, no 
Brasil, está disciplina e caracterizada na Lei 11.079/04, de 30 de dezembro de 2004, in verbis: 

Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, 

na modalidade patrocinada ou administrativa. 

§ 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras 

públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando 

envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação 

pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

§ 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que 

a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.  

(BRASIL, 2004) 
 

Primeiramente, a concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos, precedida 
ou não de obras públicas, de que trata a Lei nº 8.987/95, quando envolver, adicionalmente à 
tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 
Essa é aplicada em projetos de elevado valor de investimentos, em que as tarifas cobradas dos 
usuários por si só não viabilizam a execução contratual (DI PIETRO, 2012a). Dessa forma, a 
relação é trilateral – poder concedente, concessionário e usuário (FERRAZ, 2008; 
SUNDFELD, 2005). 

Por sua vez, a concessão administrativa é de fato uma inovação na legislação brasileira, 
pois é uma modalidade contratual de prestação de serviços em que a Administração Pública é 
a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou o fornecimento e a 
instalação de bens. Isto é, trata-se se de uma prestação de serviço que não está diretamente 
destinada ao cidadão, mas sim o próprio estado em um primeiro momento, porém, logicamente, 
em segundo plano encontra-se o cidadão, já que a este é destinada a atuação do aparato estatal. 
Assim, a relação é bilateral – poder concedente e administração (FERRAZ, 2008; DI PIETRO, 
2009). 
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Frisa-se que na concessão administrativa não existe tarifa a ser cobrada do usuário para 
o cumprimento das obrigações assumidas em contrato, pelo poder concedente. A remuneração 
deverá ser dada em pecúnia pelo poder concedente, sendo possíveis receitas alternativas 
(SUNDFELD, 2005). Assim, as concessões administrativas são contratos em que a cobrança 
de tarifas é inviável econômica ou socialmente, de acordo com decisão política a ser 
discricionária e fundamentadamente tomada pelo Estado, ou até mesmo juridicamente vedada.  

Além da remuneração diferenciada, outros pontos distintivos das Parcerias Público-
Privadas são importantes destacar: os riscos nas Parcerias Público-Privadas são repartidos 
objetivamente com o parceiro privado; as garantias que o poder público presta ao parceiro 
privado e ao financiador do projeto são diferenciadas; há a possibilidade do compartilhamento 
entre os parceiros dos ganhos econômicos decorrentes da redução do risco crédito dos 
financiamentos utilizados e das receitas acessórias (DI PIETRO, 2012a).  

8.1 O contrato de PPP celebrado pelo governo mineiro 

Passa-se então ao estudo de caso do presente estudo: o Contrato de Parceria Público-
Privada (PPP) desenvolvido pelo Governo do Estado de Minas Gerais. O objeto desse contrato 
conta apenas com os serviços de transbordo, tratamento e disposição final de RSU, 
permanecendo as etapas de varrição, poda e coleta domiciliar dos RSU sob a responsabilidade 
das prefeituras municipais. 

Em termos operacionais, o contrato define que a responsabilidade da concessionária da 
PPP se inicia após a coleta, quando os RSU forem entregues nas Estações de Transbordo, para 
posteriormente serem transportados para as Centrais de Tratamento de RSU (CTRSU). As 
Estações de Transbordo (ET) são instalações onde se faz a transferência de RSU de um veículo 
coletor para um veículo transportador, com maior capacidade de carga e/ou volumétrica. O 
contrato prevê que essa instalação deverá estar equipada com sistema de cobertura, 
impermeabilização, drenagem e tratamento de efluentes líquidos, conforme previsto no Anexo 
VI – Caderno de Encargos do Edital de Licitação da referida Concessão Administrativa. 

A disposição final de RSU será realizada nas CTRSUs. Estas consistem em toda e 
qualquer infraestrutura a ser construída e utilizada pela concessionária, destinada ao correto 
tratamento e disposição final dos RSU, rejeitos e materiais a ela enviados, conforme projeto 
básico aprovado pelo Governo do Estado de Minas Gerais e legislação pertinente. A forma ou 
características dessas infraestruturas não foram pré-definidas em contrato com o objetivo de 
não limitar tecnologias que sejam ambientalmente adequadas e que ofereçam boa relação de 
custo/benefício. Contudo, o Governo inseriu, dentre critérios de seleção da proposta mais 
vantajosa no certame licitatório, a variável “Coeficiente Ambiental”, gerando incentivo ao 
licitante para redução do percentual de resíduos sólidos aterrado ao longo da concessão. Tal 
iniciativa acaba por impulsionar a concessionária a adotar práticas associadas à geração de 
subprodutos provenientes do tratamento de RSU, tais como energia, créditos de carbono, 
combustível, itens recicláveis, entre outros, reduzindo, consequentemente, o percentual de RSU 
aterrados, contribuindo para a utilização de tecnologias de menor impacto ambiental, visto que 
os aterros sanitários tendem a contribuir para a geração de passivos ambientais significativos. 
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Figura 01 – Escopo do Contrato de PPP para Gestão de RSU na RMBH 

Fonte: Governo do Estado de Minas Gerais. 

No que se refere à remuneração da concessionária do projeto, esta recebe, mensalmente, 
contraprestação pecuniária, composta pelas seguintes parcelas:  

• Parcela 1: Parcela Remuneratória Mensal, paga a partir do início da prestação do serviço 
de transbordo, tratamento e disposição final de RSU  

• Parcela 2: Parcela Anual Complementar, paga doze meses após o início da prestação do 
serviço de transbordo, tratamento e disposição final de RSU  

O valor da Parcela Remuneratória Mensal é proporcional ao montante de RSU 
efetivamente destinado, em cada lote, a cada mês. O valor pago por tonelada destinada é cerca 
de R$ 79,13 por tonelada/dia, em valores de dezembro de 2014, dos quais R$18,00 são pagos 
pelos municípios e, o restante, pelo Governo. Em contrapartida ao aporte financeiro do Estado, 
os municípios assumem o compromisso de implantar a coleta seletiva com a inclusão de 
organizações de catadores de materiais recicláveis, garantindo, além da questão ambiental, o 
viés social do projeto. 

Além disso, o Contrato prevê o pagamento de Parcela Anual Complementar caso o 
montante de RSU efetivamente entregue à concessionária seja inferior a 70% da projeção anual 
de RSU estabelecida no contrato, como forma de compartilhar o risco de variação do volume 
de RSU entre o Governo e a concessionária. 

Para garantir o alcance das metas do projeto, foram estabelecidos no Contrato 
Indicadores de Desempenho, a fim de facilitar o acompanhamento da execução do projeto para 
o Governo. Dentre os Indicadores estabelecidos, destacam-se o Índice de Processamento da 
Estação de Transbordo, relativo à quantidade de RSU remanescentes por mais de 72 horas na 
Estação de Transbordo em relação à capacidade total da Estação de Transbordo; o Índice de 
Redução de Resíduos Aterrados, relativo à quantidade de RSU disposta em aterro sanitário em 
relação ao montante de Resíduos Sólidos efetivamente destinados; e, por fim, o Índice de 
Disponibilidade de Destinação Final, relativo ao montante de RSU efetivamente destinados em 
relação ao montante de Resíduos Sólidos entregue à concessionária.  

8.2 Execução do contrato de PPP 

O Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana – SEDRU, firmou com a Empresa 
Metropolitana de Tratamento de Resíduos Sólidos S/A (EMTR) contrato de concessão 
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administrativa em 3 de julho de 2014, com vigência a partir de sua publicação, a qual se deu 
em 01 de agosto de 2014.  

Tendo em vista o cronograma de implementação do projeto disposto na Cláusula 2.1.17 
do Anexo VI - Caderno de Encargos ao Edital de Licitação, a EMTR teria até o dia 01 de agosto 
de 2015 para iniciar sua operação e atender aos 43 municípios partícipes do projeto. Ademais, 
no decorrer do interstício entre a assinatura do contrato e o início da prestação dos serviços, as 
partes deveriam realizar ações intermediárias que possibilitem a estabilidade do contrato e, por 
fim, a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos.  

Contudo, o contrato em análise é marcado por sucessivas suspensões contratuais, o que 
na prática resultam na inexecução do contrato e no não tratamento dos resíduos sólidos dos 
municípios convenentes. Nesse sentido, até o presente momento, seis foram os Termos Aditivos 
contratuais que dispuseram sobre a suspensão contratual e suas prorrogações: 1º TA, de 02 de 
julho de 2015 suspendeu o contrato pelo prazo de 90 dias; 2º TA, de 01 de outubro de 2015, 
suspendeu por mais de 90 dias; 3º TA, de 30 de dezembro de 2015, suspendeu pelo prazo de 90 
dias; 4º TA, de 30 de março de 2016 suspendeu pelo prazo de 12 meses; 5º TA, de 29 de março 
de 2017 suspendeu pelo prazo de 60 dias; e 6º TA, de 29 de março de 2017 suspendeu pelo 
prazo de 120 dias.  

Conclui-se que o contrato assinado em julho de 2014, com o início da operação prevista 
para em julho de 2015, encontra-se suspenso, totalizando 24 meses de suspensão. Isto é, 2 anos 
de completa inexecução contratual, em que o governo do estado de Minas Gerais não executa 
suas obrigações em face dos municípios convenentes.  

Alguns fatores podem ser elencados como motivadores para as sucessivas suspensões 
contratuais: (i) a distribuição do ônus financeiro do contrato, tendo em vista que o governo 
estadual ficou responsável por arcar com a maior parte dos gastos, por mais que a competência, 
via de regra, fosse dos governos locais, tal fato conjugado com a crise fiscal do estado mineiro 
resultou na dificuldade do estado cumprir suas obrigações; (ii) o Plano Logístico apresentado e 
a ser executado pela concessionária sofreu proposta de alteração pelo parceiro privado na qual 
diversas foram as obrigações e premissas alteradas, sendo que tal pleito ainda encontra-se em 
análise; (iii) constata-se a partir da análise fática que há ausência de acompanhamento e 
fiscalização do contrato pela SECIR, então SEDRU; (iii) o governo mineiro não constituiu as 
garantias vinculadas ao contrato de PPP, sendo essa uma das ações intermediárias necessárias 
para a estabilidade do contrato. Ressalta-se que esses pontos foram inclusive destacados pela 
Nota de Auditoria Nº 1470.1020.16 da Controladoria Geral do Estado (CGE), a qual analisou 
a execução do contrato e apontou necessidade de mudanças para mitigar os riscos assumidos 
do estado. 

Outro ponto considerado como fundamento para as sucessivas suspensões são as 
negociações com a concessionária referente às mudanças na operação e com os prefeitos 
envolvidos na concessão, a respeito da partilha financeira para pagamento do contrato. 

Além da suspensão contratual, o 4º Termo Aditivo transfere da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana (SEDRU) para a Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) a responsabilidade de gerenciar o Contrato de 
PPP. Contudo, no 6º Termo Aditivo a gestão contratual é novamente alterada para a Secretaria 
de Estado de Cidades e Integração Regional (SECIR), antiga SEDRU. 

Dentre os motivos para a transferência da gestão, encontra-se a ausência de equipe 
capacitada para cumprir com suas obrigações esperadas. Tal fato demonstra uma falta de 
maturidade do governo estadual, que logo após a realização do contrato, não tem equipe 
competente para geri-lo, necessitando um grande prazo para montar uma equipe e estudar o 
contrato firmado.  
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9 Conclusão  

Apesar de, nos últimos anos, a disposição final dos resíduos sólidos urbanos no Brasil 
apresentar sinais de evolução e aprimoramento, o cenário nacional mostra-se ainda 
insatisfatório, ainda com a presença de inúmeros lixões e outros fins impróprios, representando 
elevado potencial de poluição ambiental. 

Por mais que a atuação no saneamento básico seja uma competência compartilhada entre 
os três entes federativos, compete aos municípios as principais responsabilidades, por se tratar 
de um assunto primeiramente de interesse local, conforme a distribuição de competências 
prevista da Constituição Federal de 1988. Contudo, a realidade das municipalidades é de 
ausência de recursos suficientes e falta de pessoal capacitado para tratar de todas as questões 
que lhe foram atribuídas. Dessa forma, o governo local é dependente de transferências 
financeiras de outros entes, bem como de novas formas para mitigação de suas limitações.  

Nesse sentido, soluções consorciadas intermunicipais se tornam mais importantes, no 
intuito de unir esforços para ganhar em escala, gerar empregos e prestar serviços públicos para 
a sociedade.  

Ressalta-se que a cooperação mútua é uma demonstração de que os interesses não são 
antagônicos, mas sim paralelos. Sendo que a partir de interesses comuns, a cooperação emerge 
como uma alternativa sustentável e economicamente viável, uma possível solução para 
implementar a gestão integrada dos resíduos sólidos. 

Para tanto, o governo do Estado de Minas Gerais celebrou Convênio de Parceria e 
Contratos de Programa com 43 municípios mineiros do colar metropolitano de Belo Horizonte, 
no qual passou a ser responsável pelo transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos 
sólidos urbanos. Posteriormente, em julho de 2014, o governo estadual concedeu parte dessa 
responsabilidade do para um parceiro privado, por meio de uma parceria público-privada, 
permanecendo sob a responsabilidade estatal a fiscalização e monitoramento do serviço 
concedido. 

Entretanto, após a assinatura do contrato, foram feitas sucessivas suspensões 
contratuais, sendo que a execução se encontra suspensa por 24 meses. Período esse que o estado 
não cumpre com suas obrigações para com os municípios, que por sua vez, frequentemente, 
não dispõem corretamente os resíduos sólidos coletados em suas localidades.  

Conclui-se que diante dos problemas de saneamento básico que o Brasil enfrenta, a 
formação de arranjos colaborativos constitui uma solução muitas vezes necessária para o 
desenvolvimento regional, além de promover ganhos de escala significativos por meio da 
adoção de uma gestão compartilhada. Contudo, a distribuição de obrigações entre os pactuantes 
deve ser feita de maneira coerente, considerando a capacidade de cada ente, para que não se 
inviabilize o instrumento em utilização. 
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