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RESUMO
Parcela considerável das pontes e viadutos da Cidade de São Paulo
apresenta sinais severos de degradação sob os aspectos estruturais, funcionais e de
durabilidade. A construção da maioria das estruturas remonta aos anos 40 e 50,
sendo que, por muitos anos, a manutenção preventiva foi negligenciada, atuando o
estado somente em situações esparsas e/ou em caráter emergencial a fim de sanar
alguma patologia que apresentava riscos aos usuários. Agravando essa situação, a
dinâmica do tráfego também se alterou no tempo. No campo estrutural, o trem-tipo
projetado para muitas OAEs hoje é obsoleto. No campo funcional, o gabarito de
muitas OAEs é menor do que o necessário para os veículos que ali trafegam, de
forma que as colisões são comuns. Outrossim, as diversas ocupações irregulares
existentes nos baixos de viadutos afetam a durabilidade das estruturas e impactam
no entorno local. Assim, urge a necessidade de uma mudança na condução da
manutenção dessas estruturas, com maiores investimentos e maior eficiência no uso
dos recursos, tornando a manutenção uma atividade perene, através de um sistema
de gerenciamento que considere as pontes e viadutos como ativos municipais. Uma
alternativa para esse cenário seria uma parceria com a iniciativa privada de longo
prazo, disciplinada no meio jurídico como uma Parceria Público-Privada (PPP), nos
moldes da Lei Federal nº 11.079/2004. Consoante os Art. 4º e 10º desse diploma
legal, este trabalho tem como objetivo contribuir para a avaliação da conveniência e
da oportunidade de uma PPP com o escopo de reabilitar e manter em condições
adequadas as pontes e viadutos na Cidade de São Paulo. Para tanto, foi elaborado
um modelo Value for Money hipotético que analisou qualitativamente e
quantitativamente uma contratação nesse modelo para um conjunto de viadutos. No
estudo de caso foram verificadas diversas potencialidades como o uso dos baixos
para fins comerciais e exploração publicitária do entorno, diminuindo o dispêndio
municipal e aumentando a atratividade do projeto. Desse modo, entende-se que
uma PPP seria viável em parcela das pontes e viadutos da Cidade de São Paulo.
Palavras Chave: Obras de Artes Especiais (OAEs); Parceria Público-Privada; Value
for Money; Baixos de viadutos; Gerenciamento da manutenção

ABSTRACT
The Public-Private Partnership as an instrument for the rehabilitation and
maintenance of bridges and viaducts in the City of São Paulo
A considerable portion of the bridges and viaducts in the City of São Paulo
shows severe signs of degradation under structural, functional and durability aspects.
The construction date of most structures dates back to the 40s and 50s, and, for
many years, preventive maintenance was neglected, the state acting only in sparse
situations and / or in an emergency in order to remedy any pathology that presented
risks to the users. Besides, the traffic dynamics have also changed over time. In the
structural field, the standard train designed for many OAEs today is obsolete. In the
functional field, the vertical clearance under many overhead structures is less than
necessary for the vehicles that travel there causing collisions. In addition, the various
irregular occupations existing in the underpasses of the viaducts affect the durability
of the structures and impact on the local environment. Thus, there is an urgent need
for a change in the conduct of maintenance of these structures, with greater
investments and greater efficiency in the use of resources, making maintenance a
perennial activity, through a management system that figures bridges and viaducts
as municipal assets. An alternative to this scenario would be a partnership with the
long-term private initiative, disciplined in the legal field as a Public-Private
Partnership (PPP), in line with Federal Law No. 11,079 / 2004. According to the
Articles 4º and 10º of this law, this work aims to contribute to the evaluation of the
convenience and the opportunity of a PPP for the rehabilitating and maintenance the
bridges and viaducts in the city of São Paulo in adequate conditions. Therefore, a
hypothetical Value for Money Model which analyzes qualitatively and quantitatively
some viaducts was elaborated. In the case study, several potentialities were verified,
such as the use of the area under the viaducts for commercial purposes and
advertising exploitation, reducing municipal expenditure and increasing the
attractiveness of the project. Thus, it is understood that a PPP would be viable in part
of the bridges and viaducts in the City of São Paulo.
Keywords: Special Arts Works (OAEs); Public-private partnership; Value for Money;
use of under the viaducts; Maintenance management.
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1 INTRODUÇÃO
São Paulo é a maior metrópole do hemisfério sul e o principal eixo econômico
do Brasil. A cidade possui uma malha viária pavimentada de 18.000 km de extensão,
contendo 419 Obras de Arte Especiais (OAEs) que atingem um patrimônio estimado
da ordem de R$ 5 bilhões, segundo o Tribunal de Contas do Município de São Paulo
(2019).
É de conhecimento geral que as OAEs no âmbito municipal possuem estado
geral de conservação insatisfatório para seus transeuntes. A má condição dessas
estruturas impacta na mobilidade urbana, na segurança e na qualidade de vida dos
paulistanos.
Considerando que a conservação desse patrimônio depende de dinheiro
público, e que esses recursos são disputados com outros serviços públicos, como
saúde e educação, é imperiosa a eficiência no trato dessa atividade.
A situação observada, contudo, é diversa:
Várias décadas se passaram em que o único pensamento foi o de
construir obras, geralmente de concreto, pois este fora elegido, numa
conceituação errônea, como um material perene. Com o passar do
tempo estas estruturas passaram a apresentar problemas, que foram
sendo agravados pelo descaso com as atividades de manutenção.
Raras foram as exceções a este quadro, em que as autoridades
tenham estabelecido um planejamento sério sobre manutenção das
obras de arte ao invés de assumir uma posição omissa, marcada por
intervenções esparsas e apressadas desencadeadas pelo
agravamento de algum quadro patológico especialmente alarmante.
Essa postura, além de não se preocupar com a segurança dos
usuários, constitui uma grave ofensa ao erário público, pois os
gastos associados com a recuperação de uma estrutura crescem
exponencialmente com o tempo (KLEIN et al., 1993 apud LANER,
2001).

Nesse ínterim, observa-se a importância de um comportamento preventivo na
atuação da Administração Pública. No entanto, conforme desenvolvido neste
trabalho, nos últimos 10 anos houve um aumento do número de obras de caráter
emergencial em pontes e viadutos, situação essa agravada nos últimos anos,
conforme eventos expostos a seguir.
Em fevereiro de 2016, houve um acidente entre um caminhão que
transportava açúcar e um caminhão tanque que transportava gasolina na Avenida
dos Bandeirantes.
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Com a colisão, teve início incêndio sob o Viaduto Santo Amaro, com a
temperatura no local chegando aos 1000ºc, abalando a estrutura do viaduto que foi
interditado.
No fim de 2018, houve a declaração de duas emergências: uma devido à
queda de um trecho do viaduto localizado na Av. Marginal do Rio Pinheiros, sobre os
trilhos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), próximo ao
Shopping Vila Lobos (Fotografia 1); e outra, devido à abertura de um buraco no
tabuleiro da Ponte do Limão, no sentido Centro – Bairro, próximo à alça de acesso
da Marginal do rio Tietê a essa ponte.
Já no dia 23 de janeiro de 2019, foi declarada nova emergência, na Ponte de
acesso à Rodovia Presidente Dutra, sobre a Av. Marginal do Rio Tietê.
Em 22 de fevereiro de 2019 consta no sítio eletrônico da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Obras (SIURB) (SÃO PAULO, 2019c) a seguinte manchete:
“Prefeitura faz interdição parcial da Ponte da Freguesia do Ó e obra emergencial na
Ponte da Casa Verde”
Em seu corpo a notícia específica que:
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou, a pedido
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SIURB), a faixa da
direita da Ponte da Freguesia do Ó, sentido bairro-centro, na Zona
Norte. A decisão foi tomada pela SIURB após a empresa EGT
Engenharia Ltda., responsável pelo laudo estrutural, concluir a
reconstituição (retroanálise) do projeto da ponte e constatar que a
estrutura está suportando peso acima das especificações para a qual
foi projetada. Para garantir a segurança da população, uma faixa foi
interditada, permitindo aliviar a carga sobre a estrutura.

Ainda, a SIURB vai realizar obra emergencial para recuperar a viga da Ponte
da Casa Verde avariada por duas colisões de caminhões em menos de 48 horas.
(SÃO PAULO, 2019c).
Em junho de 2019 houve incêndio de grandes proporções na Ponte do
Jaguaré, desabrigando ao menos 50 famílias que moravam debaixo do local.
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Fotografia 1 – Viga rompida em 15.11.2019 do Viaduto CPTM.

Fonte: Freire (2018).

Face aos últimos acontecimentos, no início de 2019 a Prefeitura de São Paulo
iniciou um trabalho de inspeção detalhada conforme a norma NBR 9452/2016 em
diversas Pontes e Viadutos da Cidade, também em caráter emergencial
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016).
É mister, assim, uma mudança na forma em que a conservação e
manutenção de OAEs são realizadas na Cidade de São Paulo.
Uma mudança que passaria pela implantação de um sistema de
gerenciamento das OAEs, com a realização rotineira, periódica e programada de
inspeções com a aplicação de uma base de dados que permita compilar as
informações relativas às OAEs, servindo, assim, como ferramenta de apoio à
decisão definindo prioridades de intervenção.
Esse assunto, porém, não é novo. Em 2007, o Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) celebrado entre a Prefeitura e o Ministério Público do Estado de São
Paulo, apresentava em sua cláusula 3ª a necessidade desse sistema:
[...] um sistema de gerenciamento de informações e banco de dados
para cadastro e classificação das obras de arte, com base em
projetos, inspeções rotineiras de campo trimestrais, ensaios,
diagnósticos preliminares e definitivos, avaliações de desempenho,
planejamento de prioridades, acompanhamento e registro de
recuperações, criando um histórico de situação da obra de arte que
ficará devidamente arquivado para consulta dos órgãos
fiscalizadores. (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2007).
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Seria esse o embrião para a implantação de um sistema de gestão da
manutenção do patrimônio das OAEs da cidade. Todavia, até hoje esse sistema não
foi criado.
Contudo, existem dois obstáculos fundamentais que têm de ser resolvidos
para que essa gestão da conservação tenha sucesso:
1) A maioria dos viadutos e pontes construídos em São Paulo é da década
de 40 a 70, encontrando-se com mais de 50 anos de operação. Assim,
muitas estruturas foram projetadas para um trem-tipo TB-36, sendo que a
norma atual preconiza um trem-tipo TB-45 com a inserção de coeficientes
que majoram as cargas móveis que podem chegar a um valor superior em
45% aos das versões anteriores (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 1984; 2013; SILVA et. al., 2014). Além da questão
estrutural, o gabarito de parcela dessas estruturas é insuficiente para a
altura dos veículos atuais, ocasionando colisões no fundo da laje de
tabuleiro. Diversas obras emergenciais nos últimos 10 anos deram-se
devido a esses acidentes.
2) Parcela considerável dos espaços públicos dos baixos de viadutos
encontram-se ocupados irregularmente, ocasionando uma degradação
acelerada da estrutura, inclusive com episódios de obras emergenciais
devido a incêndios nesses locais. Segundo relatório da São Paulo
Urbanismo (2016), a ocupação de baixos de viadutos é debatida desde
1994 em São Paulo. Nesse relatório, foram observados os baixos de 62
viadutos e pontes que somavam 290 mil m² de espaço público (175 mil m²
cobertos), subdivididos em 287 áreas. Dessas, 101 estavam desocupadas
em 2016. As outras tinham finalidades como esporte e lazer (34),
estacionamento (30), ecoponto (27), galpão de escola de samba (20) e
moradia irregular (19) (SP URBANISMO, 2016).
A importância desses dois pontos decorre, principalmente, do alto
investimento que suas soluções impõem.
Nesse passo, quanto aos gabaritos, as soluções para o acréscimo de altura
são custosas e demandam modificações complexas na estrutura. Com relação as
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ocupações irregulares, o assunto é complexo. O ideal seria a relocação desses
moradores, em um programa assistencial de aluguel ou moradia.
Uma alternativa ao financiamento da reabilitação das OAEs e o posterior
gerenciamento do patrimônio seria a celebração de uma Parceria Público-Privada
(PPP).
A PPP teve origem na Europa, diante dos desafios encontrados na Inglaterra
na busca de formas de fomentar investimentos sem comprometer recursos públicos
escassos. Nos países de herança anglo-saxônica, ela foi vista como um estágio
intermediário entre a Administração Direta (e os contratos de execução diretos) e a
Privatização (podendo estar vinculada à Concessão de Serviços Públicos), pois a
parceria público-privada é uma solução que abdica do financiamento total pelo
parceiro privado, admitindo uma participação maior de recursos públicos. (BORGES;
NEVES, 2005).
Além do Reino Unido, diversos países vêm desenvolvendo programas de
parcerias. Com diferentes graus de intensidade e sucesso, projetos de PPP estão
em andamento em Portugal, Espanha, Finlândia, Grécia, Itália, Irlanda, Holanda,
Canadá, Austrália, África do Sul, entre outros. Na América Latina, Chile e México
foram os pioneiros no uso da PPP para a provisão de infraestruturas e serviços
públicos (SILVA, 2005).
A utilização de parcerias público-privadas implica em uma mudança no
escopo da contratação e no controle dos contratos. A discussão sobre a adoção de
um programa de parcerias no Brasil começou em 2002, mas foi somente em
dezembro de 2004 que a Lei de PPP – Lei nº 11.079/ 2004 – foi aprovada.
Segundo Silva (2005), nos contratos de concessões de serviços, a lógica
passa a ser de resultados e o controle dos contratos passa a ser feito por meio de
padrões e metas de desempenho. O poder público fica menos preocupado com o
tipo de pavimento ou com a espessura da sua base. O mais importante, e que será
objeto de especificação no contrato, é o padrão do serviço a ser disponibilizado.
Essa situação acima é retratada na Figura 1, assim como a diferença entre a
alocação de recursos entre contratações convencionais e no modelo de PPP.
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Figura 1 – Diferença entre a alocação de recursos nos contratos públicos tradicionais e
nos contratos de PPP.

Fonte: Rodrigues (2015 apud MARIANO, 2018, p. 20).

Além do financiamento das obras, uma concessão possibilita receitas
decorrentes de atividades econômicas relacionadas tangencialmente ao objeto
contratado. Segundo Perez (2017), a maximização dessas receitas alternativas,
complementares, acessórias ou derivadas de projetos associados induz uma maior
eficiência econômica na execução do Contrato.
Por último e não menos importante, o sucesso de uma PPP depende da
atuação do Contratante, com uma fiscalização independente e estruturada
adequadamente para cumprir seu objetivo.
1.1 Da situação dos investimentos em infraestrutura no Brasil
O estudo de Mckinsey and Company (apud FEDERAÇÃO DA INDÚSTRIAS
DE SÃO PAULO, 2014), verificou uma correlação entre o desenvolvimento dos
países com os investimentos em obras de infraestrutura. Observa-se na Figura 2
que países com Produto Interno Bruto (PIB) per capita elevado apresentam
pontuação superior na qualidade da infraestrutura.
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Figura 2 – Gráfico que apresenta correlação entre o PIB per capita e a qualidade da
infraestrutura dos países.

Fonte: Mckinsey and Company (apud FEDERAÇÃO DA INDÚSTRIAS DE SÃO PAULO,
2014).

Para o desenvolvimento da infraestrutura nos países emergentes são
necessários volumes de recursos elevados. Como exemplo, a comissão econômica
para a América Latina das Nações Unidas estima que os países do bloco
necessitariam de um investimento de 7% do PIB para alcançar a infraestrutura
asiática, como se pode ver na Figura 3 a seguir (MAGRO, 2015):

Figura 3 – Investimos em infraestrutura em % do pib.

Fonte: Magro (2015, p. 18).
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Nessa esteira, a Inter B Consultoria Internacional de Negócios (2016)
divulgou um panorama dos investimentos em infraestrutura no Brasil em 16.11.2016
(Tabela 1):
O Brasil investiu no ano passado 2,1% do PIB em infraestrutura,
frente 2,3% no ano anterior. [...] Um parâmetro amplamente aceito
indica que deveríamos estar investindo próximo a 3% do PIB apenas
para compensar a depreciação do capital fixo per capita e manter os
níveis de serviços. Já para modernizar a infraestrutura do País,
haveria necessidade de se investir estimados 5,5% do PIB por
aproximadamente duas décadas. Desta forma, o estoque de capital
público (capital investido em infraestrutura pelo setor público e
privado) se aproxima dos níveis que caracterizam uma infraestrutura
adequada às necessidades do país (ainda que não na fronteira da
modernidade) (INTER B CONSULTORIA INTERNACIONAL DE
NEGÓCIOS, 2016, p. 3).
Tabela 1 – Investimentos em Infraestrutura por setor no Brasil 2001/2011, 2012, 2013, 2014
e 2015, em % do PIB.

Fonte: Inter B Consultoria Internacional de Negócios (2016).

Desse modo, é clara a necessidade de um maior investimento em
infraestrutura no âmbito nacional. Assim, é necessário a busca por novos
instrumentos para financiamento da infraestrutura. Uma alternativa que se vislumbra
é o maior envolvimento do setor privado na forma de PPPs.
1.2 Justificativas
A cidade de São Paulo conta com uma população maior que 12 milhões de
habitantes, sendo a maior economia do País, com um Produto Interno Bruto (PIB) de
R$ 687 bilhões em 2016, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), representando aproximadamente 11% do PIB brasileiro.
A dinâmica econômica da cidade induz a realização de 41,4 milhões de
deslocamentos diários na Região Metropolitana de São Paulo (METRO, 2017).
Observa-se que 68,6% destes deslocamentos são realizados por viagens
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motorizadas. Nesse sentido, São Paulo possui a maior frota de veículos do País,
contando com mais de 7,8 milhões de veículos.
Para dar suporte a essa demanda diária de deslocamentos, a cidade conta
com uma malha viária de 18.000 km de extensão e 230 km de corredores de ônibus,
além das vias metro-ferroviárias (METRO, 2017), inclusos nessa infraestrutura 419
OAEs, sendo 186 pontes e viadutos.
Adotando o conceito de Pfeil (1979) de que as OAEs desempenham a função
de “[...] transposição de obstáculos à continuidade do leito normal de uma via, como
rios, braços de mar, vales profundos, outras vias etc.”, é nítida a influência dessas
estruturas no trânsito da cidade.
Com mais, a infraestrutura insuficiente de OAEs acaba por ocasionar um
afunilamento nas vias e picos de congestionamento em seu entorno.
Estudos recentes indicam que os congestionamentos na cidade de São Paulo
custam por ano R$ 40 bilhões, valor equivalente a 1% do PIB brasileiro. Desse
modo, é essencial discutir alternativas para a melhoria da qualidade da infraestrutura
viária da cidade, no caso ora explorado, as OAEs (CINTRA, 2013).
Quanto às OAEs, a maioria dos viadutos e pontes construídos em São Paulo
é da década de 40 a 70, encontrando-se com mais de 50 anos de operação, em
média, estando assim sujeitas ao envelhecimento natural e deterioração de suas
propriedades estruturais e funcionais.
Em decorrência da idade, podem-se observar também soluções de projeto
baseadas em normas e metodologias que não atendem mais a demanda de tráfego
atual. Como por exemplo, cita-se que algumas OAEs foram projetadas para
atenderem originalmente ao trem-tipo TB-36 e que o gabarito presente é insuficiente
para a altura dos caminhões atuais.
Agrava a situação, ainda, a existência de inúmeras ocupações irregulares nos
baixos de viadutos, causando uma deterioração acelerada da estrutura.
Assim, manter em boas condições de utilização toda essa infraestrutura de
OAEs é um desafio, que não se mostra atingindo sucesso. Uma mudança
demandaria

altos

investimentos

iniciais

na

reabilitação

das

OAEs

e

a

operacionalização de sistema de gerenciamento da manutenção dessas estruturas.
Uma alternativa a ser observada seria uma espécie de concessão
patrocinada para administração desse patrimônio urbano, disciplinada no meio
jurídico como uma Parceria Público-Privada.
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Desse modo, esta pesquisa busca realizar uma análise Value for Money
hipotética de modo a verificar o mérito ou não de se utilizar uma contratação sob
essa égide.
A motivação da pesquisa é a utilização com sucesso de PPPs em diversos e
distintos serviços públicos, no Brasil e no Mundo. Especialmente, em períodos de
crise fiscal, onde o Estado não possui disponibilidade para investimentos.
Para tanto, é necessário um olhar holístico sobre o cenário atual das OAEs no
município, abrangendo aspectos orçamentários e estruturais da Prefeitura de São
Paulo; regulamentações legais pertinentes, sem esgotar o tema; e possíveis
vantagens e desvantagens decorrentes desse modelo.
Diante desse ambiente, este estudo apresenta a seguinte questão: é viável a
utilização de uma PPP para a manutenção de OAEs no município de São Paulo?
1.3 Objetivo
O objetivo do trabalho é demonstrar por meio da análise de mérito as
potencialidades e obstáculos de uma parceria público-privada visando a reabilitação
estrutural e funcional, além da operacionalização de um sistema de gestão da
manutenção de pontes e viadutos na cidade de São Paulo.
1.4 Estruturação do Trabalho
Este trabalho é subdividido em 10 seções. A seção 1 trata do contexto do
estudo, indica a problemática e a justificativa da pesquisa, assim como seus
objetivos e delimitação do escopo. O método é tratado na seção 2.
A seção 3 apresenta uma visão geral das PPPs e um breve histórico
internacional. São discorridos aspectos legais federais e relativos ao Município de
São Paulo, bem como, é retratado o cenário atual das concessões na cidade.
Apresenta, também, uma pesquisa relativa ao Value for Money (VfM) e as suas
principais dimensões, algumas abordagens disponíveis para a análise do VfM e os
modelos internacionais.
A seção 4 trata das Pontes e Viadutos da Cidade de São Paulo, contexto,
quantitativos, aspectos orçamentários e aspectos financeiros relativos à manutenção
dessas estruturas na cidade.
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A seção 5 trata das ocupações nos baixos dos viadutos da cidade e da
potencialidade de utilização dessas áreas.
A seção 6 discorre sobre aspectos relativos ao gerenciamento de OAEs, às
inspeções dessas estruturas e seus tipos e às classificações sob os aspectos
estruturais, funcionais e de durabilidade.
A seção 7 inicia o estudo de caso introduzindo uma concepção de sua
modelagem hipotética, especialmente sob os aspectos jurídicos, técnicos e
econômicos.
As seções 8 e 9 abordam o estudo VfM propriamente dito, sendo que na
seção 8 é feita a análise qualitativa e na 9 a análise quantitativa, a primeira para um
agrupamento de viadutos com potencial de uso das áreas de seus baixos e a
segunda para um conjunto desse agrupamento.
Finalmente, a seção 10 apresenta as principais conclusões, o atendimento
aos objetivos e as limitações da pesquisa.
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2 METODOLOGIA
De acordo com Raupp e Beuren (2003, p. 80), “[...] por meio de estudo
exploratório, busca-se conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a
torná-lo mais claro ou construir questões importantes para a condução da pesquisa”.
A pesquisa documental é definida por Silva e Grigolo (2002) como a que
utiliza materiais que ainda não receberam análise aprofundada, a fim de selecionar,
tratar e interpretar a informação bruta.
Neste estudo foi utilizada como fontes documentais a revisão bibliográfica de
normas, regimentos legais, artigos científicos, outras bibliografias, além de um
levantamento orçamentário relativo à manutenção de OAEs.
Realizou-se o levantamento das informações técnicas disponibilizadas pela
Administração Pública sobre o tema, por meio de informações obtidas através de
meio eletrônico.
Foi também utilizada a observação não participante, que para Lakatos e
Marconi (2003) é a utilização dos sentidos para obtenção de determinados aspectos
da realidade, dos fatos ou fenômenos que se deseja estudar;
Desse modo, o estudo propõe a utilização de uma parceria público-privada
visando a reabilitação estrutural e funcional, além da operacionalização de um
sistema de gestão da manutenção de pontes e viadutos na cidade de São Paulo.
Por fim, o trabalho envolve três temas, que se interseccionam: PPPs,
panorama e manutenção de OAEs, utilização de baixos dos viadutos.
Estes temas convergem para o cerne da pesquisa, ou seja, propor uma PPP
para o financiamento da reabilitação e melhoria da eficiência na gestão das OAEs na
Cidade de São Paulo.
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3 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

A seguir são abordados tópicos relativos à concessão de serviços públicos,
especialmente no que tange as parcerias público-privadas.
3.1 Delegação de serviços públicos
Além de executar os próprios serviços, a Administração Pública pode os
cometer a outrem, transferindo-lhes a execução. Nessa hipótese, a transferência da
prestação do serviço é delegada por ato administrativo.
Essa delegação de serviços públicos pode ser realizada por meio de
empresas

privadas

e

particulares

individualmente,

os

concessionários,

permissionários e autorizatários, nos termos da Constituição Federal, arts. 21, XII, e
175 (BRASIL, 1988). Resultam, então, nos serviços concedidos, permitidos e
autorizados, segundo o professor Hely Lopes Meirelles (2006, p. 385 - 407):
Serviços concedidos são todos aqueles que o particular executa em
seu nome, por sua conta e risco, remunerados por tarifa, na forma
regulamentar, mediante delegação contratual ou legal do Poder
Público concedente. Serviço concedido é serviço do Poder Público,
apenas executado por particular em razão da concessão. [...] Sendo
um contrato administrativo, como é, fica sujeito a todas as
imposições da Administração necessárias à formalização do ajuste,
dentre as quais a autorização governamental, a regulamentação e a
licitação. [...] Como o serviço, apesar de concedido, continua sendo
público, o poder concedente - União, Estado-membro, Município nunca se despoja do direito de explorá-lo direta ou indiretamente, por
seus órgãos, suas autarquias e empresas estatais, desde que o
interesse coletivo assim o exija.
Serviços permitidos são todos aqueles em que a Administração
estabelece os requisitos para sua prestação ao público e, por ato
unilateral (termo de permissão), comete a execução aos particulares
que demonstrarem capacidade para seu desempenho. [...] A
permissão é, em princípio, discricionária e precária, mas admite
condições e prazos para exploração do serviço, a fim de garantir
rentabilidade e assegurar a recuperação do investimento do
permissionário visando atrair a iniciativa privada. [...] A permissão
para a prestação de serviço público ou de utilidade pública, agora,
pela Constituição de 1988, exige licitação, nos termos do seu art.
175, do art. 2º da lei 8.666/93, e dos arts. 2º, IV, e 40, e da Lei
8.987/95.
Serviços autorizados são aqueles que o Poder Público, por ato
unilateral, precário e discricionário, consente na sua execução por
particular para atender a interesses coletivos instáveis ou
emergência transitória. Fora destes casos, para não fraudar o
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princípio constitucional da licitação, a delegação deve ser feita
mediante permissão ou concessão. [...] Sendo uma modalidade de
delegação discricionária, em princípio, não exige licitação, mas
poderá ser adotado para escolha do melhor autorizatário qualquer
tipo de seleção, caso em que a Administração ficará vinculada aos
termos do edital de convocação.

Dentre os serviços concedidos, encontram-se as parcerias entre o público e o
privado, objeto deste trabalho, que será tratada nos itens seguintes.
Cabe aqui diferenciar as PPPs e as concessões comuns no regramento
nacional. Cumpre lembrar que compete a União estabelecer as normas gerais de
licitação e contratação.
A concessão comum de serviços públicos foi prevista no art. 175 da
Constituição Federal e regulamentada pela lei nº 8.987/1995, a qual dispõe no art.
2º, incisos II e III, as seguintes definições:
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação,
feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco
e por prazo determinado;
III - concessão de serviço público precedida da execução de obra
pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma,
ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse
público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na
modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de
empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua
conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja
remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da
obra por prazo determinado. (BRASIL, 1995).

As PPP se dividem em duas modalidades: concessão patrocinada e a
concessão administrativa as quais são regidas pela Lei nº 11.079/04 que assim as
define em seu art. 2º:
§ 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).

Ademais, segundo a Lei nº 11.079/2004, "Não constitui parceria públicoprivada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou
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de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando
não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.".
Em termos mais simples, a diferença básica entre parceria público-privada e
concessão comum é a remuneração do parceiro privado. Nas concessões comuns a
remuneração do concessionário advém exclusivamente das tarifas cobradas aos
usuários, nas parcerias público-privadas há pagamento de contraprestação pela
Administração Pública, com ou sem cobrança de tarifa dos usuários.
3.2 Conceituação de Parcerias Público-Privadas
Segundo Silvera e Borges (2005), a Parceria Público-Privada deriva de uma
concepção de parceria, que permitiria, por um lado, a utilização de recursos
(financeiros, humanos e técnicos) do setor privado para o Estado atingir alguns de
seus objetivos básicos. Por outro lado, permitiria ao setor privado realizar negócios
em áreas cuja natureza é mais característica do setor público, através da garantia de
recebimento de vantagens (pecuniárias ou não) pagas pelo Estado.
Teoricamente e olhando apenas do ponto de vista do comprometimento do
setor público, há uma gradação das formas de atuação conjunta do Estado com o
setor privado, que vai da maior para a menor atuação do setor público (SILVERA;
BORGES, 2005):
a) o maior comprometimento do setor público e a menor relação de parceria
ocorre quando o Estado apenas compra, diretamente ou terceiriza,
produtos e serviços do setor privado (no Brasil via licitação, um ato regido
pelo Direito Administrativo, que prevê a primazia do Estado);
b) uma forma diferente ocorre quando o Estado compra produtos e serviços
por meio de empresas estatais (empresas públicas ou sociedades de
economia mista) que, segundo Aragão (2017), possuem uma figura
jurídica híbrida com junções de elementos do Direto Público e do Direito
Privado. Nesse caso é prevista a igualdade entre as partes, enquanto
naquele é prevista a primazia do Estado;
c) o passo seguinte seria a concessão de serviços públicos, quando o
Estado contrata alguém do setor privado para o exercício de uma
atividade privativa do setor público;
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d) quando o Estado transfere uma atividade própria ou não ao setor privado,
sem retorno econômico ou com retorno insuficiente, garantindo-lhe
recursos públicos para interessar os possíveis parceiros, seria uma
relação tipo PPP. Quando a atividade transferida possuir retorno
econômico, pode ser realizada por meio de Project Finance1, e;
e) por último, se o Estado preferir transferir ativos ao setor privado,
mantendo algum compromisso com resultados de sua operação, seria
uma privatização, que é a forma de maior envolvimento final do setor
privado na atividade objeto.
A PPP é um conceito em formação, com definições bastante diferentes de
acordo com o país onde é aplicado, com a sua legislação e com a sua cultura. De
um modo geral, o setor privado entende a PPP como uma sofisticação e avanço em
relação à rigidez das normas da contratação pura e simples de produtos e serviços
pelo Estado (SILVERA; BORGES, 2005).
Nesse sentido, segundo Di Pietro (2018), as parcerias público-privadas,
denominação buscada no direito estrangeiro, abrangem determinados tipos de
contratações sujeitas a regime legal específico.
Ainda, segundo Di Pietro, a realidade aponta para a incontestável existência
de outras modalidades de parceria, empregando o vocábulo ora em sentido amplo
para abranger as várias modalidades de ajustes entre os setores público e privado,
ora em sentido estrito para designar a PPP.
Desse modo, considerando as diferenças existentes entre a PPP brasileira
(Lei Federal nº 11.079/2004) e as parcerias internacionais, é utilizado, no item 3.3
que trata do histórico das parcerias no âmbito internacional, o vocábulo em sentido
amplo.
Por último, cabe trazer à baila alguns elementos necessários para descrever
uma PPP, contendo algumas particularidades do conceito brasileiro (GRILO, 2008):
a)
objetivo de política pública: as PPPs servem a um objetivo de
política pública, tal como a provisão de infraestrutura e serviços
Project finance seria uma forma de engenharia financeira, que tem um desenho mais voltado para a
realização de um fluxo de caixa previsível ou estipulado, que permita a auto-sustentação do projeto,
calcado nos ativos do próprio projeto, com baixa ou nenhuma solidariedade dos patrocinadores,
cabendo às partes identificar e tentar mitigar os riscos previsíveis. O seu ideal de aplicação é nas
atividades de serviço público com retorno viável e monopólio legal ou natural (energia,
telecomunicações etc.).
1
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públicos para suprir falhas de mercado;
b)
serviços baseados em ativos: o setor privado executa obras de
infraestrutura e presta serviços complementares para um governo ou
comunidade em áreas de função pública tradicional (por exemplo,
transporte, abastecimento de água, educação etc.);
c)
partilha de riscos: os riscos devem ser alocados para a parte
mais apta a gerenciá-los a um menor custo. O setor privado concebe
parcial ou integralmente o projeto, assumindo um volume acentuado
dos riscos;
d)
partilha de responsabilidades: o setor privado se envolve na
concepção, construção, operação, manutenção e financiamento,
enquanto o governo é responsável pelo planejamento estratégico,
obtenção de aprovações, questões relacionadas a interfaces com
usuários, regulação e pagamentos dos serviços em nome dos
usuários;
e)
contrato de longo prazo: o governo e o ente privado trabalham
juntos em um arranjo de longo prazo, no qual os pagamentos para o
operador privado dependem de uma prestação contínua dos serviços
especificados segundo os padrões de desempenho acordados. As
receitas do operador privado devem ser distribuídas em períodos de
longo prazo para permitir a recuperação dos investimentos iniciais;
f)
financiamento privado: o parceiro do setor privado provê os
serviços financeiros e, em muitos casos, é o titular do ativo utilizado
para produzir os serviços, com as diferentes fases da construção e
operação e, mesmo a provisão do ativo, agrupadas;
g)
sociedade de propósito específico: uma sociedade de
propósito específico é constituída para conduzir o projeto;
h)
especificações de desempenho: o governo especifica o
desempenho esperado no contrato ao invés da forma como o nível
de desempenho esperado deve ser atingido;
i)
pagamento vinculado ao desempenho: os mecanismos de
pagamento permitem que os órgãos públicos compensem os
parceiros privados conforme o desempenho atingido (GRILO, 2008,
p. 49-50).

3.3 Histórico das parcerias públicas com o setor privado
Segundo Pasin e Borges (2003), as parcerias entre o público e privado
tiveram origem na Europa, diante dos desafios encontrados na Inglaterra na busca
de formas de fomentar investimentos sem comprometer recursos públicos escassos.
Nos países de herança anglo-saxônica, ela foi vista como um estágio intermediário
entre a Concessão de Serviços Públicos e a Privatização.
No Reino Unido foram criados diversos modelos contratuais de parceria entre
a iniciativa privada e o poder público, que incluem a opção em que o setor privado
financia o projeto e outra em que apenas o gerencia.
Nesse sentido, o modelo contratual de parceria inglesa que mais se aproxima
da lei de PPP aprovada no Brasil em 2004 é a “Private Finance Initiative”, ou
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“Iniciativa para o Financiamento Privado” (PFI)2 . Ele consiste na parceria entre o
Estado e a iniciativa privada para fomentar a realização de obras e a gestão de
serviços públicos a partir do apoio financeiro do privado (PECI; SOBRAI, 2007).
Desde 1973, as concessões inglesas passaram a representar uma opção
diante da estreita margem de capital público disponível para implantar grandes obras
em decorrência da crise do petróleo. Foi quando a PFI passou a ser utilizada em
mais duas dezenas de setores da economia britânica, entre eles o Ministério dos
Transportes (que ficou com 22% do total de projetos), Saúde (16%) e Educação
(16%), representando de 1998 a 2004 cerca de 11% dos investimentos públicos com
parcerias com o setor privado (PECI; SOBRAI, 2007).
Via PFI tem sido possível empreender mais projetos de serviços públicos,
sem aumentar a despesa pública e antecipando o tempo de realização dos projetos.
Em 1 de setembro de 2001 existiam quase 450 PFIs assinados, com um valor total
de £20 bilhões. No entanto, espera-se que as despesas públicas aumentem no
futuro, quando os fluxos de pagamento ao setor privado também aumentarão. Os
projetos PFI assinados até 2001 comprometem um fluxo de pagamentos ao setor
privado por parte do setor público de quase £100 bilhões (entre 2000/01 e 2025/26).
O último relatório do HM Treasury (2006) destaca um total de £26 bilhões, centrado
em 200 projetos PFI (que continuam a contar por 10-15% do total de investimentos
em serviços públicos) (PECI; SOBRAI, 2007).
Esse modelo britânico também possui controvérsias, especialmente no que
tange a contabilização das despesas relativas aos projetos PFI. Por exemplo, numa
rodovia financiada com recursos privados, as despesas capitais não contam como
despesas públicas, porém, o fluxo de pagamentos relativo à operação dessa rodovia
é contabilizado como despesa pública. Assim, as despesas capitais de hoje se
tornam as despesas correntes de amanhã (PECI; SOBRAI, 2007).
Nesse esteio, desponta o conceito de Value for Money no uso de recursos
públicos, tema tratado no item 3.6 deste trabalho. Com efeito, nesse tipo de parceria
deve-se alcançar uma genuína transferência de riscos para o setor privado visando
evitar prejuízos para o Erário.
Lançado em 1992 o PFI, "iniciativa para o financiamento privado", é um programa do governo
britânico que visa encorajar a realização de obras e a gestão de serviços públicos mediante o apoio
do financiamento privado. O PFI inscreve-se no quadro do prolongamento da política conservadora
de modernização da administração pública, via redução das despesas públicas, visando,
paradoxalmente, corrigir o envelhecimento das infra-estruturas resultante dessa mesma política
(COSSALTER, 2001, p. 11).
2
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Contudo, a experiência inglesa nas parcerias com o setor privado tem sido
positiva. Relatório publicado pelo National Audit Office (NAO) (instituição
controladora similar aos tribunais de contas brasileiros) em 1999 indicou que o PFI
apresentou melhores resultados do que formas tradicionais de empreendimento.
Esse estudo destacou que apenas 30% dos projetos de construção não baseados
em PFI foram entregues a tempo e que apenas 27% obedeceram aos limites
orçamentários (PECI; SOBRAI, 2007).
Quanto ao desempenho dos projetos PFI, a pesquisa mostrou que 70%
destes foram entregues a tempo, sem aumento de despesas por parte do setor
público (NAO, 1999 apud PECI; SOBRAI, 2007).

Outro relatório publicado, em

2002, indica que 76% dos projetos foram entregues a tempo e/ou antecipados (NAO,
2002 apud PECI; SOBRAI, 2007). Pesquisa do Tesouro identifica que 88% dos
projetos foram entregues antes do tempo especificado.
As duas pesquisas relatam que 78% dos projetos permaneceram nos limites
do orçamento público e que, em todos os casos, as mudanças nos preços foram
impulsionadas por modificações nos requisitos do setor público, não sendo
aumentos dos custos de construção. Assim, a transferência do risco de construção
para o setor privado tem sido considerada efetiva (HM TREASURY, 2003, 2006
apud PECI; SOBRAI, 2007)
A partir da experiência inglesa, as parcerias com o setor privado vêm sendo
utilizadas em diversos locais do mundo. São enumeradas brevemente a seguir
diversas experiências relevantes ao redor do mundo, para depois serem analisados
o caso brasileiro e as recentes contratações municipais.
Em 1994, a Polônia anunciou um programa de construção e revitalização de
rodovias através de parcerias público-privadas. Em 1997, após a revisão de leis
relativas a concessões, houve concorrências internacionais para a construção de
diversos trechos da Rodovia A2 (com 364 km) e para a manutenção de um tramo já
existente da Rodovia A4 (Krakow–Katowice, com 65 km) (PASIN; BORGES, 2003).
No início da década de 90, foi a vez da Hungria, que após aprovar uma
regulação específica para concessões, em 1993 realizou um contrato do tipo BOT
(Build, Operate and Transfer ou Construção, Operação e Transferência à
propriedade do Estado) para a rodovia M1/M15 com o prazo de 35 anos. O segundo
contrato foi assinado em 1994, para construir e operar a rodovia M5 de Budapest até
a fronteira da Sérvia. Nesses contratos, o apoio governamental, através da
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desapropriação das terras que foram aproveitadas pela rodovia e da concessão de
subsídios operacionais para os casos em que se observasse receita operacional
abaixo de uma certa cota, foi fundamental para viabilizar o projeto (PASIN;
BORGES, 2003).
Além de estradas, na cidade de Maribor, Eslovênia, uma parceria foi realizada
para a construção de uma estação de tratamento de esgotos, que anteriormente
eram lançados diretamente ao Rio Drava. A estação foi orçada em 65 milhões de
marcos alemães, a serem aportados pelo European Bank for Reconstruction and
Development e pelo município. A vencedora da concorrência internacional foi
encarregada do projeto, construção, operação, manutenção e renovação da planta.
A cidade paga à companhia uma remuneração periódica, com recursos gerados
através da tributação dos moradores da cidade (PASIN; BORGES, 2003).
Na Irlanda, o National Development Plan (NDP) de 2000-2006 identificou a
parceria com o setor privado como um componente necessário para a realização
dos investimentos priorizados (NATIONAL ROADS AUTHORITY, 2003 apud PASIN;
BORGES, 2003). No País, devido a necessidade de investimentos em infraestrutura,
muitas estradas utilizaram das parcerias com a reversão em grande parte
recuperada com a cobrança de Pedágios (PASIN; BORGES, 2003), conforme
apresentado em resumo na Tabela 2.
Tabela 2 – Parcerias em rodovias na Irlanda.

Fonte: National Roads Authority (2003 apud PASIN; BORGES, 2003, p. 4).
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Também em Portugal, utilizaram-se largamente as parcerias com o privado
na construção de estradas. Nesse país, em diversas rodovias, lançou-se mão do
modelo de pedágio-sombra, sem cobrança do utente (Portagens Sem Cobrança aos
Utilizadores - SCUT) ou do usuário, na terminologia usada no Brasil (PASIN;
BORGES, 2003).
Por outro lado, há países em que as concessões nunca foram estimuladas.
Cita-se o exemplo dos países escandinavos, nos quais considera-se que os
investimentos em infraestrutura devem ser realizados somente pelo Estado,
suportados pelos tributos e pela participação política das comunidades afetadas, que
definem as obras prioritárias (PASIN; BORGES, 2003).
Nos casos europeus a justificativa para o uso de concessões segundo Pasin
e Borges (2003) envolveu:
a. o compartilhamento de risco com o setor privado;
b. a redução do prazo para a implantação dos empreendimentos (uma vez
que, ao contar com recursos privados, as inversões deixavam de estar
sujeitas exclusivamente às possibilidades de aporte do setor público);
c. o estímulo à introdução de inovações, modernizações e melhorias por
parte do setor privado;
d. a possibilidade de realização de um maior número de projetos;
e. a liberação de recursos públicos para outros projetos prioritários sem
condições de retorno financeiro e sem capacidade de serem realizados
por meio de parcerias com o setor privado;
f.

o asseguramento da qualidade da operação e da manutenção dos
serviços concedidos por longo prazo.

Por seu turno, na América do Sul (Figura 4), os investimentos privados em
infraestrutura começaram a crescer na década de 90, impulsionados pela venda das
empresas de telecomunicações e energia no Brasil, pelo controle do grupo chileno
de energia Enersis pela ENDESA da Espanha e pelas concessões viárias em
diversos países (Argentina, Chile, Colômbia e México).
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Figura 4 – Investimentos privados em infraestrutura na América Latina.

Fonte: Magro (2015, p. 20).

A implantação de concessões na América Latina vem se diversificando,
destacando-se o Chile como um dos pioneiros tanto no desenvolvimento de projetos
de infraestrutura nessa modelagem, assim como na aceitação de propostas de
concessões não solicitadas, ou seja, iniciativas de particulares para esses projetos.
O Economist Intelligence Unit (2019), considera o Chile o país latinoamericano com o melhor ambiente para a realização de concessões. Porém, como
em outros países sul-americanos, o programa chileno de concessões sofre com um
grande número de renegociações. Segundo Engel e Galetovic (2009), os parceiros
privados fizeram ofertas agressivamente baixas, para depois renegociarem e
obtiveram benefícios desse processo.
Após o Chile, o México iniciou as primeiras concessões nos anos 90, mais
precisamente entre 1988 e 1994 com o Programa Nacional de Autopistas, que
enfrentou diversos problemas, demandando uma reestruturação financeira no
programa (FERNÁNDEZ, 1999). Hoje, contudo, o país avançou e é um dos mais
ativos em concessões da região latino-americana.
Brasil e Peru iniciaram mais tarde seus programas de parcerias, mas ambos
vêm alcançando um desempenho semelhante aos países considerados como os
melhores ambientes para parcerias com o setor privado da América Latina,
juntamente com o Chile e o México (ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2019).
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Destaca-se, também, um grupo emergente de países que evoluiu sua
capacidade e disposição, além de promover mudanças legislativas para a realização
de concessões. O grupo é liderado por Colômbia, Uruguai, Guatemala, Costa Rica e
El Salvador (MAGRO, 2015).
A utilização de parcerias com o privado nesses países foi diversificada no
âmbito dos transportes. As concessões foram utilizadas em rodovias nos países
citados. Chile, Colômbia, Brasil e Peru também utilizaram o modelo em aeroportos.
Ainda, Brasil e Chile utilizaram esse tipo de contratação para o transporte público
metropolitano, como exemplo a Linha 4 do metro de São Paulo e o Transantiago em
Santiago no Chile (MAGRO, 2015).
Ainda quanto à infraestrutura de transportes, uma série de portos foram
objeto de concessões no continente. Aqui, cabe trazer o projeto de revitalização da
área portuária carioca (Porto Maravilha), a maior PPP do Brasil à época, cerca de 7
bilhões em 2010. O modelo de financiamento utilizaria Certificados de Potencial
Adicional

de

Construção

(CEPACs),

a

exemplo

das

operações

urbanas

consorciadas da Cidade de São Paulo, sendo à época considerado exitoso trazendo
benefícios para o público e para o privado. No entanto, o cenário de recessão
econômica acarretou dificuldades de venda do potencial construtivo, gerando
inúmeras falhas no fluxo financeiro da contratação até o abandono de parcela dos
serviços prestados pela Concessionária.
Além de transportes, por meio de concessões, diversos projetos de
saneamento, abastecimento de água e tratamento de esgotos foram implantados no
Brasil, Chile, Colômbia e México, tornando a América Latina a segunda região mais
ativa em parcerias com o setor privado nesse setor (MAGRO, 2015).
Modernamente, as concessões vêm sendo aplicadas em prestações de
serviços públicos como, por exemplo: saúde, educação e penitenciárias. Também,
começam a despontar serviços relacionados com a “indústria verde”, como as
energias renováveis.
A título de exemplo, no campo da saúde, no México foi realizada uma
concessão de 25 anos contemplando: o financiamento, a construção, o equipamento
e a gestão de Hospitais Regionais de Alta Especialidade, alcançando 2,5 milhões de
pessoas. Por outro lado, no Chile existem projetos de concessões para os
complexos hospitalares de Salvador Infante, de Maipú e La Florida (MAGRO, 2015).
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No Brasil a primeira unidade hospitalar viabilizada por meio de PPP foi o
Hospital do Subúrbio na Bahia (BAHIA, 2019). De mesma forma, o programa Inova
Saúde já entregou os Hospitais de Sorocaba e São José dos Campos no Estado de
São Paulo (SÃO PAULO, 2014).
Com relação à educação, existem parcerias para a construção e manutenção
de novas edificações. Como exemplo cita-se a Universidad Politécnica de San Luis
Potosí no México e na cidade de Belo Horizonte uma PPP para a construção e
administração de 51 unidades escolares ao longo de 20 anos, as quais foram
entregues em dezembro de 2015 com o investimento de cerca de 250 milhões de
reais (BELO HORIZONTE, 2018).
No que tange ao setor carcerário, se destaca o Programa de Concesiones de
Infraestructura Penitenciaria de Chile, iniciado em 2000, e o complexo penitenciário
Ribeirão das Neves em Minas Gerais, primeira PPP do tipo no Brasil.
Quanto à energia, têm-se como exemplos o Plan Geotérmico (energia
geotérmica) no Peru e a Cartera de Financiamiento con Bonos para Servicios de
Salud (créditos de carbono), também no Peru (MAGRO, 2015).
Por último, existem países na região com um processo mais limitado de
desenvolvimento de concessões, entre eles: República Dominicana, Venezuela,
Equador e Argentina. Na Argentina, houve a rescisão de uma concessão e no
Equador a suspensão de vários contratos (MAGRO, 2015).
Importante tratar também, do caso do Panamá, que apesar dos esforços
governamentais para utilizar parcerias com o privado para a construção de
infraestrutura, é freado pela falta de uma legislação específica para o assunto. Um
exemplo é o projeto Pacífico Special Economic Zone (SEZ), um projeto imobiliário
com 1 milhão de m² de área comercial e 20.000 residências (MAGRO, 2015).
3.4 Arcabouço legal das PPPs no Brasil
A Lei nº11.079 introduziu no ordenamento jurídico pátrio as parcerias públicoprivadas em 2004, na forma de seu art. 1º: “Esta Lei institui normas gerais para
licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (BRASIL, 2004).
Segundo Cutrim e Tristão (2010), a lei federal nº 11.079/2004 se apoiou, em
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grande parte, na Lei das Concessões – Lei nº 8.987/95. Todavia, essa guarda
diferenças em relação àquela.
Em primeiro lugar, as PPPs permitem pagamento de um valor adicional ao
setor privado pelo setor público, em projetos em que a sustentabilidade financeira
não for garantida. Em segundo, o prazo de duração do contrato é pré-fixado e de
longo prazo, variando de 5 a 35 anos. Em terceiro, o valor dos contratos não pode
ser inferior a R$ 10 milhões.
Ainda, ressalte-se o art. 28 da Lei Federal nº 11.079/2004, cuja redação atual
estabelece para estados e municípios o limite de 5% da Receita Corrente Líquida
(RCL) com gastos decorrentes de contratos de PPPs.
De modo simplificado, por Receita Corrente Líquida, deve-se entender, nos
termos da definição legal contida no art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar 101, de
4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), o “[...] somatório das
receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de
serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes” (BRASIL,
2000).
Não se pode olvidar também do inciso VII do art. 5º da mesma lei, que
estabelece a remuneração vinculada ao desempenho, tema tratado posteriormente
no bojo deste trabalho.
A Lei de PPP, em seu artigo 4º, estabeleceu como diretrizes para a
celebração dos contratos de PPP:
I. Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego
dos recursos da sociedade;
II. Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e
dos entes privados incumbidos da sua execução;
III. Indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do
exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do
Estado;
IV. Responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias;
V. Transparência dos procedimentos e das decisões;
VI. Repartição objetiva de riscos entre as partes;
VII. Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos
projetos de parceria. (BRASIL, 2004).

Para a realização de uma PPP, o art. 10 da Lei nº 11.079/2004 exige a
realização prévia de um certame licitatório, na modalidade concorrência, que dará
origem ao contrato administrativo de concessão, que poderá ser uma concessão
administrativa ou patrocinada.
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Na concessão administrativa, a Administração Pública delega ao particular a
exploração de um serviço do qual ela própria é usuária, direta ou indireta. Já sob a
modalidade da concessão patrocinada, o parceiro privado presta determinado
serviço à população, que, em troca, paga uma tarifa, que é completada pela
Administração Pública, ou seja, essa modalidade envolve, adicionalmente à
contraprestação pecuniária, o pagamento de tarifa pelos usuários (CUTRIM;
TRISTÃO, 2010).
A Figura 5 a seguir apresenta a distribuição dos projetos de PPPs no âmbito
federal:
Figura 5 – Distribuição dos contratos de PPP por modalidade.

Fonte: Pinheiro et al. (2015, p. 154).

Segundo o mesmo autor, uma das vantagens da utilização de uma PPP é que
a contraprestação pecuniária, pelo parceiro público, será devida tão somente depois
de concluída a obra, ou proporcionalmente, conforme o desempenho do particular.
Dessa forma, enquanto o parceiro privado faz o aporte de capital total à vista, a
Administração Pública paga a prazo.
Nessa esteira, o Poder Público desfruta da mitigação de riscos inerentes ao
projeto com o parceiro privado, e, por força da Portaria nº 614, de 21 de agosto de
2006, expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme a natureza dos
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riscos assumidos pelo particular, o respectivo contrato de PPP não será
contabilizado como dívida pública, ou seja, não aumentará o endividamento do
Estado, para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000).
Para a abertura da licitação, a Lei Federal nº 11.079/2004 impõe as seguintes
condicionantes:
Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de
licitação na modalidade de concorrência, estando a abertura do
processo licitatório condicionada a:
I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo
técnico que demonstre:
a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante
identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de
parceria público-privada;
b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas
de resultados fiscais previstas no Anexo referido no § 1º do art. 4º da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus
efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de
despesa; e
c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art.
25 desta Lei, a observância dos limites e condições decorrentes da
aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, pelas obrigações contraídas pela Administração
Pública relativas ao objeto do contrato;
II – elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos
exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria públicoprivada;
III – declaração do ordenador da despesa de que as obrigações
contraídas pela Administração Pública no decorrer do contrato são
compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas
na lei orçamentária anual;
IV – estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o
cumprimento, durante a vigência do contrato e por exercício
financeiro, das obrigações contraídas pela Administração Pública;
V – seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito
onde o contrato será celebrado;
VI – submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública,
mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de grande
circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa
para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do
contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta)
dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos
7 (sete) dias antes da data prevista para a publicação do edital; e
VII – licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o
licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do
regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir. (BRASIL,
2004).
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3.5 Aspectos relativos ao Município de São Paulo
A Lei Municipal nº 14.517/2007 instituiu o programa municipal de parcerias
públicos-privadas e criou a companhia São Paulo de Parcerias (SPP).
A SPP é uma sociedade de economia mista instituída pelo Município de São
Paulo para prestar assessoramento técnico à administração direta na viabilização e
implementação do Plano Municipal de Desestatização.
Assim, nos termos da Lei Municipal nº 14.517/2007, à SPP é delegada a
tarefa de estruturação de projetos de infraestrutura, concessões, parcerias públicoprivadas, desestatização e outros projetos de interesse público, fornecendo
subsídios

técnicos

e

auxiliando

na

implementação

desses

projetos,

em

conformidade com as diretrizes fixadas pelo Poder Executivo3.
Adicionalmente, a Lei Municipal traz alguns requisitos para a inclusão de
projetos no Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas em seu artigo 12:
I - efetivo interesse público, considerando a natureza, relevância e
valor de seu objeto, bem como o caráter prioritário da respectiva
execução, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Executivo
Municipal;
II - estudo técnico de sua viabilidade, mediante demonstração das
metas e resultados a serem atingidos, cronograma de execução,
forma e prazo de amortização do capital investido, bem como a
indicação dos critérios de avaliação ou desempenho a serem
utilizados.
Parágrafo Único. A aprovação do projeto fica condicionada ainda ao
seguinte:
I - elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro;
II - demonstração da origem dos recursos para seu custeio;
III - comprovação de compatibilidade com a lei orçamentária anual, a
lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. (SÃO PAULO,
2007b).

No município de São Paulo existem diversos projetos de parcerias com o
setor privado em andamento (SÃO PAULO, 2020b):
a) Baixos Viadutos - Permissão de uso, a título oneroso, de áreas situadas
nos baixos e adjacências do Viaduto Comendador Elias Nagib Breim
Lei Municipal nº 14.517/2007: Art. 13. Fica o Executivo autorizado a constituir pessoa jurídica, sob a
forma de sociedade por ações, denominada São Paulo Parcerias - SP Parcerias, vinculada à
Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, tendo por objeto social: (...) IV - estruturar
projetos de infraestrutura, concessões, parcerias público-privadas, desestatização e outros projetos
de interesse público, fornecer subsídios técnicos e auxiliar na sua implementação, conforme diretrizes
fixadas pelo Poder Executivo;
3
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(Viaduto da Lapa) e do Viaduto Missionário Manoel de Mello (Viaduto
Pompéia). Situação: em licitação.
b) Cemitérios Públicos - Concessão dos serviços cemiteriais, envolvendo a
gestão, operação, manutenção, exploração, revitalização e expansão dos
22 (vinte e dois) cemitérios e crematórios públicos e da prestação de
serviços funerários no Município de São Paulo. Situação: em processo de
licitação.
c) Estacionamento Rotativo Pago - Concessão onerosa para exploração,
por particulares, do serviço de estacionamento rotativo em vias e
logradouros públicos do Munícipio de São Paulo. Situação: Contrato
lavrado em maio de 2020 no valor de R$ 2.327.763.021,67.
d) Geração Distribuída (possível PPP) - Apresentação de subsídios para a
concepção de projeto de Parceria Público-Privada para implantação,
operação e manutenção de centrais geradoras de energia solar
fotovoltaica para geração distribuída no Município de São Paulo.
Deliberação sobre casos omissos e interpretação das regras do Edital.
Situação: Procedimento Preliminar de Manifestação de Interesse – PPMI.
e) Iluminação

Pública

modernização,

(PPP)

otimização,

-

Concessão

expansão,

Administrativa

operação,

para

manutenção

a
de

infraestrutura de rede de Iluminação Pública do Município de São Paulo.
Projeto suspenso pelo Conselho Municipal de Desestatização e Parcerias
(CMDP) do Município após disputas judiciais e administrativas.
f)

Interlagos - Concessão onerosa de uso do Complexo de Interlagos para
reforma, gestão, manutenção, operação e exploração. Situação:

em

processo de licitação.
g) Mercado Santo Amaro - Concessão para recuperação, reforma,
requalificação, operação, manutenção e exploração do Mercado de Santo
Amaro no município de São Paulo. Situação: Contrato lavrado em agosto
de 2019 no valor de R$ 79.937.014,00.
h) Mercados Paulistano e Kinjo Yamato - Concorrência para a concessão
de restauro, reforma, operação, manutenção e exploração do Mercado
Municipal Paulistano e do Mercado Kinjo Yamato no Município de São
Paulo. Situação: em processo de licitação.
i)

Pacaembu – Concessão dos serviços de modernização, gestão,
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operação e manutenção do Complexo do Pacaembu. Situação: Contrato
lavrado em setembro de 2019 no valor de R$ 752.409.974,07.
j)

Parques - Concessão para a prestação dos serviços de gestão, operação
e manutenção dos Parques Ibirapuera, Jacintho Alberto, Eucaliptos,
Tenente Brigadeiro Faria Lima, Lajeado e Jardim Felicidade, bem como a
execução de obras e serviços de engenharia. Situação: Contrato lavrado
em dezembro de 2019 no valor de R$ 1.338.103.615,56.

k) Pátios e Guinchos - Concessão de serviços de remoção e guarda de
veículos das vias e logradouros públicos do município de São Paulo.
Situação: em processo de licitação.
l)

Piscinões (PPP) - Parceria Público-Privada, na modalidade Concessão
Administrativa para a requalificação, operação, manutenção, conservação
de 4 (quatro) reservatórios de águas pluviais existentes e a construção,
operação, manutenção e conservação de intervenções de drenagem em 5
(cinco) microbacias no Município de São Paulo. Situação: em processo de
licitação.

m) Rede Semafórica – Estruturação de parceria com a iniciativa privada
para a modernização da rede semafórica da cidade. Situação:
Procedimento Preliminar de Manifestação de Interesse – PPMI.
n) Sistema Único de Arrecadação Centralizada - Concessão do sistema
de bilhetagem do transporte público em conjunto com o Governo do
Estado. Situação: Procedimento Preliminar de Manifestação de Interesse
– PPMI.
o) Terminais de Ônibus Urbanos - Parceria Público-Privada (PPP) na
modalidade

de

concessão

administrativa

para

administração,

manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos
terminais de ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano
de passageiros na cidade de São Paulo. Situação: em processo de
licitação.
3.6 Value for Money
Diante do cenário de qual regime de contratação adotar para a realização de
investimentos em infraestrutura, o gestor público necessita tomar uma decisão que
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passa pela valoração do projeto a ser realizado.
Com isso surgem os conceitos de análise de mérito dos projetos de PPP,
conhecidos como Value for Money (VfM).
Simplificadamente,

segundo

o

Dicionário

de

Negócios

(BUSINESS

DICTIONARY, 2019), VfM é um conceito relativo ao custo-benefício sobre
investimentos realizados, em que se leva em consideração não apenas no propósito
de pagar o preço mínimo na aquisição de um bem ou serviço (ou ambos), mas
também sobre a vantagem para o ente público de uma correta alocação de riscos,
além de ganhos com novas tecnologias e prazos mais otimizados que uma parceria
com o setor privado pode trazer.
A prestação de contas públicas é um componente importante do sistema
democrático. Essa prestação de contas significa que os responsáveis pela
formulação e implementação das políticas devem explicar as suas atividades para
os eleitores. Um elemento da prestação de contas pública consiste na adoção de
práticas gerenciais que promovam a eficiência e a eficácia das entidades públicas. A
maioria dos gastos governamentais não é financiada por tarifas dos usuários, mas
por dotações orçamentárias, requerendo a prestação de contas. É essa noção de
prestação de contas que conduz à expressão value for money (BUTT; PALMER,
1985 apud GRILO, 2008, p. 160).
Cabe trazer também o Guia Suplementar para Avaliações de Value for Money
elaborado pelo Município do Rio de Janeiro ([2019?]):
O processo para demonstrar o Value for Money é baseado em uma
avaliação que compara os custos ou pagamentos a serem feitos pelo
poder público para construir e operar um projeto sob diferentes
métodos de contratação. O custo de cada método, incluindo os
custos adicionais causados pelo risco retido pelo poder público em
cada método de contratação, será então comparado.

Ainda, segundo Pinheiro et al. (2015), a análise por esta metodologia procura
demonstrar os benefícios para o Estado e para a sociedade ao comparar a
prestação de um determinado serviço pela iniciativa privada através de uma PPP ou
diretamente pelo próprio Estado (modelo tradicional).
Neste contexto, a melhor forma de demonstrar o custo-benefício para o
Estado está na diferença de valor presente do desembolso nos cenários
comparados.
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Nos países com programas consolidados de PPP, tais como Inglaterra e
Austrália, os governos têm disciplinado os procedimentos de análise VfM, a fim de
assegurar a eficiência no uso dos recursos públicos e a transparência na celebração
dos contratos. Nesses países a principal justificativa para a adoção do formato
contratual de PPP reside na redução dos custos e na melhoria da qualidade dos
serviços, que caracterizam o mérito do projeto (GRILO; ALVES, 2012).
Além disso, na maioria desses países, a abertura da licitação está
condicionada à autorização dos órgãos competentes, fundamentada em estudos que
comprovem a conveniência do fornecimento dos serviços mediante PPP. Logo, as
metodologias que sustentam tais estudos se tornaram instrumentos importantes
para assegurar a transparência das decisões e a legitimidade das parcerias.
O Art. 10º da Lei da PPP condiciona a abertura da licitação à demonstração
da conveniência e oportunidade do fornecimento dos serviços mediante PPP.
Segundo Grilo (2008), embora essa exigência legal seja aproximadamente
equivalente ao conceito de Análise do Mérito do Projeto adotado no exterior, os
governos brasileiros ainda carecem de metodologias de verificação do Mérito do
Projeto em PPP, aplicáveis ao contexto nacional.
Segundo o mesmo autor, as metodologias de VfM podem contribuir para:
a. A alocação eficiente dos recursos públicos;
b. A adoção da PPP em projetos nos quais esse formato contratual possa
proporcionar ganhos de eficiência ou qualidade no fornecimento dos
serviços;
c. A transparência, o controle e a prestação de contas na celebração de
contratos de PPP.
O Reino Unido, pioneiro no uso da metodologia VfM um projeto PPP alcança
o VfM se custar menos do que a melhor e mais realista opção do setor público do
projeto. Esta alternativa é muitas vezes chamada de custo público comparável, ou
PSC em inglês e sua utilização é uma exigência legal em muitas legislações de PPP
do mundo (EUROPEAN PPP EXPERTISE CENTRE, 2015).
Acredita-se que normalmente a opção pela PPP seja mais eficiente em custos
de investimento, operação e manutenção do que o PSC. Portanto, a questão
fundamental na avaliação do VfM é definir se a eficiência do projeto de PPP supera
os fatores que podem torná-lo mais caros, entre eles custos de transação e contrato
de supervisão e os custos de financiamento. Igualmente, deve ser levado em conta
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os potenciais benefícios não financeiros das PPP, tais como a entrega mais rápida e
otimizada de projetos (EUROPEAN PPP EXPERTISE CENTRE, 2015).
O VfM possui uma avaliação qualitativa e uma quantitativa. A qualitativa é
uma análise de elegibilidade do projeto a uma PPP. Já a quantitativa, basicamente,
envolve a comparação entre os prováveis custos estimados para o fornecimento dos
serviços pelo governo (PSC) e no formato de PPP.
A análise qualitativa, de um modo geral, se baseia três ferramentas básicas,
que segundo Grilo e Alves (2012), poderiam ser adotadas no Brasil, observadas as
limitações legais:
a. Listas de verificação para Análise da Elegibilidade do projeto à
contratação em regime de PPP e da adequação da contratação nesse
formato contratual;
b. Análise da Competição pelo mercado para obtenção de informações
críticas sobre a capacidade técnico-financeira dos potenciais parceiros
privados e do seu interesse comercial específico;
c. Estudo de casos para subsídio à concepção do projeto, definição do
modelo de gestão e do escopo da PPP, estimativa do valor do contrato,
análise da repartição de riscos entre o setor público e privado,
identificação de fatores críticos de sucesso etc.
Quanto a análise quantitativa, segundo mesmo autor, as experiências
internacionais sempre fazem referência à análise de projetos por meio das projeções
de fluxo de caixa, trazidos a valor presente, para viabilizar a comparação entre os
custos do fornecimento dos serviços no âmbito do governo e por meio da PPP no
âmbito privado.
Essa Análise Quantitativa, bastante tradicional em seus conceitos básicos,
implica a construção de um Projeto Público de Comparação (PPC), também
conhecido internacionalmente como Public Sector Comparator (PSC), e de um
Projeto Privado de Referência (PPR).
O PPC deve considerar todos os custos com investimentos, despesas
operacionais, riscos, tributos e seguros de um projeto desenvolvido da forma
tradicional, em face das especificidades e limitações do setor público brasileiro,
inclusive no tocante às restrições da Lei nº 8.666/93 e das demais leis que regem a
matéria.
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Por sua vez, o PPR, no Brasil, pressupõe a constituição de uma Sociedade
de Propósito Específico (SPE), tal como exige a Lei nº 11.079/04, para cálculo da
receita, incluindo a contraprestação pública, que satisfaz todas as condições para
cobertura da remuneração dos investimentos, despesas operacionais, tributárias,
financeiras e demais riscos transferidos ao parceiro privado, no âmbito do contrato
de PPP (GRILO; ALVES, 2012).
Por fim, oportuna é a transcrição do conceito de valor nas palavras de
Griwsley e Lewis (2005), na qual valor é uma complexa troca entre custo, risco e
desempenho, de modo que somente a estimativa pontual por dinheiro seja inferior a
análise probabilística de riscos.
Assim, para um projeto de governo obter sucesso ele deve atingir graus
elevados de desempenho nas dimensões relativas à economicidade4, à eficiência5, à
eficácia6 e à efetividade7.
3.7 Experiência Internacional - Value for Money
Na Inglaterra, segundo Grimsey e Lewis (2005), as PPPs começaram a ser
viabilizadas após estabelecer que a decisão sobre adotar ou não uma PPP passa
pelo estudo do Value for Money, de forma que o custo do capital financiado pelo
setor privado deve ser balanceado com ganhos de eficiência na prestação do
Economicidade é a minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma
atividade, sem comprometimento dos padrões de qualidade (INTERNATIONAL ORGANIZATION OF
SUPREME AUDIT INSTITUTIONS, 2004). Refere-se à capacidade de uma instituição gerir
adequadamente os recursos financeiros colocados à sua disposição.
5 A eficiência é definida como a relação entre os produtos (bens e serviços) gerados por uma
atividade e os custos dos insumos empregados para produzi-los, em um determinado período de
tempo, mantidos os padrões de qualidade. Pode ser examinada sob duas perspectivas: minimização
do custo total ou dos meios necessários para obter a mesma quantidade e qualidade de produto; ou
otimização da combinação de insumos para maximizar o produto quando o gasto total está
previamente fixado (COHEN; FRANCO, 1993). A principal questão é saber se os recursos foram
aplicados para obter uso ótimo ou satisfatório ou se resultados similares, em termos de qualidade e
tempo, poderiam ter sido alcançados com menos recursos (INTERNATIONAL ORGANIZATION OF
SUPREME AUDIT INSTITUTIONS 2004).
6 A eficácia é definida como o grau de alcance das metas programadas (bens e serviços) em um
determinado período de tempo, independentemente dos custos implicados (COHEN; FRANCO,
1993); [...] diz respeito à capacidade da gestão de cumprir objetivos imediatos, traduzidos em metas
de produção ou de atendimento, ou seja, a capacidade de prover bens ou serviços de acordo com o
estabelecido no planejamento das ações. (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010).
7 A efetividade diz respeito ao alcance dos resultados pretendidos, a médio e longo prazo. Refere-se
à relação entre os resultados de uma intervenção ou programa, em termos de efeitos sobre a
população alvo (impactos observados), e os objetivos pretendidos (impactos esperados), traduzidos
pelos objetivos finalísticos da intervenção. (COHEN; FRANCO, 1993). Analisar se os resultados
observados foram realmente causados pelas ações desenvolvidas e não por outros fatores
(INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS, 2004).
4
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serviço, tanto em custo quanto em administração de risco.
A construção e aplicação de um PSC é um componente que integra as PPPs
em países como Inglaterra e Austrália.
Os mesmos autores citam algumas funções da construção de um PSC:
a. Promove o custo total em um estágio inicial do desenvolvimento de um
Projeto;
b. Fornece

uma

ferramenta

chave

de

gerenciamento

promovendo

especificações de escopo, alocações de riscos e compreensão dos
custos;
c. Fornece um meio para testar o Value for Money;
d. Fornece uma ferramenta consistente de referência e de avaliação;
e. Incentiva a concorrência ao passo que demonstra ao mercado que o
projeto conta com rigor financeiro e princípios de probidade.
Nessa esteira, para ser um modelo valido, o PSC deve adotar os mesmos
pressupostos do projeto a ser modelado por uma PPP, Grimsey e Lewis (2005):
a. Temporal: O PSC deve ter a mesma data de início e prazo de projeto que
a PPP, ignoram-se considerações de possíveis dilações de prazo de um
projeto via PSC;
b. Financiamento – Assume-se que o PSC possuí o mesmo capital que a
PPP para entregar os mesmos resultados;
c. Custo de Projeto – Apenas os custos inerentes a implementação do
projeto de referência devem ser incluídos no PSC, os custos do projeto de
uma PPP precisam ser considerados, mas não incluídos como sendo
custos no PSC. Esses custos e os seus riscos associados devem
considerados no valor presente líquido da PPP;
d. Especificações de saída e padrões de desempenho – O PSC deve ser
desenvolvido para atingir os mesmos padrões da PPP.
Ainda, segundo os mesmos autores, esses pressupostos são diferentes em
diversos países. Por exemplo, na Alemanha, é demandada uma avaliação
econômica completa da capacidade do setor privado de aprimorar a provisão de
serviços pelo setor público.
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Nesse sentido, observa-se que a modelagem de um projeto de PSC demanda
recursos, pessoal e financeiros, o que faz com que muitos países não consigam
estruturar nem um VfM hipotético.
Os autores utilizam dos exemplos da Inglaterra e Austrália, dividindo o PSC
em quatro elementos, conforme a seguir:
1) Raw PSC – Custos de base. Fornece o custo de base incluindo o
financiamento e a operação, representando o mesmo volume e
performance. Os custos deverão incluir:


Estudos preliminares, planejamento de trabalho, aprovações e
permissões;



Custos de eficiência e inovações;



Projeto e aquisição de capital;



Custo de oportunidade do uso de ativos existentes;



Despesas gerais de gerenciamento e instalação;



Custos operacionais, incluindo manutenção, consumíveis, serviços
contratados, equipe, serviços públicos etc.



Custos de desativação no final do projeto.

Podem ser excluídos custos socioeconômicos mais amplos com o argumento
de que eles provavelmente não diferem muito entre a provisão pública e privada.
2) Transferência de riscos.
A alocação ideal de risco é objetivo principal de todas as PPPs e o valores de
transferências de riscos devem ser incluídos no PSC. Os riscos devem ser
analisados em termos de impacto e probabilidade de ocorrência.
No PSC é aconselhável incluir o ajuste total de riscos para se ter uma
imagem mais precisa do projeto. Quando realizada a comparação com a PPP, é
necessário deduzir os riscos transferidos para o setor privado.
Esses riscos transferidos são um componente chave da VfM e que precisam
ser atualizados na modelagem e estruturação das PPPs, uma vez que determinar o
valor do risco com base em dados históricos nem sempre é possível em todos os
países.
Em termos percentuais, como exemplo, profissionais da Austrália indicam que
o valor médio de riscos transferidos é de 8%, enquanto no Reino Unido a média fica
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em torno de 12%.
3) Riscos retidos.
Qualquer risco que não seja transferido em uma PPP é considerado um risco
retido. Os valores dos riscos retidos devem ser considerados no PSC utilizando-se
da mesma metodologia dos riscos transferidos.
4) Ajustes de neutralidade competitiva.
Servem para remover vantagens competitivas líquidas que o Estado possuí
em virtude de sua função pública, para então ser realizada a comparação entre o
PSC e a PPP.
Em alguns países, um ajuste fiscal é feito para refletir o fato de que parte do
custo da PPP representa receita tributária, que retorna ao governo. Obviamente,
deve se levar em conta que no PSC também existe essa receita tributária, embora
em menor montante.
Em todo caso esse custo é de difícil estimativa, as abordagens utilizadas,
normalmente, identificam os fluxos fiscais adicionais que surgem devido à estrutura
da PPP.
Na Austrália, essas questões são cobertas pelo Contrato de Princípios da
Concorrência (ENGLISH; GUTHRIE, 2003 apud GRIMSEY; LEWIS, 2005), os
fatores foram identificados como terra, governo local, folha de pagamento e
impostos sobre transações de capital.
A Figura 6 a seguir apresenta um comparativo VfM hipotético.
Nesse sentido, Segundo Grimsey e Lewis (2005) a elaboração do PSC
demanda algumas considerações:
O PSC deve ser baseado em uma rigorosa estimativa de custo contendo
critérios objetivos a fim de diminuir a subjetividade do projeto de modo a não permitir
manipulação do VfM.
O PSC apesar de custoso, é um componente de decisão e fornece um “rastro
auditável”. Ademais, ajuda a garantir a vantajosidade da PPP. Ainda, o
conhecimento pelos proponentes de que existe um PSC bem estruturado pode levar
a uma tensão competitiva na licitação, de modo a garantir o melhor preço pela
Administração.
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Figura 6 – Exemplo de comparativo VfM.

Fonte: Grimsey e Lewis (2005, p. 358).

A maioria dos contratos de PPP na Inglaterra e Austrália dura 20 e 30 anos.
Portanto, o valor do capital é projetado para o instante de comparação do PSC e os
custos reais de produção podem diferir dos projetados. Têm-se então que a PPP
deve possuir disposições contratuais que englobem revisões de desempenho e
preços contendo uma contabilidade aberta com divulgação completa de resultados
com o direito de Auditoria pelo setor público nesses contratos8.
Cabe ressaltar que o VfM também é objeto de questionamentos, as principais
considerações são apresentadas a seguir: (BROADBENT; GILL; LAUGHLIN, 2003;
BROADBENT; LAUGHLIN, 2003; HEALD, 2003; SHAOUL, 2001 apud GRIMSEY;
LEWIS, 2005):
a) A avaliação do VfM se trata de um comparativo entre dois valores
presentes líquidos, com uma diferença, muitas vezes, pequena. Como o
PSC é inteiramente hipotético, seu valor pode ser alterado pelas
premissas utilizadas, especialmente no que tange as transferências de
risco para o setor privado, que geralmente é um elemento crucial no
estabelecimento do VfM;
b) A metodologia da taxa de desconto apresenta defeitos, mesmo pequenas
alterações na taxa de desconto aplicada no valor presente líquido
Cabe trazer à baila o caso citado pelos autores: o refinanciamento do projeto penitenciário de
Fazakerley, o qual os ‘ganhos extraordinários’ foram objeto de um relatório do National Audit Office
(2000), órgão equivalente aos Tribunais de Contas brasileiros.
8
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acarretariam variação do resultado de qual modelo apresenta o melhor
VfM;
c) Independentemente da parcela de risco transferida para o setor privado,
os principais riscos (a obsolescência, algumas alterações necessárias ao
longo do projeto e a eficácia do desempenho dos serviços) ainda são
mantidos pelo poder público, de modo que os custos recaem sobre o
público em geral. Além disso, a verdadeira questão é a incerteza e não o
risco, de modo que os cálculos de riscos são problemáticos;
d) Como alguns contratos possuem prazos muito longos, as avaliações
financeiras relacionadas a custos estimados, taxas de desconto e
alocação de riscos são bases incompletas para tirar conclusões sobre a
viabilidade de prosseguir com a PPP.
Desse modo, o PSC deve apresentar uma relação de custo-benefício realista
de modo que considere opções de projetos e o cenário de uma licitação competitiva.
Destaca-se ainda a importância da análise de riscos e algumas técnicas
estatísticas como análise de sensibilidade e métodos de Monte Carlo a fim de
examinar a robustez das estimativas.
Assim, o PSC apresenta complexidades e ambiguidades envolvidas, o que
sugere que o PSC, embora seja um fator muito significativo, é somente um dos
fatores a serem avaliados para a opção por uma PPP.
É importante deixar claro que o desenvolvimento de um PSC constitui uma
ferramenta valiosa para o setor público para os administradores entenderem o
projeto, os riscos envolvidos e como lidar com eles contratualmente.
Assim, a elaboração do PSC pode ser vista como parte de um processo mais
amplo, em muitos, a diferença entre o PSC e a PPP pode ser estreita fazendo com
que a Administração Pública precise analisar o valor do dinheiro que cada uma das
modelagens envolve.
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4 PONTES E VIADUTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO
Nesta seção são expostos tópicos gerais relacionados as OAEs do município
de São Paulo, tratando também de aspectos orçamentários e financeiros das
intervenções de conservação e manutenção realizadas desde 2007.
4.1 Definições iniciais sobre Obras de Artes Especiais (OAEs)
A NBR 9452/2016 (fls. 296/304), que “[...] especifica os requisitos exigíveis na
realização de inspeções em pontes, viadutos e passarelas de concreto e na
apresentação dos resultados destas inspeções.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2016), define em seu subitem 3.8 que Obra de Arte Especial
(OAE) é a estrutura classificada como ponte, viaduto ou passarela.
Nos subitens 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 dessa norma, tem-se, respectivamente, que:
a) Ponte é a estrutura destinada à transposição de obstáculo à continuidade
do leito normal de uma via, e cujo obstáculo deve ser constituído por
canal aquífero, como rio, mar, lago, córrego e outros;
b) Viaduto é a estrutura destinada à transposição de obstáculo à
continuidade do leito normal de uma via, e cujo obstáculo é constituído
por rodovia, ferrovia, vale, grota, contorno de encosta. Esta estrutura
destina-se também à substituição de aterros;
c) Passarela é a estrutura destinada exclusivamente à travessia de pedestre
e/ou de ciclista, desde que devidamente projetada para tanto, sobre
obstáculo natural ou artificial;
d) Pontilhão é uma ponte ou um viaduto de vão único com comprimento
igual ou inferior a 6 m.
4.2 Dos elementos estruturais de uma OAE
Uma OAE é composta por elementos não estruturais e por elementos
estruturais.
Os elementos estruturais são aqueles que suportam e transmitem as cargas
permanentes e acidentais e que visam manter a obra de arte em condições de uso e
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em estabilidade, de forma segura e de acordo com o desempenho para o qual foi
projetada.
Quanto ao aspecto estrutural, as OAEs podem ser divididas em três partes:
superestrutura, mesoestrutura e infraestrutura, conforme Figura 7 que segue:
Figura 7 – Partes estruturais de uma OAE.

Fonte: Ferreira (2015) apud Tribunal de Contas do Município de São Paulo (2019).

A NBR 9452/2016, em seus subitens 3.9, 3.10 e 3.11, assim define esses
elementos, respectivamente:
a)

Superestrutura é o conjunto de elementos destinados a receber as
cargas permanentes e acidentais e transferi-las à mesoestrutura ou
diretamente à infraestrutura;

b)

Mesoestrutura é o conjunto de elementos destinados a receber as
cargas provenientes da superestrutura e transferi-las à infraestrutura;

c)

Infraestrutura é o conjunto de elementos destinados a receber as cargas
provenientes da mesoestrutura ou diretamente da superestrutura e
transferi-las ao substrato.

A parcela não estrutural é definida no subitem 3.14 como elemento
complementar, são partes cujo dano não causa nenhum comprometimento
estrutural, apenas funcional na OAE. Contempla elementos funcionais de segurança,
de drenagem, e transição de estrutura, encontro, conforme exemplos a seguir:
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a)

barreira rígida, guarda-corpo e tela de proteção;

b)

pavimento, lastro e dormente;

c)

junta de dilatação;

d)

sistema estrutural para suporte de elemento de sinalização, iluminação,
utilidade e drenagem;

e)

laje de aproximação (transição);

f)

talude sob a projeção da estrutura e laterais, revestidos ou não;

g)

estrutura de contenção: ala, cortina, muro de gravidade, muro de flexão
e outros;

h)

encontroportante: aterro armado, solo grampeado etc;

i)

rampa e passeio de acesso;

j)

buzinote (barbacã/dreno);

k)

sarjeta, canaleta, escada hidráulica;

l)

boca de lobo e boca de leão;

m)

tubulação de condução de água;

n)

pingadeira;

o)

poste e luminária.

4.3 Contextualização
O sítio geográfico da Cidade de São Paulo, caracterizado pela presença de
rios, vales, morros e colinas, representou um desafio à integração entre os
diferentes núcleos urbanos que viriam a formar a cidade que conhecemos. Os
caminhos que ligavam estes núcleos e que permitiam a circulação de pessoas e
mercadorias, vindas de diferentes rotas para o florescente comércio local, foram se
consolidando lentamente, na medida em que recebiam melhoramentos em sua
infraestrutura para vencerem os obstáculos naturais e resistirem às enxurradas, aos
deslizamentos e ao aumento do volume do tráfego (ZMITROWICZ; BORGHETTI,
2009; SÃO PAULO URBANISMO, 2016).
No século XVIII, foram surgindo as primeiras pontes, que cruzavam os rios
Anhangabaú, Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. A implantação das primeiras ferrovias
no século XIX seccionou diversas rotas com cruzamentos em nível, locais estes de
frequentes acidentes. A intensificação dos fluxos de pessoas e veículos nestes
cruzamentos com as ferrovias tornou necessária a construção dos primeiros
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viadutos (ZMITROWICZ; BORGHETTI, 2009; SÃO PAULO URBANISMO, 2016).
Na segunda metade do século XX, a cidade experimentou seu maior ciclo de
desenvolvimento, com explosão econômica, demográfica e do uso do automóvel
como meio de locomoção, agravando os conflitos de mobilidade e exigindo grandes
investimentos em soluções mais complexas para fazer frente aos crescentes
congestionamentos

(ZMITROWICZ;

BORGHETTI,

2009;

SÃO

PAULO

URBANISMO, 2016).
Este é o contexto onde foi construída a imensa maioria das pontes e viadutos
da Cidade.
4.4 Do quantitativo de OAEs no município
Na qualidade de bens de uso comum do povo, compete ao Gestor manter
cadastro atualizado de todas as estruturas sob sua jurisdição administrativa,
conforme prevê o regulamento para a Contabilidade Patrimonial (Lei Federal nº
4.320/64, arts. 94 a 96), (BRASIL, 1964).
Nessa esteira, após revisão bibliográfica, o quantitativo de OAEs adotado
nesta pesquisa consta a seguir na Tabela 3:
Tabela 3 - Quantitativo de OAEs da Cidade de São Paulo.

OAE

Quantidade

Órgão Responsável

Pontes e Viadutos

186

SIURB

Pontilhões

154

SIURB

Subtotal

340

SIURB

Passarelas

79

SMSUB

Total

419

SMSUB

Fonte: Tribunal de Contas do Município de São Paulo (2019).

Cabe ressaltar que algumas OAEs da cidade de São Paulo tiveram suas
construções realizadas pelo DER do Estado de São Paulo, especialmente nas
marginais numa época em que essas vias eram consideradas rodovias e não
integravam o espaço urbano do município.
Assim, ainda existem obras cuja competência nunca foi transferida
formalmente ao Município, por exemplo, o anel viário conhecido como Cebolão e o
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viaduto da CPTM objeto de emergência no fim de 2018, como relatado na Seção 1.
Os viadutos e pontes da Cidade de São Paulo foram divididos por região
conforme a Tabela 4 e o mapa apresentado na Figura 8, a seguir.
Tabela 4 – Quantitativo de pontes e Viadutos por região de São Paulo.

Região

Quantidade

Centro

51

Centro Sul

29

Leste 1

12

Leste 2

10

Nordeste

6

Noroeste

10

Oeste

35

Sudeste

25

Sul

8

Subtotal

186

Fonte: Tribunal de Contas do Município de São Paulo (2019).

Por fim, cabe destacar que à União, aos Estados e aos Municípios compete a
administração de seus bens, detendo o poder de utilização e o dever de manutenção
do respectivo patrimônio.
O não cumprimento da obrigação de conservação e manutenção dos bens
públicos poderá redundar na propositura de Ação Popular (Lei Federal nº 4.717/65,
artigo 1°) ou representar ato de Improbidade Administrativa pela prática de atos
lesivos ao Patrimônio Público (Lei Federal n° 8.429/92, artigo 5°), (BRASIL, 1965;
1992).
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Figura 8 – Regiões da Cidade de São Paulo.

Fonte: Secretaria de Implantação das Subprefeituras do Município de São Paulo
(apud HIDALGO, 2013, p. 16).

4.5 Da manutenção de OAEs no município
As intervenções a que as OAEs estão sujeitas podem ser divididas em 2
(dois) tipos (TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2019):
1) conservação/manutenção não estrutural e;
2) manutenção estrutural.
Conservação/Manutenção não estrutural é qualquer intervenção na OAE que
não interfere na sua estrutura.
Manutenção estrutural é toda intervenção na OAE que interfere diretamente
na sua estrutura.
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No âmbito da Prefeitura do Município de São Paulo, as responsabilidades
pela conservação/manutenção não estrutural e pela manutenção estrutural estão
delimitadas pela legislação (TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, 2019).
Os

serviços

de

conservação

e

manutenção

não

estrutural

estão

regulamentados no disposto no inciso VII do artigo 1º do Decreto Municipal
nº 42.239/2002, que assim dispõe:
Art. 1º Ficam transferidos das Secretarias Municipais para as
Subprefeituras todos os procedimentos de planejamento e execução
dos serviços e obras a seguir indicados, abrangendo a elaboração do
projeto, a licitação, a execução, a fiscalização e o processamento da
despesa correspondente: [...]
VII – conservação, limpeza, pintura e manutenção não estrutural de
viadutos, gradis e guarda-corpo. (grifos nossos).
Portanto, a conservação/manutenção não estrutural de pontes,
viadutos e pontilhões, bem como a construção e manutenção
estrutural de passarelas são de atribuição legal das subprefeituras.
(SÃO PAULO, 2002a).

No endereço eletrônico consultado em 10.01.2019, consta a informação,
datada de 19.09.2012, segundo a qual:
Obras 2 - Pontes, Pontilhões, Viadutos e Complexos Viários.
O Departamento é responsável pela construção e recuperação de
pontes e viadutos da cidade de São Paulo. Com uma equipe de
engenheiros e tecnólogos, o Departamento de Obras 2 fiscaliza as
obras em andamento, executa vistorias técnicas, e faz programações
de obras. (SÃO PAULO, 2012).

Por outro lado, o Decreto Municipal nº 58.171/2018, que reorganizou a
Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SMSO), atual Secretaria de Infraestrutura
Urbana e Obras (SIURB), assim dispõe:
Art. 16. A Divisão de Projetos de Sistemas Viários e Estruturais tem
as seguintes atribuições:
I – orçar, normatizar, programar, aprovar e fiscalizar a elaboração de
projetos completos e de manutenção das obras e serviços de
engenharia de pavimentação das vias e logradouros públicos e das
obras de arte integrantes do sistema viário municipal; [...]
Art. 19. A Divisão de Obras de Sistemas Viários e Estruturas tem as
seguintes atribuições:[...]
III – coordenar a execução de serviços de manutenção estrutural nas
obras de arte do sistema viário municipal; (SÃO PAULO, 2018a).
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Após a publicação desse decreto, a Divisão de Pavimentação – Obras 1 e a
Divisão de Obras de Arte – Obras 2 (incisos II e II do art. 16 da Lei Municipal nº
8.658/77) foram fundidas dando origem à Divisão de Projetos de Sistemas Viários e
Estruturas (SÃO PAULO, 1977).
Portanto, a SIURB é o órgão responsável pela manutenção estrutural de
obras de arte. E, na SIURB, cabe à Divisão de Obras de Sistemas Viários e
Estruturas a coordenação da execução dos serviços de manutenção estrutural, vide
Quadro 1.
Quadro 1 – Dos responsáveis pela manutenção de OAEs.

OAEs
Pontes, Viadutos e
Pontilhões

SIURB
Manutenção
estrutural

Passarelas

SMSUB
Conservação e Manutenção não
estrutural
Construção, Conservação e
Manutenção estrutural e não
estrutural

Fonte: Tribunal de Contas do Município de São Paulo (2019).

4.6 Do planejamento orçamentário
A Lei Complementar nº 101/2000 – denominada de Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF estabelece, em seu art. 45, que:
Art. 45. Observado o disposto no § 5o do art. 5o, a lei orçamentária e
as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após
adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as
despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao
Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla
divulgação. (BRASIL, 2000).

Para o atendimento a esse dispositivo, a Lei Municipal nº 16.961/2018 – Lei
de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício de 2019 (LDO), em seu Anexo I, relacionou os projetos em andamento no
exercício fiscal de 2018. Nesses, destaca-se o projeto/atividade: 5187 RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. (SÃO PAULO,
2018b).
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Para esse projeto/atividade, a Lei Municipal nº 17.021/2018 – Lei
Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São
Paulo para o exercício de 2019 (Lei Orçamentária Anual - LOA), programa a
aplicação na recuperação e reforço de OAEs de R$ 31.400.890,00 (SÃO PAULO,
2018c).
Esse mesmo projeto (5187) consta no PPA 2018-2021, integrando o
programa - 3009: Melhoria da Mobilidade Urbana Universal, conforme Tabela 5.
Tabela 5 – Projeto 5187 – Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais.
5187 - Recuperação e reforço de
obras de arte especiais - OAE
Detalhamento da ação
FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO DE
TRÂNSITO
FUNDURB - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS E
OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS E OBRAS
TOTAL DA AÇÃO

2018

2019

2020

2021

Valor
39.701.000,00

29.666.956,00

26.463.686,00

26.633.241,00

1.000,00

996.001,00

2.333.048,00

4.394.718,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

44.702.000,00

35.662.957,00

33.796.734,00

36.027.959,00

Fonte: PPA 2018-2021 em São Paulo (2017c).

Observa-se nesse quadro que o valor previsto no PPA relativo a antiga SMSO
e atual SIURB é fixo de R$ 5.000.000 ao ano, se assemelhando mais à uma rubrica
simbólica do que uma previsão propriamente dita.
4.7 Dos recursos destinados à manutenção e conservação de OAEs
A seguir, consta o total anual pago por SIURB em obras e serviços relativos à
manutenção de OAEs, com valores históricos (Figura 9) e valores atualizados para
junho de 2018, onde foi utilizado o índice de Pontes divulgado pela Secretaria da
Fazenda do Município de São Paulo (Figura 10).
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Figura 9 – Pagamentos de SIURB - série histórica.

Fonte: Tribunal de Contas do Município de São Paulo (2019).
Figura 10 – Pagamentos de SIURB – Valores atualizados.

Fonte: Tribunal de Contas do Município de São Paulo (2019).

Verifica-se então uma variação nos dispêndios indicando ações esparsas de
manutenção, demonstrando carência de uma sistemática de ações de manutenção.
Em seguida, consta a Figura 11 que traça duas linhas comparativas entre o
liquidado anual frente ao orçamento anual (valores previstos), relativos à
manutenção de OAEs.
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Figura 11 – Liquidado frente ao orçado.

Fonte: Tribunal de Contas do Município de São Paulo (2019).

Cabe trazer algumas observações da Figura 11 supra:
a) Valores/1.000;
b) O levantamento do orçado foi realizado com o mesmo critério dos valores
realizados;
c) A figura apresenta o valor da LOA, sem atualizações;
d) Nos anos de 2013 a 2018, foi verificado que o pedido no projeto de lei
orçamentária (PLOA) para o analisado foi idêntico ao aprovado pela
Câmara Municipal.
Dessa figura, é possível verificar a diferença do orçado com o executado. É
sabido que no decorrer do ano as demandas se alteram e os recursos previstos,
muitas vezes, não se concretizam. Todavia, o gráfico mostra uma incompatibilidade
completa.
Por fim, têm-se dois comparativos:
O primeiro relaciona a despesa referente a manutenção de OAEs com a
despesa de toda a SIURB, Figura 12, que demonstra o percentual liquidado com a
manutenção de OAEs com relação à despesa total liquidada da SIURB.
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Figura 12 – Comparativo com o liquidado total da SIURB.

Fonte: Tribunal de Contas do Município de São Paulo (2019).
Obs: Valores em R$/1000.

Considerando que o orçamento da SIURB apresenta significativas oscilações
anuais, cabe trazer a Figura 13, onde consta o percentual do valor liquidado anual
referente à manutenção de OAEs com relação à despesa anual liquidada de toda a
Prefeitura. Assim, tem-se:
Figura 13– Comparativo com o total liquidado pela PMSP.

Fonte: Tribunal de Contas do Município de São Paulo (2019).

Ressalte-se que nessa análise não estão separados os custos relativos à
manutenção estrutural e a manutenção não estrutural, considerados ambos como
custos de manutenção.
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As duas figuras corroboram a afirmação de que não há uma política de
manutenção, o que ocorre são intervenções esparsas e esporádicas.
4.8 Dos custos relativos à manutenção
Os custos relativos de uma intervenção na estrutura crescem rapidamente
com o tempo de espera para se fazer essa intervenção. Quanto ao tema, Helene
(1992, p. 23) afirma: “As correções serão mais duráveis, mais efetivas, mais fáceis
de executar e muito mais baratas quanto mais cedo forem executadas.”.
Neste diapasão, a demonstração mais expressiva dessa afirmação chama-se
lei de evolução dos custos, ou “Lei dos 5”. Esta regra, formulada por SITTER, W.R,
colaborador do CEB – Comité Euro-internacional du Betón, e, amplamente citada em
bibliografias específicas da área, mostra que os custos de correção crescem
segundo uma progressão geométrica de razão cinco, vide Figura 14.
De acordo com essa lei, tem-se que o custo de uma intervenção depende da
fase em que se encontra um empreendimento:
a.
Fase de projeto: toda intervenção tomada na fase de projeto
com o objetivo de aumentar a proteção e durabilidade da estrutura,
tais como aumentar o cobrimento da armadura, diminuir a relação
água/cimento do concreto ou aumentar o fck, implica em um custo
relativo de 1 unidade monetária.
b.
Fase de execução: toda intervenção tomada durante a fase de
execução, implica num custo relativo de 5 unidades monetárias.
c.
Fase de manutenção preventiva: toda intervenção referente a
obras/serviço de manutenção implicam num custo de 25 unidades
monetárias.
d.
Fase
de
manutenção
corretiva:
toda
intervenção
correspondente a trabalhos de diagnóstico, reforço e proteção das
estruturas que já perderam sua vida útil de projeto e apresentam
manifestações patológicas evidentes. Para essas intervenções
implica um custo de 125 unidades monetárias. (HELENE, 1992, p.
24-25).
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Figura 14 – Lei de Sitter.

Fonte: Cavalli e Dotaf (2008 apud PEREIRA; HIPPERT; ABDALLA, 2011, p. 4).

Dessa figura, considerando que a análise deste trabalho se refere a pontes e
viadutos já projetados e executados, destacam-se dois períodos:
Manutenção preventiva: toda medida tomada com antecedência e previsão,
durante o período de uso e manutenção da estrutura.
Manutenção corretiva: corresponde aos trabalhos de diagnóstico, prognóstico,
reparo e proteção das estruturas que já apresentam manifestações patológicas, ou
seja, correção de problemas evidentes. A estas atividades pode-se associar um
custo cinco vezes superior ao custo de uma intervenção preventiva tomada com
antecedência à manifestação explícita de patologias.
A prática mostra que no Brasil, em todas as esferas de governo, o
investimento em manutenção é baixo nas primeiras idades das OAEs, sendo que a
atuação da Administração é reativa, pautada somente em situações corretivas e
emergenciais.
Tem-se então um paradoxo na manutenção do patrimônio de OAEs: baixa
disponibilidade financeira para realização de manutenção aliada a um desembolso
desses recursos tardio, que é mais custoso.
Assim, gera-se um ciclo vicioso, no qual o orçamento disponível fica
comprometido em quase sua totalidade para situações inadiáveis, acarretando uma
degradação do quadro das OAEs como um todo.
Corroborando o exposto, apresenta-se a situação vivenciada no Município de
São Paulo nos últimos 10 anos, onde houve um crescimento de contratações
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emergenciais conforme a Figura 15.
Figura 15 – Resumo do percentual de modalidades licitatórias frente ao total dispendido
com manutenção e conservação de OAEs.

Fonte: Tribunal de Contas do Município de São Paulo (2019).

Cabe trazer também o panorama do crescimento das emergências frente a
despesa total liquidada da Prefeitura relativo a conservação de OAEs, vide Figura
16:
Figura 16 – Evolução do percentual de emergências frente a despesa da PMSP.

Fonte: Tribunal de Contas do Município de São Paulo (2019).
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4.9 Dos Gabaritos das OAEs na Cidade de São Paulo
De acordo com Rodrigues (2019), ao menos 15 caminhões por mês ficam
bloqueados por excesso de altura em pontes e viadutos da cidade de São Paulo.
Segundo a mesma reportagem, que trouxe dados da Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET) obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, em
2018 foram ao menos 132 casos, desses 43 entalaram de fato. Em 2017 foram 217
ocorrências.
O local com maior número de ocorrências foi o viaduto General Euclides de
Figueiredo, sobre a Avenida Vinte e Três de Maio na região do Ibirapuera. Foram 40
casos no período entre janeiro de 2017 e outubro de 2018, segundo o jornal. O
gabarito desse viaduto (Figura 17) tem apenas 4,1 m de altura.
Figura 17 – Gabarito do Viaduto General Euclides de Figueiredo.

Fonte: Google Map (2019).

Outro viaduto que possui gabarito insuficiente e já foi objeto de diversas
batidas de veículos é o viaduto General Olímpio da Silveira (Figura 18), com apenas
3,8m de altura livre.
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Figura 18 – Gabarito do Viaduto General Olímpio da Silveira.

Fonte: IG São Paulo (2014).

Para trafegar no município de São Paulo, os veículos precisam respeitar os
limites estabelecidos na resolução 210/06 do Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN) e na Portaria 05/82 DSV-GAB, a saber: altura: 4,40m; largura: 2,60m;
comprimento: 14,00m para veículos simples, 18,60m para veículos articulados e
19,80m para veículos com reboque, e; peso total: 45tf (CONSELHO NACIONAL DE
TRÂNSITO, 2006; SÃO PAULO, 2019b).
Veículos que ultrapassem esses limites devem portar a Autorização Especial
de Trânsito (AET).
Considerando as dimensões externas dos caminhões, o gabarito das pontes
e viadutos da cidade nos locais por onde esses veículos trafegam deveriam também
atender a dimensões mínimas.
O Manual de Projeto Geométrico, publicação IPR-740 emitido pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), estabelece o
gabarito das obras de arte em função da classificação da via, vide Tabela 6:
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Tabela 6 – Gabarito das OAEs em função da classificação da via.
TIPO DA VIA

VDM VOLUME DIÁRIO MÉDIO

GABARITO VERTICAL MÍNIMO (m)

Via Expressa Primária

>5.500

5,5

Via Expressa Secundária
Via Arterial Primária
Via Arterial Secundária
Via Coletora
Via Local

>5.500
>1.400
>700
>300
<300

5,5
5,5
4,5
4,5
4,5

Fonte: Brasil (2010).

Observa-se que existem apenas 2 alturas regulamentadas, uma de 4,50m
para locais com tráfego de velocidades reduzidas: 30 km/h para a Local, 40 km/h na
Coletora e 60 km/h na Arterial Secundária; e, uma de 5,50m para locais com tráfego
de altas velocidades prevendo deslocamentos verticais, advindos por exemplo de
ondulações na pista. É considerada ainda uma folga adicional de 10 cm para
acomodar futuros recapeamentos (WATANABE, 2018).
Nesse sentido, das emergências realizadas entre 2007 e 2017, um número
expressivo ocorreu devido a acidentes de veículos.
Assim, previamente a se falar em implantação de um sistema de
gerenciamento de OAEs na cidade é necessário tratar da readequação dos
gabaritos das OAEs.
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5 REABILITAÇÃO DOS BAIXOS DOS VIADUTOS
Os espaços públicos sob as estruturas de OAEs da Cidade de São Paulo,
muitos com excelente localização, foram com o tempo sendo apropriados de
diferentes formas.
A maioria foi ocupada por moradias precárias, diante do agravamento da crise
habitacional e da grande desigualdade social presente. Citando Maricato (2005), “[...]
sociedades desiguais vão dar cidades desiguais”.
Contudo, podem-se observar nesses espaços locais com equipamentos
públicos e atividades diversas, sejam de cunho educacional, cultural, recreativo, de
zeladoria ou de assistência social, exercidas pelo próprio poder público ou por
associações civis e organizações não governamentais, através de cessões gratuitas
e permissões de uso por parte da Prefeitura (SÃO PAULO URBANISMO, 2016)
Em que pese o cumprimento de sua função social, frequentemente estes
espaços públicos dos baixos de OAEs são estigmatizados como paradigmas da
degradação urbana, seja pela atração de atividades e usos marginais em seu seio
ou imediações, seja pelos atributos qualitativos da inserção urbana, gestão e
relações de vizinhança dos equipamentos e atividades implantados (SÃO PAULO
URBANISMO, 2016).
Porém, a inserção urbana desses espaços é difícil devido a algumas
características especificas. Dentre essas, têm-se o caráter de espaço de passagem,
o seccionamento de fluxos de pedestres, o fluxo intenso e ruidoso de veículos sobre
as estruturas elevadas, a existência de espaços residuais de baixa altura e pouca
iluminação natural (SÃO PAULO URBANISMO, 2016).
Frequentemente, a requalificação física desses espaços públicos, por si só,
não é suficiente para reverter o esvaziamento demográfico, econômico e a
degradação urbana do entorno, sendo necessárias ações de ativação para
reintegrá-los ao contexto local, inserindo novas possibilidades de apropriação pela
população com atividades perenes ou transitórias, para criar animação, movimento,
contribuindo para a percepção de que são parte do ambiente urbano e do cotidiano
local (SÃO PAULO URBANISMO, 2016).
Existem diversos projetos bem-sucedidos de ocupação dos baixos das OAEs
ao redor do mundo. Seguem alguns exemplos:
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Em Zurique, na Suíça o projeto denominado Im Viadukt (Figura 19),
localizado na rua Limmatstrasse, 231, sob uma das principais linhas férreas da
cidade, requalificou a área com mercados, restaurantes, lojas, cultura, trabalho e
lazer (IM VIADUKT, 2019).
Figura 19 – Im Viadukt em Zurique – Suiça.

Fonte: Im Viadukt (2019).

Em Paris, na Avenida Daumesnil, encontra-se o Viaduc des Arts (Figura 20),
que foi reabilitado nos anos 2000 ao longo de 1,5 km com atividades comerciais sob
seus arcos. O destaque se dá para o artesanato francês, totalizando 55 artistas,
entre eles: marceneiros, luthiers, fabricantes de maçanetas em bronze, estilistas,
joalheiros, escultores, fabricantes de bonecas e marionetes, algumas galerias de
arte, chapeleiros, molduras de arte, fabricantes de lustres e luminárias, entre outros
(LE VIADUC DES ARTS, 2019).
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Figura 20 – Viaduc des Arts, Paris, França.

Fonte: Google Map (2019).

Outro exemplo é o viaduto Stadtbahnbögen em Viena (Figura 21), também
reabilitado com comércio:
Figura 21 – Stadtbahnbögen, Viena, Austria.

Fonte: Retail Design Institute Brasil (2019).
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Em Buenos Aires, a área La Recova na rua Posadas (Figura 22) também se
destaca por reunir diversos restaurantes, entre eles: Piegari, El Mirasol, Sorrento, La
Stampa e La Tasca de Plaza Mayor.
Figura 22 – La Recova, Buenos Aires, Argentina.

Fonte: Google Map (2019).

Saigon ou Ho Chi Minh, na República Socialista do Vietnã, apesar de seu
trânsito que conta com mais de 6 milhões de motos, também bem usufruiu de
espaço sob viaduto (Figura 23).
Figura 23 – Viaduto em Ho Chi Minh, Vietnã.

Fonte: Retail Design Institute Brasil (2019).
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Esses exemplos demonstram o potencial desses espaços públicos. Assim, no
próximo tópico abordam-se aspectos legais de seu uso.
5.1 Legislação aplicável aos baixos
A Lei Municipal nº 13.426, de 5 de setembro de 2002, dispõe sobre “[...] a
outorga, pelo Poder Executivo, mediante licitação, das áreas localizadas nos baixos
dos viadutos e pontes, através de concessão onerosa para exploração por
particulares, e dá outras providências.” (SÃO PAULO, 2002b).
Nessa lei, destacam-se alguns pontos:
A aferição do preço da área demanda uma avaliação imobiliária, conforme
indica o parágrafo primeiro do artigo primeiro.
“§ 1º - Haverá para cada local, preço diferenciado em razão da metragem da
área e da importância de sua localização comercial.” (SÃO PAULO, 2002b).
Ainda, o parágrafo segundo de mesmo artigo determina:
“§ 2º - O concessionário deverá pagar, mensalmente, a título de
remuneração, importância compatível com o local a ser explorado, que será definida
pelo Poder Executivo.” (SÃO PAULO, 2002b).
Registra-se, também, que um dos objetivos da lei era utilizar a receita
decorrente da exploração dos baixos para remoção e reinstalação das ocupações
irregulares, nos termos do artigo sexto:
“Art. 6º - As receitas decorrentes do pagamento referente à exploração serão
destinadas prioritariamente à remoção e reinstalação dos ocupantes dessas áreas,
os quais deverão ser transferidos para moradias populares”. (SÃO PAULO, 2002b).
Por fim, em seu artigo sétimo a lei disciplina que o prazo máximo de
concessão é 20 anos.
Cinco anos após a promulgação da referida lei, foi emitido o Decreto
nº 48.378/2007, que veio regulamentar essa cessão de uso dos baixos de pontes e
viadutos.
Em seu artigo segundo o decreto dispõe que:
“As áreas existentes nos baixos de pontes e viadutos destinam-se ao uso
urbanístico e social, compatível com as normas de segurança das estruturas dessas
obras-de-arte.” (SÃO PAULO, 2007a).
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Outrossim, segundo o decreto, a competência para definir a destinação de
uso e a ocupação das áreas de baixos de pontes e viadutos é das Subprefeituras,
sem olvidar da legislação municipal de uso e ocupação do solo.
Recentemente foi emitido pela Prefeitura Municipal o Decreto nº 58.727 de
27.04.2019 que regulamentou a permissão de uso de baixos de viadutos, pontes e
adjacências incluídos no Plano Municipal de Desestatização, nos termos da Lei
nº 16.703, de 4 de outubro de 2017, e da Lei nº 16.651, de 16 de maio de 2017
(SÃO PAULO, 2017a; 2017b; 2019a).
O Plano Municipal de Desestatização consiste em uma lista de serviços e
ativos que podem ser alvos de desestatização, ou seja, que possam através de
concessão, Parceria Público Privada ou privatização, ser geridos pela iniciativa
privada.
A aludida Lei Municipal nº 16.651/2017 criou o Conselho Municipal de
Desestatização e Parcerias e o Fundo Municipal de Desenvolvimento. Nesse fundo
ficarão depositadas as receitas oriundas das concessões e privatizações que,
futuramente, serão empregadas nas áreas mais sensíveis da administração, como
saúde, educação, habitação, mobilidade, segurança e assistência social (SÃO
PAULO, 2017a).
Já a Lei Municipal nº 16.703/2017 trata das concessões e permissões de
serviços, obras e bens públicos que serão realizadas no âmbito do Plano Municipal
de Desestatização – PMD; e introduz alterações na Lei nº 16.211/2015 que trata de
concessões relacionadas ao transporte coletivo urbano de passageiros e o
transporte público hidroviário (SÃO PAULO, 2017b).
Esse último Decreto (nº 58.727/2019) regulamentou em seu artigo segundo:
Art. 2º Observada a legislação de uso e ocupação do solo vigente, a
adequação do local e a infraestrutura existente, as áreas de baixos
de viadutos, pontes e adjacências poderão ser outorgadas em
permissão de uso para o desenvolvimento das atividades a seguir
descritas:
I - de interesse coletivo, assim compreendidas as socioculturais ou
educacionais, de saúde ou esportivas, recreativas ou de lazer;
II - de natureza econômica, a serem exploradas direta ou
indiretamente pelo permissionário, admitidas as:
a) de natureza comercial e de serviços;
b) de natureza recreativa ou de lazer. (SÃO PAULO, 2019a).

Ainda, o mesmo artigo segundo em seu parágrafo único autorizou a
exploração de anúncios na área da permissão de uso, subsidiariamente ao
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desenvolvimento de outras atividades definidas na forma prevista nesse decreto,
obedecida a legislação vigente, especialmente a Lei nº 14.223, de 26 de setembro
de 2006, conhecida como “Lei Cidade Limpa” (SÃO PAULO, 2006).
Ressalte-se que esse Decreto regulamentou que compete ao Conselho
Municipal de Desestatização e Parcerias, ouvida a Subprefeitura competente, definir
os viadutos, pontes e adjacências que serão objeto de desestatização por meio de
permissão de uso (SÃO PAULO, 2019a).
A definição de atividades permitidas em cada área ainda compete às
Subprefeituras, assim como a fiscalização do cumprimento das exigências legais e
obrigações do termo assinado pelo permissionário.
Esse decreto também disciplina que o termo de permissão vale como
autorização à realização de eventos na área para até 250 pessoas; acima desse
público, o permissionário deverá obter autorização administrativa.
Cabe também transcrever a redação do artigo 11 que vai ao encontro da
proposta deste trabalho quanto a esse ponto específico.
Art. 11. Fica autorizada a previsão de incentivos ao permissionário
no termo de permissão de uso, na forma de descontos no valor do
preço público estabelecido para a permissão de uso, com o objetivo
de viabilizar a requalificação da área objeto da permissão, por meio
de instalações e equipamentos temporários e do desenvolvimento de
atividades de interesse coletivo, conforme estabelecido no edital de
licitação. (SÃO PAULO, 2019a).

Por último, consignam-se também critérios para a construção de edificações
nesses locais, nos termos do artigo 13:
I - um único pavimento com pé-direito máximo igual a 50%
(cinquenta por cento) do gabarito vertical disponível no local da
edificação;
II - paredes em alvenaria e cobertura em laje de concreto armado,
moldadas “in loco” ou pré-fabricadas;
III - recuos, em relação aos pilares ou colunas da ponte ou viaduto,
iguais a 6 (seis) vezes a menor dimensão do pilar ou coluna, em
metros, em qualquer direção;
IV - recuo, em relação aos aterros de encontro, de 6m (seis metros);
V - recuos, em relação à projeção das bordas da ponte ou viaduto,
de 2m (dois metros) na perpendicular ao eixo longitudinal, ao longo
da extensão da ponte ou viaduto. (SÃO PAULO, 2019a).
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5.2 Panorama dos baixos na Cidade de São Paulo
A partir de estudos realizados por Grupo Intersecretarial constituído em 2011
no âmbito do Processo Administrativo nº 2011-0.329.190-0, a São Paulo Urbanismo
(2016) desenvolveu trabalhos de análise urbanística dos espaços públicos sob
pontes e viadutos da Cidade de São Paulo.
Um resumo dos resultados obtidos encontra-se em Nota Técnica de outubro
de 2016, disponível para consulta em meio eletrônico a toda a população.
A análise foi realizada em três etapas, que são vistas a seguir:
Na Etapa I (ocupação), a partir de uma análise visual, o resultado foi
apresentado como viável e inviável:


Viável: quando existem nas quadras públicas áreas abertas, planas e
transitáveis, com altura livre não inferior a 2,5m, desimpedidas para
ocupação pela legislação em vigor e não utilizadas por atividades
operacionais urbanas e por serviços essenciais;



Inviável: quando as áreas não reúnem as condições acima descritas,
caracterizando-se pela presença de espaços fechados e inacessíveis,
como “caixões perdidos”, por elementos de movimentação, estabilização
e contenção de solo, como taludes e muros de arrimo, por espaços
abertos com funções destinadas a atividades operacionais urbanas e por
serviços essenciais, como acostamentos e baias, ou com funções de
preservação ambiental, como áreas de preservação permanente junto a
rios e córregos.

Ressalte-se que as áreas cobertas classificadas como viáveis, porém com
área inferior a 25 m², também foram consideradas inviáveis à ocupação.
A partir dessa análise, foram considerados viáveis a ocupação os baixos de
76 viadutos e 9 pontes (Figura 24).
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Figura 24 – Resultados da Etapa I.

Fonte: São Paulo Urbanismo (2006).

Na etapa II foram analisados critérios de acessibilidade para pedestres, a
partir de “[...] uma associação direta e simplificada entre a classificação viária da
legislação urbanística vigente com o fluxo de veículos, inferindo-se que as vias de
maiores categorias na hierarquia representariam maiores dificuldades de acesso
[...]” (SÃO PAULO URBANISMO, 2016). Para tanto, foram utilizados como base os
mapas do sistema viário estrutural (Lei nº 16.050/2014) e coletor (Lei nº
13.885/2004), sendo considerados acessíveis os baixos com ao menos uma via
pública de acesso classificada como via local.
Os resultados foram apresentados como inacessível e acessível:


Inacessível: quando a única possibilidade de acesso ao baixo é por vias
estruturais ou coletoras;



Acessível: quando há possibilidade de acesso por uma ou mais vias
locais.

Aqui, cabe ressaltar, que a condição inacessível não é definitiva, mas
somente um indicativo de que seriam necessárias intervenções para tornar esses
locais acessíveis de forma segura.
Nesse aspecto, os baixos das OAEs não viabilizados nessa segunda etapa
ainda possuem potencial de aproveitamento.
A partir dessa análise, das 85 OAEs consideradas viáveis na etapa I, foram
considerados acessíveis os baixos de 62 viadutos e 7 pontes (Figura 25).
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Figura 25 – Resultados da Etapa II.

Fonte: São Paulo Urbanismo (2006).

Antes da avaliação na etapa III, foram desconsiderados sete viadutos já
contemplados por projetos urbanos, restando o universo de 62 pontes e viadutos.
Na etapa III, a análise foi organizada em duas frentes:
Na primeira, foram levantadas as características dimensionais de cada local,
como áreas e alturas. Na segunda, cada baixo foi analisado como conjunto de áreas
públicas cobertas e descobertas inseridas em um contexto urbano, destacando-se
os aspectos qualitativos das características do uso do solo, do fluxo de pedestres e
das áreas já apropriadas por atividade de permanência.
À época os critérios analisados foram:
Área: com base no MDC – Mapa Digital da Cidade, a definição das
áreas cobertas e descobertas foi feita descontando-se do total da
quadra pública as áreas equivalentes às calçadas, com base nas
larguras nas calçadas das quadras vizinhas, observando-se uma
largura mínima de 2,5m. (SÃO PAULO URBANISMO, 2016).

A definição utilizada foi a seguinte:


Coberta: consideradas as áreas de ocupação viável sob a projeção do
tabuleiro da ponte ou viaduto;



Descoberta: consideradas as áreas de ocupação viável descobertas
contíguas às áreas cobertas, na mesma quadra pública.
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Altura: a partir de uma análise visual da altura de cada área coberta,
foi avaliada a viabilidade de ocupação em um único piso ou em
múltiplos pisos. Foi considerada como altura, livre de obstáculos, a
cota média entre o piso e a face inferior da estrutura – tabuleiro,
vigas ou pórticos, desprezando-se nervuras e vãos entre vigas. (SÃO
PAULO URBANISMO, 2016).



Simples, quando a altura permite a ocupação em um único piso;



Múltipla, quando a altura permite uma ocupação da área coberta em dois
ou mais pisos.
Uso do solo: as informações utilizadas na elaboração dos mapas e
tabelas para caracterização do Uso do Solo no contexto urbano das
pontes e viadutos tiveram como fonte o TPCL – Cadastro Territorial e
Predial, de Conservação e Limpeza, mantido pela SF - Secretaria
Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura
de São Paulo. (SÃO PAULO URBANISMO, 2016).

A Nota Técnica ressalta que apesar do enfoque predominantemente tributário
no registro das informações, a utilização do TPCL oferece uma enorme riqueza de
dados sobre uso e ocupação do solo no município, sendo que essa base é utilizada
com frequência por urbanistas e planejadores como fonte para análise do espaço
urbano.
Com essa finalidade, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano (SMDU) estabeleceu uma metodologia de agregação
resultante do cruzamento entre os valores USO e PADRÃO
atribuídos pelo TPCL, para cada imóvel cadastrado, gerando 16
diferentes tipologias de uso do solo. Essa metodologia foi adotada na
construção do mapa que indica o uso predominante do solo em
relação à área construída, em cada quadra fiscal do município. A
versão utilizada é de 2014. (SÃO PAULO URBANISMO, 2016).

As 16 (dezesseis) tipologias de uso do solo utilizadas foram as seguintes:
1) RHBP – Residencial horizontal de baixo padrão;
2) RHMAP – Residencial horizontal de médio/alto padrão;
3) RVBP - Residencial vertical de baixo padrão;
4) RVMAP – Residencial vertical de médio/alto padrão;
5) CS – Comércio e serviços;
6) IA – Indústrias e Armazéns;
7) RCS – Residencial + Comércio/serviços;
8) RIA – Residencial + Indústrias/armazéns;
9) CSIA – Comércio/serviços + Indústrias/armazéns;
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10) GAR – Garagens;
11) EP – Equipamentos públicos;
12) ESC – Escolas;
13) VAG – Terrenos vagos;
14) Outros;
15) Sem predominâncias;
16) Sem informação.
Foram apresentados, também, os equipamentos públicos e favelas mais
próximos e relevantes ao contexto.
Outro aspecto considerado foi o mapeamento da presença de pessoas:
Baixo: fluxo de pessoas ocasional, constituído por moradores, trabalhadores
e usuários locais, situação típica de pontes ou viadutos cujo contexto de uso do solo
é predominantemente residencial ou industrial, com baixas densidades e
desarticulado do sistema viário estrutural e coletor, como ruas sem saída ou alças
de retorno;
Médio: fluxo de pessoas frequente, constituído por usuários locais e de
regiões próximas, situação típica de pontes e viadutos próximos a equipamentos
públicos e centralidades locais, situados em áreas mistas de média densidade e cujo
sistema viário se articula com as principais vias locais;
Alto: fluxo de pessoas intenso, constituído por usuários de origem diversa do
local, situação típica de pontes ou viadutos próximos a grandes equipamentos
públicos, estações e terminais de transporte ou centralidades de interesse regional
ou metropolitano, com situações diversas de mescla de usos, densidades e
articulação com o sistema viário local.
Portanto, as 62 OAEs geraram 310 áreas públicas que conforme essa etapa
apresentam as seguintes características:
a) 195 são cobertas e 115 descobertas;
b) 193 com alturas simples e 116 com alturas múltiplas;
c) Das ocupações, foram analisados 287 áreas dessas 310:


52 equipamentos públicos ou de interesse público;



34 áreas de esporte e lazer–quadras, equipamentos de ginástica,
etc;



30 estacionamentos;
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27 ecopontos;



20 escolas de samba;



19 áreas de favelas ou ocupadas por moradores de rua;



13 áreas comerciais – sacolões, feiras livres, floriculturas, ferrosvelhos;



11 canteiros de obra;



8 áreas sem uso identificado;



3 áreas de comércio ambulante;



2 terminais de ônibus;



101 áreas desocupadas.

Quanto à classificação dos fluxos de pessoas, têm-se 190 como Baixo, 97
como Médio e 23 como Alto.
Por fim, o estudo conclui que dessas 62 OAEs, existem cinco “conjuntos
notáveis”, sem prejuízo do potencial dos demais:
1) Viadutos José Pinheiro Borges/ Jacu Pêssego - Nova Trabalhadores/
Ladeira do Xisto, em Itaquera;
2) Viaduto Eng. Alberto Badra, na Penha;
3) Viaduto Júlio de Mesquita Filho (I e II), na Bela Vista;
4) Viaduto do Glicério, na Baixada do Glicério;
5) Viadutos Almirante Delamare / Comandante Taylor / Anchieta - Bom
Pastor, no Sacomã.
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6 SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE OAES
Para Moscoso (2017), o conceito de gerenciamento das OAEs pode ser
definido como um projeto que busca otimizar custos das diferentes soluções de
conservação possíveis. A partir da análise do comportamento das estruturas ao
longo dos anos, determina-se qual o momento correto para as intervenções nas
OAEs.
O MP-SP, em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 2007,
em sua cláusula 3ª, ajustou com a SIURB a necessidade de implantação de um
sistema para gerenciamento das OAEs:
[...] implantará um sistema de gerenciamento de informações e
banco de dados para cadastro e classificação das obras de arte, com
base em projetos, inspeções rotineiras de campo trimestrais,
ensaios, diagnósticos preliminares e definitivos, avaliações de
desempenho, planejamento de prioridades, acompanhamento e
registro de recuperações, criando um histórico de situação da obra
de arte que ficará devidamente arquivado para consulta dos órgãos
fiscalizadores. (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2007).

No entanto, a efetividade desse sistema de gestão requer uma atividade de
planejamento, que consiste no prévio conhecimento técnico sobre todas as
estruturas existentes no Município, bem como na constante atualização dessas
informações.
Definido o universo, para a implantação desse sistema de gestão deve ser
realizado o mapeamento das OAEs existentes, conforme Anexo A da ABNT NBR
9452:2016, por meio de uma vistoria inicial in loco, também denominada vistoria
cadastral, que deve conter, no mínimo:


Identificação e localização de cada estrutura administrada pelo Município;



Registro

das

características

geométricas,

tipologia

estrutural

e

caraterísticas particulares (vãos, apoios, aparelhos de apoio, encontros,
entre outras);


Registro das características plani-altimétricas; características de pista
(número de faixas, passeio, pavimento, entre outras), gabarito e tráfego.



Registro de anomalias e recomendações de terapia;



Classificação da OAE, segundo os parâmetros estrutural, funcional, e de
durabilidade, conforme Seção 5 de mesma norma;
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Croquis (planta do tabuleiro; corte longitudinal e corte transversal);



Levantamento fotográfico (a norma regulamenta no mínimo 8 fotografias).

Em seguida, esse cadastro deve dispor de um sistema que permita a
constante atualização dessas OAEs. Para tanto, a mesma norma traz em seu Anexo
B um roteiro básico e fichas para inspeção rotineira.
A norma recomenda que essa vistoria seja realizada a intervalos de tempo
regulares, não superiores a um ano, e também quando ocorram excepcionalidades.
Nessa vistoria rotineira, caso sejam detectadas ocorrências danosas, a norma
regulamenta a vistoria do tipo especial, sendo uma vistoria pormenorizada da obra,
visual e/ou instrumental, realizada por engenheiro especialista.
Por fim, cabe apresentar dois fluxogramas para o gerenciamento de uma
OAE (Figuras 26 e 27).
Figura 26 – Fluxograma para o gerenciamento de uma OAE.

Fonte: NBR 9452 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2016).
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Figura 27 – Fluxograma para gestão de uma Ponte ou Viaduto.

Fonte: Ortega (apud VITÓRIO, 2006).

6.1 Inspeções de OAEs
A NBR 9452:2016 apresenta quatro tipos de inspeções para OAEs, sendo
elas: cadastral, rotineira, especial e extraordinária.
Segundo essa norma, a inspeção cadastral possui a finalidade de montar um
registro da estrutura, sendo a primeira a ser realizada, devendo ser efetuada
imediatamente após a conclusão da obra ou quando há uma alteração na
configuração da mesma, como reforço estrutural, alargamento e acréscimo da
estrutura e mudanças no sistema estrutural.
Já as inspeções rotineiras são atividades que visam acompanhar o estado de
conservação e detectar eventuais anomalias existentes ou que venham a surgir.
Elas são realizadas com ou sem utilização de equipamentos especiais para análise
ou acesso, sendo realizadas à distância, a partir do terreno, do nível de água ou
sobre o tabuleiro, devendo ser realizadas num prazo não superior a um ano
(ARAUJO, 2017).
Nas inspeções rotineiras, deve ser verificada a evolução de anomalias já
observadas em inspeções anteriores, bem como novas ocorrências, reparos ou
recuperações já efetuadas, dando subsídios em tempo hábil ao planejamento dos
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trabalhos de inspeções especiais, cuja função é diagnosticar de maneira precisa as
patologias existentes apresentando os tipos de terapias que as atividades de
manutenção devem realizar (ARAUJO, 2017).
Nessa esteira, as inspeções especiais são realizadas com base nas
inspeções rotineiras, devendo ter uma periodicidade de cinco anos, podendo ser
postergada para até oito anos, desde que se enquadrem economicamente em obras
com intervenções de longo prazo, e em obras que seja possível o acesso a todos os
seus elementos constituintes, vistoriados durante as inspeções rotineiras (ARAUJO,
2017).
Em determinados casos, as inspeções especiais devem ser antecipadas
quando a inspeção anterior indicar uma classificação de intervenção de curto prazo
em relação aos parâmetros de desempenho estrutural e de durabilidade, e também
quando forem previstas adequações de grande porte, como alargamentos,
prolongamentos, reforços e elevação de classe portante (ARAUJO, 2017).
Por sua vez, as inspeções extraordinárias estão associadas às necessidades
não programadas, por ocorrência de impactos de veículos, trem ou embarcações
nas obras, ocorrências de eventos da natureza, como inundações, vendaval, sismos
e outros, e quando é necessário avaliar mais criteriosamente um elemento ou parte
da obra de arte especial.
Outra classificação bastante utilizada em inspeções de OAEs é a elaborada
pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) em documento
denominado “Controle das Condições Estruturais, Funcionais e de Durabilidade das
Obras de Arte Especiais” emitido em 10.08.2017, de código “ET-00.000.000-0C21/002”.
O objeto desse documento da ARTESP é “[...] estabelecer procedimentos
para garantir a manutenção e adequação da segurança e funcionalidade requeridas
nas obras de arte especiais [...]”, sendo que “[...] os procedimentos respeitarão as
normas vigentes da ABNT, tanto em inspeções de pontes e viadutos de concreto
(NBR 9452), quanto nas intervenções com projetos e obras necessários para
adequá-los aos níveis por elas exigidos.” (AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE TRANSPORTE NO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007).
Segundo o documento da ARTESP, as OAEs são classificadas de acordo
com três parâmetros: estrutural, funcionalidade e durabilidade.
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1) Parâmetros estruturais
Os parâmetros estruturais são aqueles relacionados à segurança estrutural
da OAE, ou seja, referentes à sua estabilidade e capacidade portante, sob o critério
de seus estados limites últimos e de utilização, conforme recomendações vigentes
da ABNT.
Sob o ponto de vista de prioridades de ações de recuperação, é frequente
estes parâmetros serem objeto de maior atenção, notadamente quando a obra
apresenta sintomatologia já visualmente detectável de desempenho estruturalmente
anômalo (AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE
NO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007 apud TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, 2019).
2) Parâmetros Funcionais
Por parâmetros funcionais entender-se-ão aqueles aspectos da OAE
relacionados diretamente aos fins a que ela se destina, devendo, para tanto, possuir
adequação geométrica, como gabaritos verticais e horizontais suficientes, e
proporcionar conforto e segurança a seus usuários, apresentando, por exemplo,
guarda-corpos íntegros, ausência de depressões e ou buracos na pista de
rolamento, adequação de passeios, sinalização etc (AGÊNCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE NO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007
apud TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2019).
3) Parâmetros de Durabilidade
Designam-se por parâmetros de durabilidade aquelas características das
OAEs diretamente associadas com sua vida útil, ou seja, com o tempo em que se
estima irá a estrutura manter-se íntegra cumprindo suas funções originais em
serviço.
Deste modo, assim conceituados, estes parâmetros vinculam-se à proteção
da estrutura contra ataques de meios agressivos, choques mecânicos, infiltrações,
corrosões do aço etc. Exemplificam-se como anomalias associadas a durabilidade,
ausência de recobrimento de armadura, fissuração que permite infiltrações, ausência
de proteção de taludes de encontros, falta de proteção superficial das estruturas em
função das agressões, dada a ambiência local onde está implantada a OAE ou a
passarela, etc.
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Para cada um desses parâmetros (estrutural, funcionalidade e durabilidade),
a condição de serviço de cada OAE é classificada em Bom (A), Regular (B) e
Ruim(C). E dentro de cada classificação, em 5 níveis 0, 1, 2, 3, 4 e 5, conforme
Tabela 7 que segue (AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
TRANSPORTE NO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007 apud TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2019).
Tabela 7 – Condições de serviço das OAEs.
URGENCIAMENTO
Classes de Ações
Prazo (1)
Imediata
0
No 1º ano
Curto Prazo
No 2º ano
No 3º ano
Médio Prazo
No 4º ano
Longo Prazo
No 5º ano

Tipo
0
1
2
3
4
5

ESTADO OPERACIONAL
Bom
Regular

Ruim
C

B
A

Fonte: Anexo 1 Critério e Simulação de Classificação de OAEs - Documento ET-00.000.0000-C21/002 da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte no Estado de
São Paulo (2007) apud Tribunal de Contas do Município de São Paulo (2019).
Nota: Prazo contado a partir da data da vistoria.

Como se observa, o prazo para intervir nas OAEs irá depender da
classificação obtida em cada parâmetro.
As ações imediatas são aquelas para as quais foram dadas uma classificação
“C0”. Já para as classificadas em “C1” e “C2”, deve-se efetuar uma inspeção
especial nos moldes da NBR 9452 para que sejam confirmadas as irregularidades
observadas na inspeção inicial.
Em função dessa classificação tem-se o denominado “urgenciamento”
segundo o qual discriminam-se os cinco tipos de intervalos de tempo, contados a
partir da inspeção inicial, a saber: ações imediatas, de curto, médio e longo prazos
(AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE NO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2007 apud TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO, 2019).
De forma análoga, a NBR 9452:2016 considera os parâmetros estruturais, de
durabilidade e de funcionalidade quanto à avaliação das OAEs, de modo que, para
cada parâmetro analisado, são atribuídas notas de classificação, sendo elas: crítica
(1), ruim (2), regular (3), boa (4) e excelente (5), o que permite uma visão qualitativa
e quantitativa do estado de conservação, que reflete o quão grave podem ser os
problemas detectados.
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Nesse sentido, cabe trazer quadro constante da norma que sintetiza os
critérios para a classificação das OAEs conforme a caracterização estrutural,
funcional e de durabilidade, vide Quadro 2 a seguir:
Quadro 2 – Classificação da condição de OAE segundo os parâmetros estrutural, funcional
e de durabilidade.
Nota

5

4

3

2

1

Condição

Excelente

Boa

Regular

Ruim

Crítica

Caracterização
estrutural

Caracterização
funcional

Caracterização de
durabilidade

A estrutura apresenta-se
em condições
satisfatórias,
apresentando defeitos
irrelevantes e isolados.

A OAE apresenta
segurança e conforto
aos usuários.

A OAE apresenta-se em
perfeitas condições,
devendo ser prevista
manutenção de rotina.

A estrutura apresenta
danos pequenos e em
áreas, sem comprometer
a segurança estrutural.

A OAE apresenta
pequenos danos que
não chegam a
causar desconforto
ou insegurança ao
usuário.

A OAE apresenta
pequenas e poucas
anomalias, que
comprometam sua vida
útil, em região de baixa
agressividade
ambiental.

Há danos que podem vir a
gerar alguma deficiência
estrutural. Mas não há
sinais de
comprometimento da
estabilidade da obra.
Recomenda-se
acompanhamento dos
problemas. Intervenções
podem ser necessárias a
médio prazo.

A OAE apresenta
desconforto ao
usuário, com defeitos
que requerem ações
de médio prazo.

A OAE apresenta
pequenas e poucas
anomalias, que
comprometam sua vida
útil, em região de
moderada a alta
agressividade
ambiental. A OAE
apresenta moderadas a
muitas anomalias, que
comprometam sua vida
útil, em região de baixa
agressividade
ambiental.

Há danos comprometendo
a segurança estrutural da
OAE, sem risco iminente.
Sua evolução pode levar
ao colapso estrutural. A
OAE necessita de
intervenções significativas
a curto prazo

A OAE com
funcionalidade
visivelmente
comprometida, com
riscos de segurança
ao usuário,
requerendo
intervenções de
curto prazo.

A OAE apresenta
moderadas a muitas
manifestações
patológicas, que
comprometam sua vida
útil, em região de alta
agressividade
ambiental.

Há danos gerando grave
insuficiência estrutural na
OAE. Há elementos
estruturais em estado
crítico, com risco tangível
de colapso estrutural. A
OAE necessita
intervenção imediata,
podendo ser necessária
restrição de carga,
interdição total ou parcial
ao tráfego, escoramento
provisório,
instrumentação,
associadas ou não.

A OAE não
apresenta condições
funcionais de
utilização.

A OAE encontra-se em
elevado grau de
deterioração, apontando
problema já de risco
estrutural e ou
funcional.

Fonte: NBR 9452 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2016).
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7 ASPECTOS PRELIMINARES DA MODELAGEM DE UMA PPP PARA AS
PONTES E VIADUTOS DA CIDADE DE SÃO PAULO
A seguir são tratados os aspectos introdutórios acerca da modelagem de uma
PPP visando a reabilitação e manutenção das pontes e viadutos da Cidade de São
Paulo.
7.1 Aspectos iniciais
Conforme já observado no item 4.7, o Município de São Paulo vem
promovendo a operação de OAEs por meio de contratos de empreitada de obras e
contratos de prestação de serviços, nos moldes fixados pela Lei Federal nº
8.666/1993. Cumpre destacar que, conforme já demonstrado neste trabalho, a
proporção de contratações emergenciais vêm crescendo e apresentaram-se como
quase a totalidade de contratos de manutenção dessas estruturas, em muitos dos
anos analisados.
Nesse sentido, um modelo de PPP poderia trazer melhorias econômicas,
jurídicas e operacionais à persecução desta finalidade pública.
Nesse aspecto, a Lei Municipal nº 14.517/2007 prevê em seu Art. 3º:
“Poderão ser objeto do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas: I - a
implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública; II - a prestação de serviço público;[...]” (BRASIL, 2007b).
De antemão, cabe destacar que a operação e requalificação de OAEs implica
em investimentos de elevado porte, sem correspondentes fontes de receita. Isto é,
não há taxa nem tarifa específica para custear os serviços de manutenção e
conservação de OAEs.
Nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal, as taxas são cobradas em
razão do exercício do poder de polícia pelo Estado ou pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos a sua disposição (BRASIL, 1988). Consoante o art. 77 do Código Tributário
Nacional (CTN), o serviço público é específico quando podem ser destacados em
unidades autônomas de utilidades públicas, e é divisível quando suscetível de
utilização separadamente por cada um de seus usuários.
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No caso da manutenção das OAEs, entende-se que falta o requisito da
divisibilidade do serviço, sendo que os serviços são prestados de maneira difusa, de
modo que beneficiam toda a coletividade que transita pelo território urbano, razão
pela qual estaria excluída a incidência de taxas sobre este tipo de serviço.
Por seu turno, pode-se defender a cobrança de tarifa dos usuários desta
modalidade de serviço público, na forma de um pedágio urbano. Todavia, o conceito
de tarifa mais consensualmente aceito traz em si a ideia de facultatividade do uso do
serviço pelo usuário, de modo que o usuário teria autonomia para utilizar do serviço
prestado pela Concessionária ou do serviço prestado pela municipalidade, de modo
que se impõe a necessidade de caminhos alternativos (SÃO PAULO, 2020).
Como a discussão em relação ao tema é longa e, a princípio, não se mostra
viável a cobrança de tarifa para esses serviços, o presente trabalho não irá adentrar
nesse mérito. Assim, o regime jurídico adotado é de uma Concessão Administrativa,
conforme disposto na Lei Federal nº 11.079/2004 dispõe:
Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. [...]
§ 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).

Diante deste regramento jurídico, o objeto da PPP proposta neste estudo
consiste na delegação da prestação de um serviço público de manutenção de ativos
municipais (pontes e viadutos), de natureza indivisível, associado à execução de
obras de requalificação.
Em resumo, o escopo previsto seria:


Requalificação: atividade que contempla obras de melhorias, estrutural e
funcional, nas OAEs objetos da PPP, incluindo, onde forem necessários,
o reforço para a adequação da estrutura ao trem-tipo atual, a solução
para o gabarito vertical insuficiente, bem como a relocação das
ocupações irregulares nos baixos das estruturas;



Operação: atividade que contempla garantir que as pontes e viadutos
contemplados no Contrato mantenham condições estruturais, funcionais e
de durabilidade com a classificação no mínimo: “4 - BOA”, segundo a
ABNT NBR 9452:2016; e “A – BOA”, segundo a classificação da
ARTESP;
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Manutenção: atividade que contempla a administração direta, bem como
a zeladoria das OAEs contempladas na PPP;



Conservação: atividade que abrange ações de preservação das OAEs
contempladas, especialmente no que toca aos bens reversíveis da
concessão, baseado em São Paulo (2020).

7.2 Receitas acessórias
A Concessionária poderá realizar atividades na área dos baixos das pontes e
viadutos, inclusive por meio de aluguel de espaços dos baixos e painéis publicitários
visando à obtenção de Receitas Acessórias, nos termos do art. 7º, VII, da Lei
Municipal nº 14.517/2007. (SÃO PAULO, 2007b).
A exploração comercial através do aluguel dos espaços dos baixos se dá pela
reforma e adaptação dos espaços disponíveis.
Essa utilização deverá observar as vedações em função da afetação de uso
previamente imposta pela legislação pertinente, especialmente, pela Lei Municipal
n° 16.402/2016 – a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e a legislação
detalhada no item 5.1. (SÃO PAULO, 2016).
Ressalte-se o recente Decreto nº 58.727 de 27.04.2019 que regulamenta que,
observada a legislação de uso e ocupação do solo vigente, a adequação do local e a
infraestrutura existente, as áreas de baixos poderão ser “outorgadas em permissão
de uso” para o desenvolvimento das atividades de interesse coletivo, assim
compreendidas as socioculturais ou educacionais, de saúde ou esportivas,
recreativas ou de lazer; de natureza econômica, a serem exploradas direta ou
indiretamente pelo permissionário, admitidas as de natureza comercial e de serviços
e as de natureza recreativa ou de lazer (SÃO PAULO, 2019a). Uma observação no
decreto: “são vedadas atividades de uso industrial ou que utilizem gás inflamável na
área” (SÃO PAULO, 2019a).
A exploração de anúncios na área da permissão de uso, consoante ao
parágrafo único do artigo 2º do mesmo Decreto, deve obedecer a legislação vigente,
especialmente a Lei nº 14.223, de 26 de setembro de 2006, a “Lei Cidade Limpa”.
Todavia, poderiam ser vislumbradas alterações legislativas visando ampliar a
exploração publicitária nos viadutos, de modo a aumentar a receita acessória
oriunda dessa atividade.
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7.3 Modelagem preliminar
Com base no exposto neste trabalho, vislumbram-se duas alternativas viáveis
para melhorar a condição das pontes e viadutos da Cidade de São Paulo:


O modelo atual conduzido pela Prefeitura Municipal de São Paulo
(PMSP), principalmente pela SIURB, que incluiria contratação preliminar
de obras de requalificação das estruturas, incluindo a relocação das
ocupações irregulares, para então a implantação de um sistema de
gestão da manutenção com contratações de serviços de manutenção e
conservação visando manter as condições estruturais, funcionais e de
durabilidade dessas estruturas;



Um modelo de concessão administrativa, previsto na Lei Federal nº
11.079/2004, abrangendo todo o escopo desde a requalificação até a
operação das estruturas.

Nesse sentido, um contrato de PPP com o escopo apresentado poderia ser
realizado de diversas formas:
A primeira hipótese seria a concessão de todas as 186 Pontes e Viadutos da
cidade, ficando somente a manutenção de pontilhões e passarelas a cargo da
PMSP, cuja competência é das Subprefeituras.
Outra hipótese seria a concessão somente de estruturas que possuem
potencial uso de seus baixos, assim, com maiores chances de receitas acessórias
na concessão, a fim de tornar o projeto atrativo.
Para essa última, destacam-se os viadutos elencados partir de estudos
realizados por Grupo Intersecretarial constituído em 2011 no âmbito do Processo
Administrativo nº 2011-0.329.190-0, onde a SPUrbanismo desenvolveu trabalhos de
análise urbanística dos espaços públicos sob pontes e viadutos da Cidade de São
Paulo, conforme item 5.2 do presente trabalho.
A relação de viadutos com as respectivas características encontra-se no
Apêndice A deste Trabalho; em resumo têm-se 12 conjuntos de OAEs com
potencial utilização de seus baixos.
Esse é o universo considerado na análise de Value for Money (VfM) que
segue nos itens subsequentes. Conforme revisão bibliográfica apresentada, o VfM
será dividido em duas análises: qualitativa e quantitativa.
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Para a análise qualitativa, utilizou-se um universo dos 12 conjuntos de OAEs,
conforme Apêndice A, enquanto para a análise quantitativa, foi realizado um estudo
hipotético de 01 conjunto dentre os relacionados, formado pelo Viaduto do Glicério,
Viaduto Roberto Abreu Sodré, Viaduto 31 de Março e Viaduto Leste-Oeste.
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8 ANÁLISE DE MÉRITO QUALITATIVA
Segundo Grilo e Alves (2012), deve-se conduzir uma análise preliminar
mediante preenchimento de uma matriz ou lista de verificação, com o intuito de
avaliar se o projeto reúne as características básicas para uma contratação no
formato de PPP.
A inexistência de limitações de natureza técnica (escopo), econômica
(escala) ou legal (delegabilidade das funções) para a execução da obra e o
fornecimento dos serviços mediante PPP fornece uma indicação preliminar sobre a
adequação desse formato contratual, que deve ser corroborada por análises
complementares.
A seguir é apresentada uma lista não exaustiva com base no guia elaborado
por Grilo e Alves (2012).
8.1 Análise da elegibilidade do projeto à contratação em regime de PPP
1) Atendimento ao valor mínimo legal: o valor do investimento é
superior a R$ 10.000.000,00?
Para efetuar o levantamento do valor do Contrato, foi utilizado levantamento
feito pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM/SP) que relacionou
as obras de reforma, manutenção e conservação realizadas pela PMSP no período
entre 2007-2018 (12 anos).
Desse levantamento, foram calculadas as áreas de tabuleiro de cada OAE
para se ter um valor por m² que poderia ser extrapolado para o universo de OAEs
objeto da PPP proposta no estudo.
Foram também atualizados os valores para a data base de junho de 2018,
utilizando do índice relativo a obras em pontes e viadutos da própria SIURB. O
resultado encontra-se anexado no Apêndice B.
Tem-se, então, que a PMSP despendeu, em 12 anos, R$ 255,66/m² para a
data-base de junho de 2018. Assim, para o universo de 20 OAEs, a área total de
tabuleiro seria de 238.730,00 m², ou seja, para 12 anos o custo de manutenção
dessas estruturas poderia atingir R$ 61.033.711,80, extrapolando para 20 anos,
esse valor seria de R$ 101.722.853,00.
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Não se pode olvidar que a maioria desses viadutos possuem uma
classificação inadequada segundo parâmetros da NBR 9452, conforme estudo
elaborado pela SINAENCO (2017)9. Desse conjunto, apenas o Viaduto Comendador
Elias Nagib Breim (Lapa) apresentou a classificação “4 – boa” para os três
parâmetros (estrutural, funcional e durabilidade); os demais avaliados apresentam
as notas “1” – crítica e “2” – ruim.
Esse panorama denota que a manutenção realizada não é efetiva e que
seriam necessários investimentos para a readequação da maioria das estruturas.
Somem-se, ainda, os valores para a adequação das estruturas ao trem-tipo
atual, a adequação dos gabaritos e relocação da população que ocupa
irregularmente os baixos.
Considera-se, então, que o valor de R$ 101.722.853,00 para uma PPP de 20
anos, para fins de estudo, é conservador e atende o requisito de atendimento ao
valor mínimo legal.
Indo um pouco mais além, o Contrato poderia ser dividido em lotes a fim de
aumentar o universo de possíveis competidores sem afastar a eficiência da
Administração Pública.
Nesse sentido, uma estrutura hipotética seria a divisão segundo região, tendo
como valor mínimo de R$ 10 milhões por lote. Senão, vejamos:
Lote 1: Centro: Viaduto 31 de Março, Viaduto do Glicério, Viaduto Engenheiro
Orlando Murgel, Viaduto Governador Roberto Abreu Sodré, Viaduto Júlio de
Mesquita Filho e Viaduto Leste-Oeste. Valor estimado de R$ 27.024.540,30.
Lote 2: Região Leste1: Viaduto Ladeira do Xisto, José Pinheiro Borges,
Viaduto Prefeito José Carlos de Figueiredo Ferraz, Viaduto Engenheiro Alberto
Badra e Viaduto Milton Leão. Valor estimado de R$ 33.800.382,50.
Lote 3: Região Sudeste: Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie,
Viaduto Alcantara Machado, Viaduto Gasômetro, Viaduto Maestro Alberto Marino
(Rangel Pestana) e Viaduto Pacheco Chaves. Valor estimado de R$ 23.491.319,10.
Lote 4: Regiões Oeste e Sul: Viaduto Comendador Elias Nagrib Breim (Lapa),
Viaduto Miguel Mofarrej, ambos da região oeste; e, Ponte do Morumbi Caio Pompeu
de Toledo e Ponte Nova Morumbi na região sul. Valor total estimado de R$
17.406.611,10.

9

Disponível em http://sinaenco.com.br/PVV-SP-2017-1.pdf.
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2) Escopo

combinado

de

obras

e

serviços:

o

escopo

do

empreendimento não está restrito exclusivamente ao fornecimento
de mão-de-obra ou ao fornecimento e instalação de equipamentos
ou à execução de obra pública?
Sim, ao envolver o fornecimento de serviços precedido da execução de obras
de readequação das OAEs, o empreendimento se enquadra nas exigências da Lei
de PPP.
3) Atendimento aos prazos legais: o prazo de vigência é superior a 5
(cinco) anos e inferior a 35 (trinta e cinco) anos?
Sim, conforme item 1, prevê-se, inicialmente, um contrato com prazo de
vigência de 20 (vinte) anos. No entanto, esse prazo hipotético deve ser suficiente
para a amortização dos investimentos incorridos pelo parceiro privado de modo que
a Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada seja compatível com a taxa de mercado,
apresentando vantajosidade na contratação tanto para o poder público como para o
privado.
A metodologia utilizada para a análise da viabilidade econômico-financeira de
uma Parceria Público- Privada é constituída pela projeção dos fluxos de caixa livres
futuros gerados e o cálculo TIR gerada pelo projeto (SÃO PAULO, 2020b).
Amplamente adotada em estudos de viabilidade econômico-financeira de
projetos de grande vulto e de infraestrutura no país, a metodologia parte do
pressuposto de que uma oportunidade de investimento tem seu valor determinado
pela magnitude e pelo cronograma de pagamentos ou recebimentos dos fluxos de
caixa livre projetados num determinado empreendimento. Dessa forma, estima-se
quanto dinheiro será gerado e quando, para que possa ser distribuído aos
fornecedores de capital do empreendimento, ou seja, seus acionistas e credores.
Na Parceria Público-Privada, o fluxo de caixa livre representa o saldo líquido
de caixa gerado pelas operações da Sociedade de Propósito Específico (SPE). A
partir desses fluxos de caixa é calculada a taxa interna de retorno (TIR) do projeto,
que corresponde à sua medida de rendimento intrínseca. Ou seja, em face dos
fluxos estimados, a TIR traduz a taxa que os investidores no projeto obteriam de
retorno médio a cada período no qual mantêm capital investido.

100

Como método bastante difundido em modelagens econômico-financeiras
desenvolvidas para a estruturação de projetos sob a modalidade de concessão ou
de PPP, o projeto é considerado atrativo para o investidor quando a TIR for pelo
menos igual à rentabilidade mínima exigida pelo investidor para aplicar dinheiro em
determinada operação ou empreendimento (representada pelo Custo Médio
Ponderado de Capital do projeto).
Somente a partir desse cálculo que poderia ser avaliado o prazo da PPP. No
entanto, do exposto nos itens anteriores, o escopo da contratação demandaria um
prazo de vigência, maior que cinco anos, devido aos investimentos iniciais
necessários, e menor que 35 anos, uma vez que as demandas e características do
trafego, questões relacionadas à mobilidade urbana e ao uso do espaço urbano não
se mantém constantes em um período tão longo de tempo.
4) Capacidade legal de prestar os serviços: os serviços de que trata o
projeto de PPP podem ser delegados a particulares?
Sim, conforme visto nos aspectos iniciais da PPP, os serviços de projeto,
construção, operação, manutenção e conservação podem ser delegados ao parceiro
privado.
8.2 Análise da adequação da contratação em regime de PPP
Conduzida mediante preenchimento de matriz ou lista de verificação, a
Análise da adequação da contratação em regime de PPP avalia se o projeto reúne
características que indicam a conveniência do fornecimento dos serviços no formato
de PPP (Mérito). A Análise de projetos executados por meio da PPP revela que essa
alternativa tende a produzir resultados superiores ao fornecimento dos serviços no
âmbito do governo quando (GRILO; ALVES, 2012):


os padrões de
relativamente

qualidade e disponibilidade

estáveis

e

puderem

ser

dos serviços forem

definidos,

contratados

e

monitorados ao longo do contrato de PPP;


os riscos contratuais puderem ser partilhados de forma objetiva entre os
parceiros;
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houver sinergias entre a realização da obra e o fornecimento dos
serviços;



não houver restrições consideráveis à implantação do projeto, tais como a
obtenção de licenças, aprovações e desapropriações;



a celebração do contrato de PPP não comprometer a capacidade
gerencial do parceiro público em longo prazo;



a escala do projeto justificar os custos de transação incorridos pelas
partes;



a

licitação

puder

atrair

um

número

suficiente

de

fornecedores

capacitados.
A seguir é apresentada uma lista não exaustiva com base no guia elaborado
por Grilo e Alves (2012).
1) Repartição eficiente de riscos: é possível repartir os riscos
contratuais, de forma objetiva, entre o parceiro público e o parceiro
privado?
Sim, visto que o parceiro público assumirá os riscos relacionados com o
aumento da carga de tráfego atuante na estrutura, enquanto o parceiro privado
reterá os riscos relacionados com as atividades de cunho operacional (manutenção
e conservação das estruturas).
2) Definição de metas e padrões de qualidade dos serviços: é possível
definir as metas e os padrões de qualidade e disponibilidade dos
serviços de forma clara?
Sim, as metas e os padrões de qualidade e disponibilidade dos serviços,
assim como as especificações construtivas podem ser definidos de forma objetiva.
As diretrizes e exigências técnicas na readequação das pontes, assim, como as
condições funcionais, estruturais e de durabilidade mínimas possuem regulação
estabelecida por normas técnicas.
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Nesse sentido, seria previsto manter as OAEs com a classificação no mínimo:
“4 - BOA”, segundo a ABNT NBR 9452:2016; e “A – BOA”, segundo a classificação
da ARTESP, nos parâmetros funcionais, estruturais e de durabilidade (AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE NO ESTADO DE
SÃO PAULO, 2007; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016).
3) Mensuração objetiva do desempenho: é possível estabelecer
critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado?
Sim, por meio de um Sistema de Mensuração do Desempenho baseado em
indicadores que avaliem as atividades de limpeza, paisagismo, conservação das
estruturas, implantação do sistema de gestão da manutenção, equipamentos
públicos e requalificação dos baixos.
4) Vinculação entre desempenho e pagamentos: é possível vincular a
remuneração do parceiro privado ao alcance de metas e padrões de
desempenho e disponibilidade?
Sim, é possível relacionar a remuneração do parceiro privado com a
qualidade dos serviços, apurada por meio do Sistema de Mensuração do
Desempenho.
Nesse ínterim, um sistema de mensuração do desempenho, com base em
índices aferidos mensalmente e aplicados de modo que possam diminuir ou
aumentar

a contraprestação mensal

efetiva

recebida pelo concessionário,

condicionaria a remuneração à qualidade dos serviços prestados.
5) Ganhos de eficiência na prestação dos serviços: o setor privado tem
experiência na prestação dos serviços a serem delegados? Existem
razões para supor que a PPP promoverá ganhos de eficiência em
relação às alternativas tradicionais?
Sim, comumente esses serviços são prestados pelo setor privado por
contratações tradicionais regidas pela Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993).
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Nesse ínterim, a PPP traria maior eficiência e flexibilidade nos processos de
contratações de materiais e serviços: não estando sujeita às regras de contratação
aplicáveis ao setor público, a concessionária contrata bens e serviços em condições
de mercado o que beneficia os serviços e infraestrutura, uma vez que viabiliza
contratações mais flexíveis e preços mais competitivos. Adicionalmente, o modelo
jurídico de concessão administrativa não vincula a remuneração da contratada à
quantidade de insumos e instrumentos utilizados, de modo que a concessionária
possui um incentivo contratual para buscar bens e serviços mais baratos,
respeitados os parâmetros técnicos mínimos estabelecidos no contrato de
concessão e seus anexos.
Destaca-se também a atualização tecnológica constante que a PPP pode
trazer: incorporação de novas soluções, métodos e tecnologia durante todo o prazo
da concessão.
6) Custos estimáveis no longo prazo: os custos para prover os
serviços segundo as metas e padrões de qualidade e disponibilidade
definidos pelo governo, durante o prazo de vigência do contrato,
podem ser estimados de forma confiável pelos interessados?
Sim, a partir de custos anteriores de manutenção dessas estruturas. Cumpre
registrar, também, que a PMSP iniciou um programa de vistorias das OAEs,
contratando inspeções especiais conforme a NBR 9452. O Programa de Metas atual
prevê a realização de inspeções especiais em 185 OAEs, ou seja, quase a
totalidade das estruturas do município.
Nessas inspeções especiais são realizados, além da inspeção visual,
diversos ensaios nas estruturas, uma verificação estrutural de compatibilidade da
estrutura com as normas e trem-tipos atuais, e a previsão de terapias para as
patologias apresentadas.
Nesse sentido, a partir desse programa a PMSP disporá de informações
atualizadas e detalhadas das OAEs do município, de modo que os custos podem ser
levantados de forma confiável.
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7) Escala do empreendimento: o empreendimento é suficientemente
grande para justificar os custos e prazos adicionais incorridos em
uma eventual contratação no formato de PPP?
Sim, conforme item anterior o valor estimado para a manutenção dos 20
viadutos elencados atingiria R$ 5.086.142,65 por ano.
Ademais, a Concessionária dispõe de mecanismos, aportes financeiros e
operações de crédito, para a obtenção de recursos que viabilizam a realização dos
investimentos necessários à requalificação das OAEs, nos termos solicitados pela
Administração Direta do Município de São Paulo, e exploração de receita de aluguel
de baixos e de painéis publicitários.
8) Competição pelo acesso ao mercado: o processo licitatório poderá
atrair um número suficiente de consórcios com capacidade técnica e
financeira para executar os serviços conforme as metas e padrões
definidos no contrato de PPP?
Sim, em virtude dos seguintes fatores:


Escala do projeto, perspectiva de fluxos de caixa estáveis e expectativa
de amortização dos investimentos durante a vigência do contrato;



Atração de um número suficiente de empresas capacitadas em licitações
recentes de obras, reformas, manutenções e conservações de OAEs;



Inexistência de processos licitatórios semelhantes em outros entes
federativos, e potencial desse instituto para a Cidade de São Paulo;



Estabilidade econômica e garantias financeiras suficientes do município;



Possibilidade de obtenção de financiamento de longo prazo para o projeto
a um custo aceitável.

9) Integração de atividades e redução de custos: a integração de
diversas atividades no contrato de PPP pode gerar oportunidades
para a transferência de riscos e a redução de custos? Existem
mecanismos suficientes para prevenir que esses ganhos não sejam
obtidos a expensas de reduções na qualidade dos serviços?
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Sim.

A

PPP

acarreta

em

uma

sinergia

entre

as

obras

de

requalificação/construção e os serviços de operação, manutenção e conservação: a
realização das obras e serviços em um mesmo contrato de longo prazo gera
incentivos naturais para que a concessionária utilize materiais de melhor qualidade,
que apresentem menor número de falhas e que incorram em menores custos de
manutenção e operação.
Ademais, o sistema de mensuração do desempenho, por sua vez, é capaz de
detectar eventuais desvios na qualidade dos serviços, a partir de parâmetros
objetivos regulamentados por normas técnicas.
10) Delegação e controle governamental: a delegação da execução dos
serviços ao parceiro privado pode comprometer a capacidade
gerencial dos órgãos contratantes em longo prazo?
Não, pois a estrutura proposta demanda do parceiro privado a execução de
atividades operacionais que já são normalmente executadas indiretamente pela
Administração Pública.
11) Licenças e aprovações administrativas: existem restrições ao
desenvolvimento do projeto, tais como a obtenção de aprovações,
licenças, desapropriações e outras, que possam afetar a sua
contratação no formato de PPP?
Sim, embora não haja desapropriações por serem áreas públicas, a
remoção/relocação das ocupações nos baixos dos viadutos, precisam ser estudadas
caso a caso e podem ser limitadores para algumas das OAEs relacionadas.
As áreas ocupadas contemplam: habitações irregulares e moradores de rua,
comércio

ambulante,

estacionamentos,

ecopontos,

equipamentos

públicos,

cooperativas e escolas de samba (SÃO PAULO URBANISMO, 2016).
12) Estabilidade e continuidade dos serviços: os serviços a serem
delegados

ao

parceiro

privado

estão

sujeitos

a

mudanças

frequentes, decorrentes, por exemplo, de avanços tecnológicos, que
podem tornar as metas e padrões de qualidade e disponibilidade
obsoletas antes do término da vigência do contrato?
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Não, os serviços são relativamente estáveis. No entanto, podem ocorrer
mudanças em normas técnicas, trem-tipo e tráfego que poderiam impactar na
contratação a longo prazo. Contudo, esse aspecto não tende a influenciar a
atratividade do projeto, uma vez que esses riscos poderão ser alocados ao parceiro
público no contrato de PPP.
13) Garantias do poder público: o órgão contratante pode aportar
garantias reais com qualidade, volume e liquidez suficientes para
que o parceiro privado possa obter recursos para a execução do
projeto junto a entidades financiadoras?
Essa questão demanda um levantamento da Secretaria de Fazenda do
Município e devido a sua complexidade não foi abrangida no escopo deste trabalho.
14) Delegação e aspectos políticos: os serviços a serem delegados
mediante contrato de PPP são sensíveis, do ponto de vista político,
por exemplo, em caso de falhas na sua execução? Em outras
palavras, eventuais falhas na execução dos serviços delegados
podem ocasionar impactos sociais relevantes?
Sim, falhas na execução dos serviços que acarretem paralisações de trânsito
geram impactos sociais relevantes, bem como questões relativas à segurança e a
integridade das estruturas precisam ser objeto de aferição rotineira pelo poder
público e de previsão de penalidades financeiras em caso de desempenho
deficiente.
Outrossim, questões relativas a remoção/relocação das ocupações dos
baixos são sensíveis e demandam estudos sociais específicos.
15) Mudanças regulatórias e legais: existem riscos relevantes de
mudanças em marcos regulatórios no setor em que o projeto se
insere?
Sim. Inicialmente, vislumbram-se riscos relativos a mudanças em normas
técnicas, do uso e ocupação do solo, mudanças na exploração comercial, entre
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outros. Todavia, esses riscos podem ser alocados para o poder público de modo que
não influenciem a atratividade do projeto.
A análise acima indica a adequação do modelo de PPP para a readequação e
operação de OAEs no município de São Paulo. Segundo Grillo e Alves (2012),
contudo, o órgão setorial deve levantar experiências da aplicação da PPP em
projetos semelhantes, seja em nível nacional ou internacional, a fim de corroborar os
resultados das análises anteriores, identificar os impactos desse formato contratual
na qualidade dos serviços e coletar subsídios para a modelagem do projeto.
Não foram encontradas PPPs semelhantes ao objeto pretendido. O exemplo
mais próximo, talvez, seriam as concessões de rodovias, nos quais as OAEs fazem
parte do escopo contratual. Para essas concessões, sejam comuns ou na forma de
PPPs, a receita vem em grande parte das tarifas pagas pelos usuários. Assim,
considerando os aspectos inerentes ao pedágio e as particularidades das OAEs
urbanas, como ocupações nos baixos, congestionamentos, gabaritos verticais, o
comparativo entre os modelos resta prejudicado.
Todavia, considerando que os serviços de reforma e manutenção de pontes e
viadutos são historicamente prestados de forma indireta pelo Município, as
experiências positivas do uso dos baixos de viadutos elencadas na Seção 5, bem
como as tratativas e estudos já elaborados pelo município da utilização desses
espaços, e a possível receita acessória oriunda da exploração publicitária do
espaço, indicam o potencial do projeto.
Enfim, entende-se que do ponto de vista qualitativo, a PPP tem potencial
viabilidade, mas são necessários estudos mais aprofundados de mercado e
disponibilidade financeira municipal. Segue-se a análise quantitativa.

108

9 ANÁLISE DE MÉRITO QUANTITATIVA
A análise quantitativa envolve a comparação entre o custo provável do
fornecimento dos serviços no âmbito do governo (Projeto Público de Comparação ou
PPC) e no formato de PPP (Projeto Privado de Referência ou PPR).
Segundo Grilo e Alves (2012) o custo provável é estimado por meio de
modelos financeiros. Sempre que possível, os modelos devem considerar as
diferenças no custo do fornecimento dos serviços no âmbito do governo e no
formato de PPP, no que diz respeito a:


Eficiências na construção, manutenção e operação: o contrato de PPP
cria incentivos para que o parceiro privado, envolvido no empreendimento
desde a fase de projeto, desenvolva soluções que potencializem a
redução dos custos de implantação, assim como custos de manutenção e
operação das atividades;



Incidência de tributos: a Análise deve considerar os tributos que incidem
sobre as receitas e os lucros do parceiro privado e que não estão
presentes no fornecimento dos serviços no âmbito do governo;



Transferência de riscos: a Análise deve considerar, ainda, o valor dos
riscos transferidos para o parceiro privado na PPP (projeto, construção,
operação,

manutenção

etc.),

usualmente

assumidos

pelo

órgão

contratante quando os serviços são fornecidos da forma tradicional. Cabe
ressaltar que os seguros contratados pelo parceiro privado e as prováveis
deduções nas suas contraprestações devido a desvios na qualidade dos
serviços também devem ser considerados nesta análise.
Segundo Grilo e Alves (2012), para verificar a conveniência em termos
financeiros da contratação por meio de PPP, se comparam os custos esperados do
fornecimento dos serviços pelo parceiro privado, trazidos a valor presente por uma
taxa, com os custos esperados do fornecimento desses mesmos serviços no âmbito
do governo.
Para essa análise quantitativa foi considerado o conjunto de viadutos:
Glicério, Roberto Abreu Sodré, 31 de março e Leste-Oeste.
Localizado na subprefeitura da Sé, entre o Glicério e o Cambuci, esse
conjunto de viadutos é parte da ligação leste-oeste, no trecho entre os bairros da
Liberdade e da Mooca (Quadro 3; Tabela 8).
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Quadro 3 – Descritivo do conjunto de viadutos analisado.
Descrição

Localização

Viaduto do Glicério

Interligação entre o Viaduto Leste Oeste e a Avenida
Alcântara Machado sobre a Avenida a Avenida do
Estado e o Canal do Rio Tamanduateí – Várzea do
Glicério.

Viaduto do Glicério - Alça de Acesso
(Viaduto sobre o Rio Tamanduateí)

Interligação entre a Avenida do Estado e o Viaduto
do Glicério - Várzea do Glicério

Viaduto Governador Roberto Abreu
Sodré

Interligação entre a Avenida Prefeito Passos e a Rua
da Mooca sobre a Rua Antônio de Sá e da Avenida
do Estado - Sé.

Viaduto 31 de Março

Interligação entre a Rua Frederico Alvarenga e a
Avenida Alcântara Machado/Rua da Figueira sobre a
Avenida do Estado e o Canal do Rio Tamanduateí –
Parque Dom Pedro II.

Viaduto 31 de Março - Alça de Acesso

Alça de Acesso vindo da Rua Frederico Alvarenga Parque Dom Pedro II

Viaduto 31 de Março - Alça de Acesso

Alça de Acesso vindo da Prefeito Passos - Parque
Dom Pedro II.

Viaduto Leste-Oeste

Interligação Avenida Radial Leste-Oeste / Viaduto do
Glicério - Liberdade

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 8 – Descritivo do conjunto de viadutos analisados.
Descrição

Extensão Vãos
(m)
(nº)

Largura
Leito
Carroçável
(m)

Largura
Passeio
(m)

Pistas /
Faixas
(nº)

Juntas de
Dilatação
(nº)

Extensão
Juntas de
Dilatação
(total) (m)

Viaduto do Glicério

900

25

8x2

_

2 pistas
/3 faixas

7
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Viaduto do Glicério Alça de Acesso
(Viaduto sobre o Rio
Tamanduateí)

500

18

6

_

1 pista/
2 faixas

4

24

Viaduto Governador
Roberto Abreu Sodré

300

9

10

2

2 pistas
/2 e 1
faixas

5

60

Viaduto 31 de Março

670

16

6 em 520 m
/ 14 em 150

_

1 pista /
2e4
faixas

7

(7 x 6) +
(1 x 14)=
56

Viaduto 31 de Março
- Alça de Acesso

130

3

16

_

1 pista /
2 faixas

3

48

Viaduto 31 de Março
- Alça de Acesso

150

3

6

_

1 pista /
2 faixas

3

18

Viaduto Leste-Oeste

290

6

9 e 11,6

_

2 pistas/
3e4
faixas

3

61,8

Área do
Tabuleiro
(m²)

14.400,00

3.000,00

3.600,00

5.220,00

2.080,00
900,00
5.974,00

Fonte: Elaborado com base no Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas do Município de
São Paulo (2019).
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Têm-se, assim, no total 35.174,00 m² de tabuleiro, número esse que é
utilizado adiante neste trabalho.
Feita a introdução preliminar, inicia-se a estruturação do Value for Money.
9.1 Investimentos (Capital Expenditure - CAPEX)
Em estudo realizado pelo SINAENCO (2017), no qual foi realizada uma
inspeção rotineira por meio de uma análise visual, o viaduto do Glicério foi
classificado com nota 3 para parâmetros estruturais, 3 para durabilidade e 4 para
parâmetros funcionais.
Nesse esteio, a Prefeitura de São Paulo contratou em 2017 a recuperação do
Viaduto do Glicério. Essa contratação foi realizada por emergência devido a um
incêndio ocorrido no local. Todavia, fazia parte do escopo contratual além da
questão relativa ao incêndio a recuperação estrutural de diversas partes do viaduto,
considerada emergencial à época (TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
109SÃO PAULO, 2019).
O escopo desse Contrato não foi finalizado, de modo que do inicial proposto
não foi realizada a recuperação estrutural do viaduto. O valor contratual à época,
2017, era de R$ 1.540.487,41.
A partir de visita realizada em janeiro de 2020, conforme registro fotográfico,
Apêndice C, verificou-se uma série de patologias no Viaduto do Glicério, de modo
que seriam necessários investimentos prévios de readequação estrutural e
funcional. Uma anamnese preliminar é exposta a seguir.
Com relação aos elementos estruturais, foram verificados vegetação nas
juntas, infiltração de água e manchas de umidade, fissuras, armadura exposta em
estágio de corrosão e ausência ou insuficiência do cobrimento do concreto.
Quanto aos aspectos funcionais, foram constatados fissuras e buracos no
pavimento flexível sob o viaduto, ausência de placa indicando a altura do viaduto,
resíduos acumulados no passeio.
Ademais, verificou-se a presença de muitos moradores de rua no local,
tornando o local desconfortável para a passagem de transeuntes.
Desse modo, para fins de elaboração deste estudo hipotético, considerou-se
o valor previsto no Contrato de 2017 como o valor necessário de investimentos no
Viaduto do Glicério, atualizado para julho de 2018, aplicando-se o percentual 5,36%,
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relativo ao índice de Pontes da Secretaria da Fazenda, totalizando o montante de
R$ 1.623.057,53.
Todavia, esse valor refere-se somente ao Viaduto do Glicério, que possui
14.400 m² de área de tabuleiro. Admitindo que o conjunto de viadutos apresenta
condições estruturais, funcionais e de durabilidade semelhantes, esse valor foi
extrapolado para os 35.174,00 m² de tabuleiro, resultando no CAPEX total de
R$ 3.964.543,44.
Frisa-se que esse valor foi considerado como uma ordem de grandeza e que
o valor para a reabilitação dos viadutos somente poderia orçado depois de uma
inspeção detalhada e elaboração de projetos para execução das obras e serviços.
Nesse sentido, esse valor inclui os Benefícios e Despesas Indiretas, que para
a SIURB (2020) corresponde a 24,31% em obras de Viadutos. Essa rubrica abrange
o lucro bruto, o escritório central e os impostos da Empreiteira.
Ademais, considerou-se que as obras seriam realizadas em dois anos: onde o
ano 1 corresponde a 40% dos investimentos e o ano 2 a 60% dos investimentos.
Ressalte-se que nesse valor não estão inclusas as obras de requalificação
dos baixos, tratados no âmbito das receitas acessórias.
9.2 Custos de Operação (Operating expense - OPEX)
Os custos de manutenção anuais foram estimados conforme o item 8 deste
trabalho, no qual se adotaram os valores históricos atualizados da PMSP de
manutenção. Para o conjunto de viadutos em questão, o custo anual de manutenção
seria de R$ 749.206,02 ao ano.
Consoante a análise qualitativa, foi adotado, nesse estudo hipotético, um
prazo de 20 anos para a PPP em questão, sendo 02 anos de obra e 18 anos de
manutenção.
Com relação a esse prazo da PPP, conforme já explanado nas seções
anteriores, após estudos robustos, as projeções de receitas e despesas são
estabelecidas. Após, a Administração Pública possui duas variáveis que podem ser
ajustadas de forma discricionária (desde que justificadas e obedecidas as exigências
legais) a fim de zerar o Valor Presente Líquido (VPL): a contraprestação e o prazo
de concessão. Um prazo de concessão maior resulta em uma contraprestação
maior, enquanto um prazo de concessão menor resulta em uma menor.
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9.3 Riscos
Segundo Grilo e Alves (2012), no âmbito da Análise do Mérito do Projeto,
risco pode ser definido como qualquer fator ou evento capaz de afetar o fluxo de
caixa esperado do projeto. Tradicionalmente, os governos têm falhado em identificar,
quantificar e gerenciar os riscos dos projetos de forma adequada e raramente os
orçamentos consideram os fatores de riscos incorporados às Análises de projetos no
setor privado.
Portanto, o órgão contratante deve, com o suporte de especialistas, identificar
e quantificar os riscos do projeto durante a Análise do Mérito, de modo que a
comparação entre o custo provável do fornecimento dos serviços na forma
tradicional e no formato de PPP seja fidedigna.
Os riscos dos projetos podem subdivididos em sistêmicos e não sistêmicos ou
específicos. Os riscos sistêmicos são correlacionados com as variações na atividade
econômica (variações no Produto Interno Bruto, inflação, câmbio e outras) e devem
ser refletidos na taxa utilizada para descontar o fluxo de caixa dos projetos. Os
riscos não sistêmicos, por sua vez, são específicos do projeto (erros de concepção,
atrasos, sobrecustos e outros), devendo ser calculados de forma individual e
incorporados diretamente ao fluxo de caixa dos projetos.
9.4 Riscos sistêmicos
Para estimativa da taxa de desconto do fluxo de caixa do PPC e do PPR,
adotou-se o modelo de Custo Médio Ponderado do Capital (Weighted Average Costs
of Capital ou WACC), (GRILO; ALVES, 2012).
Com isso, foi adotado metodologia utilizada em editais de projetos de
concessões já estruturados pela PMSP (SÃO PAULO, 2020a), conforme equação
abaixo:
𝑊𝐴𝐶𝐶 =

𝐸
𝐷
∗ 𝐾𝑒 +
∗ 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑇)
𝐸+𝐷
𝐸+𝐷

Em que:
WACC: Custo médio ponderado de Capital
Ke: Custo de capital Próprio
E: Proporção de Capital Próprio
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D: Proporção de capital de terceiros
Kd: Custo de capital de terceiros
T: Alíquota direta de impostos
Para o custo do capital próprio foi utilizado o modelo Capital Asset Princing
Model (CAPM), que, em linhas gerais, apresenta o retorno que o investidor aceitaria
para investir em um ativo. O modelo foi construído da seguinte maneira:
𝐾𝑒 = [ 1 + 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑏 ] ∗ (1 + ∆𝜋) − 1
Em que:
Ke: Custo de capital próprio
Rf: Taxa livre de risco
β: Beta alavancado
Rm: Retorno esperado do mercado
Rm-Rf: Prêmio esperado sobre retorno do mercado
∆π: Diferença entre a inflação brasileira e a americana
Rb: Risco Brasil
Para se estimar o WACC, primeiramente cuidou-se do cálculo do Custo do
Capital Próprio, ou Ke. Para tanto, o beta desalavancado foi de 0,552310, que
corresponde ao beta de empresas comparáveis e que atuam no mesmo segmento
que a concessionária. Para o cálculo do beta realavacado utilizou-se o beta
desalavancado de 0,55, uma alavancagem de 30/70 (relação entre capital próprio e
capital de terceiros) e o percentual de impostos (IR + Contribuição Social) de 34%.
Assim, o valor do beta realavancado é de 0,8011.
Para a Taxa Livre de Risco, utilizou-se o valor de 2,6% nominal12, que
corresponde à média do retorno do título do governo americano T-Bond 30 em 2019.
Como prêmio de risco histórico de mercado (ou ERP, do inglês Equity Risk
Referência Estudo da Ernest Young. Média dos betas de empresas selecionadas: InvoCare, Anxian
Yuan China Holdings, StoneMor Partners, Arbor Memorial Services, Carrige Services, Diginity,
Lungyen Life Service Corporation, Tear Corporation. (apud SÃO PAULO, 2020a).
11 Beta realavancado = Beta desalavancado *[1+(1-T)*(D/E)], onde T são os impostos de 34% e D/E é
o percentual de capital de terceiros de 70%.
12
Informação de janeiro de 2020: média de retorno da dívida de 30 anos dos EUA nos últimos 12
meses (U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY apud SÃO PAULO (2020a).
10
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Premium) considerou-se o valor de 5,6%13 nominal correspondente à média de
retornos do índice S&P 500 sobre a Taxa Livre de Risco em 2019.
O prêmio pelo risco país de 2,2%14 foi obtido pela média de 30 dias do índice
EMBI-BRA (Emerging Market Bond Index para títulos brasileiros emitidos no
exterior). Finalmente, foi utilizada inflação de longo prazo para o Brasil de 3,5% a.a.
(IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo), e inflação americana de longo
prazo de 2,1% a.a (CPI – Consumer Price Index).
Os números acima resultam em um Custo Médio de Capital Próprio antes da
dívida (Ke) de 10,8% a.a. em termos reais.
Para o cálculo do custo do capital de terceiros, consideraram-se as seguintes
premissas (GRILO; ALVES, 2012; BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL, 2020):


Taxa de juros de longo prazo (TJLP) de 6,00% aa (valores nominais);



Adicionais à taxa de juros básica – “spread” de risco de crédito de
3,00%, taxa de comissionamento do empréstimo de 0,50% (“flat”) e taxa
de garantia de financiamento de 0,10% (“flat”);



Taxa de juros de empréstimo-ponte (curto prazo) de 13,5% aa (valores
nominais), que incide sobre 28% (40% de 70%) do investimento total no
primeiro ano;



Projeção de inflação brasileira de 3,5% aa.

Obteve-se, dessa forma, um custo do capital de terceiros de 7,36%, um custo
do capital próprio após impostos de 10,8% a.a. e um custo médio ponderado do
capital (WACC) de 8,39%, em valores constantes, considerando uma alavancagem
de 30/70 e a utilização do empréstimo ponte.
A taxa de desconto, para cálculo do valor presente dos fluxos de caixa
(projetados em moeda constante) do PPC e do PPR, a adotar, neste projeto, é o
custo real médio ponderado do capital (8,39% aa).

Informação de janeiro de 2020 (NYU STERN SCHOOL OF BUSINESS apud SÃO PAULO 2020a)
Informação de jan. 2020, In: JP MORGAN. EMBI+ Risco-Brasil - Frequência: Diária de
29/04/1994
até
19/06/2020.
Disponível
em:
http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=40940&module=M. Acesso em: 20 jun. 2020.
13
14
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9.5 Riscos não sistêmicos
Segundo Grilo e Alves (2012), os riscos não sistêmicos englobam:


Riscos de erros e omissões de projeto;



Riscos de custos adicionais durante a construção;



Riscos de custos adicionais durante a operação (manutenção no caso
estudado).

Para estimativa desses riscos devem ser levadas em conta questões relativas
a impacto e probabilidade, a partir de informações obtidas em projetos recentes e
experiências de especialistas.
Os valores dos riscos seguráveis no mercado podem ser estimados pela
contratação de seguros pelo parceiro privado (riscos de engenharia, segurogarantia, danos patrimoniais, responsabilidade civil, equipamentos, automóveis e
seguro de vida em grupo). Esses riscos correspondem ao prêmio das apólices,
estimados por consultores em seguros contatados pela equipe de projeto (GRILO;
ALVES, 2012).
Usualmente, os governos não contratam seguros no mercado, optando pelo
autosseguro. Essa opção, porém, não mitiga ou reduz o impacto da ocorrência dos
riscos. Por esse motivo, os custos dos seguros contratados pelo parceiro privado
devem ser incorporados aos respectivos fluxos de caixa como uma estimativa
aproximada da assunção desses riscos pelo governo (GRILO; ALVES, 2012).
A presente pesquisa não abrangeu os aspectos relativos aos riscos, uma vez
que o projeto não possui informações suficientes nesse momento para uma análise
equitativa. A rubrica referente ao risco foi destacada na análise de mérito e foi
considerada como uma limitadora da pesquisa.
9.6 Impostos
Adotaram-se as seguintes premissas para as alíquotas de impostos do
parceiro privado:
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•

•

Impostos incidentes sobre a receita bruta15 :
o

PIS: 0,65%;

o

COFINS: 3,00%.

Impostos incidentes sobre o lucro:
o

Imposto de renda: 15%;

o

Adicional de imposto de renda: 10%;

o

Contribuição social sobre o lucro líquido: 9%.

9.7 Capital de giro
Considerou-se no PPR o capital de giro de cerca de 30% do valor do capital
próprio dos investimentos: R$ 350.000,00.
9.8 Depreciação
Em conformidade com a legislação pertinente, adotou-se uma depreciação
linear do viaduto durante o período da concessão de 5% a.a.
9.9 Encargos financeiros
Adotou-se uma relação entre capital próprio e capital de terceiros de 30/70,
que conforme exposto no item 9.4 relativo aos riscos sistêmicos, utilizou-se do custo
de 9,84% a.a para o empréstimo de longo prazo e 13,5% para o empréstimo ponte.
Considerou-se um financiamento com prazo de amortização total de 12 anos,
com carência para início da amortização de 12 meses e exigência de garantia do
índice de cobertura do serviço da dívida mínimo (relação entre recursos disponíveis
para pagamento do serviço da dívida e o serviço da dívida) de 1,3, tipicamente
requerido em operações financeiras dos bancos de desenvolvimento nacionais.

Valores análogos aos incidentes no BDI da SIURB de 2020. De modo que desconsidera as
compensações incidentes em empresas optantes pelo lucro real, como é o caso projetado no PPR.
15
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9.10 Receitas acessórias
Para demonstrar o potencial de uso dos baixos do conjunto de viadutos,
cumpre trazer dois mapas (Figuras 28 e 29) e a Tabela 9 do estudo realizado pela
São Paulo Urbanismo (2016):
Figura 28 – Mapa de uso do solo.

Fonte: São Paulo Urbanismo (2016).
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Figura 29 – Análise urbanística.

Fonte: São Paulo Urbanismo (2016).
Tabela 9 – Análise urbanística.
Id

Tipo de Área

Área (m²)

Altura

Uso Predominante

Ocupação Atual

Acesso
Viário

Fluxo de
Pessoas
Continua

1

Coberta

1451,42

Simples

2

Coberta

2982,72

Simples

3

Coberta

4236,51

Simples

4

Coberta

3013,58

Simples

4

Descoberta

10151,76

Simples

5

Coberta

2634,49

Simples

Misto (R + C) +
Comercial
Misto (R + C) +
Comercial
Misto (R + C) +
Comercial
Misto (R + C) +
Comercial
Misto (R + C) +
Comercial
Misto (R + C) +
Equipamentos

Subprefeitura da Sé

Local

Baixo

Equipamento social

Local

Baixo

Academia de Boxe e
Cooperativa
catadores

Local

Baixo

Subprefeitura da Sé

Local

Médio

CET

Local

Médio

Ecoponto e
Associação de
Catadores

Local

Médio
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Id

Tipo de Área

Área (m²)

Altura

Uso Predominante

Ocupação Atual

Acesso
Viário

Fluxo de
Pessoas
Conclusão

5a

Coberta

2928,39

Simples

Misto (R + C) +
Equipamentos

Ecoponto e
Associação de
Catadores

Local

Médio

5b

Descoberta

4930,57

Simples

Misto (R + C) +
Equipamentos

INOVA Limpeza

Local

Médio

5c

Descoberta

1731,16

Simples

Misto (R + C) +
Equipamentos

Local

Baixo

5d

Descoberta

1090,53

Simples

Equipamentos

Local

Baixo

5e

Descoberta

869,52

Simples

Equipamentos

Ecoponto e
Associação de
Catadores

Local

Baixo

5f

Descoberta

1392,49

Simples

Equipamentos

Ecoponto e
Associação de
Catadores

Local

Baixo

6

Coberta

275,92

Simples

Sem ocupação

Local

Baixo

6a

Descoberta

392,3

Simples

Sem ocupação

Local

Baixo

6b

Descoberta

535,87

Simples

Sem ocupação

Local

Baixo

7

Coberta

216,92

Simples

Sem ocupação

Local

Baixo

7a

Descoberta

544,6

Simples

Sem ocupação

Local

Baixo

7b

Descoberta

240,16

Simples

Sem ocupação

Local

Baixo

8

Coberta

185,45

Simples

Equipamento social

Local

Baixo

8

Descoberta

135,42

Simples

Equipamento social

Local

Baixo

9

Coberta

147,22

Simples

SVMA

Local

Baixo

10

Descoberta

25,63

Simples

SVMA

Local

Baixo

Equipamentos +
Comercial
Equipamentos +
Comercial
Equipamentos +
Comercial
Equipamentos +
Comercial
Equipamentos +
Comercial
Equipamentos +
Comercial
Comercial + Misto (R +
C)
Comercial + Misto (R +
C)
Comercial + Misto (R +
C)
Comercial + Misto (R +
C)

Associação de
Catadores
Associação de
Catadores

Fonte: Elaborado pelo autor com base em São Paulo Urbanismo (2016).

Assim, tem-se que o uso do solo é misto, com predomínio residencial e com
diversidade de volumetrias das edificações.
Ao sul do conjunto de viadutos existem grandes equipamentos, que atraem
um grande contingente de transeuntes. Senão, vejamos: Igreja Pentecostal “Deus é
Amor”, a Farmácia de Alto Custo do Sistema Único de Saúde (SUS), o
Departamento de Perícias Médicas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Ao norte, localizam-se o Centro Integrado de Logística do Corpo de
Bombeiros e a Paróquia N. Sra. Da Paz, onde funciona o Missão Paz, um serviço
social mantido por uma congregação católica conhecida como polo de referência e
assistência a migrantes, imigrantes e refugiados (SÃO PAULO URBANISMO, 2016).
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A leste da Av. do Estado, o Viaduto Governador Roberto Abreu Sodré fica
próximo ao Hospital Sancta Maggiori e à Paróquia Divina Providência.
Será considerado o compartilhamento de receitas acessórias ao final de cada
ano. Para o caso em tela, será considerado que o valor a ser pago pela
concessionária ao poder concedente, anualmente, a título de compartilhamento de
receitas acessórias é 7,5% do valor obtido anualmente (baseado em editais de PPPs
da Prefeitura de São Paulo).
Nesse sentido, com base no estudo da São Paulo Urbanismo (2016), foram
utilizados parâmetros do índice fipezap de venda e locação de imóveis comerciais
de maio de 2019, juntamente com pesquisas de preços de imóveis na região nos
sites zap imóveis e viva real , foi realizada uma estimativa do valor de locação dos
imóveis por m2.
Não se pode olvidar que as características de uma área sob um viaduto não é
a mesma de uma área em lote comum. Assim, foi também realizada uma diminuição
de 20% desse valor, a fim de evitar uma superestimativa do valor de aluguel das
áreas.
O valor considerado para as áreas cobertas, então, foi de R$ 11,70 / m².
Raciocínio análogo foi realizado para áreas descobertas. Todavia, a pesquisa
foi realizada somente com terrenos anunciados para estacionamentos. Desse modo
o valor resultante foi de R$ 3/m².
Foram consideradas também as seguintes premissas:


15% das áreas já ocupadas foram mantidas;



50% da área remanescente foi utilizada para locação de natureza
comercial e de serviços, tais quais alimentação e bebidas, conveniência e
escritórios compartilhados, com receitas financeiras;



Os outros 50%, foram considerados para áreas de paisagismo, áreas de
calçadas e áreas de circulação, além de atividades de uso coletivo
socioculturais e educacionais tais quais bibliotecas, aulas e cursos
diversos; e de saúde tais quais atendimento médico e vacinação.

As premissas consideradas possuem limitações, haja vista que não há
parâmetros de atividades semelhantes para comparação. Assim, o valor encontrado
a título de receitas acessórias é de R$ 2,94/m² ao mês para os 40.112,60 m² de
áreas de baixos.
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Nesse sentido, a Prefeitura de São Paulo recentemente lançou a
concorrência nº 010/SGM/2019, visando a permissão de uso, a título oneroso, das
áreas situadas nos baixos e adjacências do Viaduto Comendador Elias Nagib Breim
(Viaduto da Lapa) e do Viaduto Missionário Manoel de Mello (Viaduto Pompéia). Na
data de elaboração do trabalho, a referida concorrência se encontrava suspensa.
Para o viaduto Pompéia foi previsto o valor de R$12.115,00 para uma área de
10,5 mil m² totais (R$ 1,15/m² ao mês), e para o viaduto da Lapa foi previsto o valor
de R$ 16.418 para 17,5 mil m² (R$ 0,94/m² ao mês).
Tendo em vista mitigar uma possível superestimativa de receitas acessórias,
uma vez que os parâmetros de avaliação são limitados, utilizou-se de uma média
ponderada entre a pesquisa realizada neste trabalho e o Edital da PMSP, resultando
no valor de R$ 1,68/m² por mês.
Assim, o valor estimado para receitas acessórias oriundas da exploração
comercial dos baixos do conjunto de viadutos ora estudado resulta em R$ 67.293,99
ao mês.
Considerando a alíquota de 7,5% sobre a receita anual, o valor estimado de
receitas acessórias compartilhadas com o parceiro público é de R$ 60.564,59 ao
ano. Esse valor só foi considerado no fluxo de caixa após a finalização das obras, no
ano 2 da PPP.
Ademais, observou-se que, previamente a adequação dos baixos, são
necessários investimentos por parte da concessionária nas áreas, como remoção de
ocupações e adequação das áreas. Para fins de estudo de caso, é prevista a
utilização de instalações temporárias do tipo containers para abrigar as atividades
comerciais, paisagismo, calçadas, de modo que seria necessário prever esses
investimentos no fluxo de caixa.
De maneira simplificada, foi utilizado que 30% da renda obtida pelas receitas
acessórias seriam reinvestidas nas áreas dos baixos, sendo utilizado no fluxo de
caixa somente 70% dessa receita acessória.
9.11 Projeto Público de Comparação (PPC)
Preparou-se um fluxo de caixa (Apêndice D), em valores constantes, que
considera os custos incorridos pelo governo em um horizonte de 20 anos para a
readequação do viaduto e posterior manutenção, levando em conta os valores dos
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seguros e tributos recolhidos pelo parceiro privado, calculados a partir do projeto
privado de referência.
Os valores foram trazidos ao presente conforme a taxa calculada no item 9.4.
(Tabela 10).
Tabela 10 – Resultados do PPC.

Valor presente líquido
Custos
Seguros
Tributos
Total

Reais (R$)
R$ 10.325.346,67
R$ 101.174,76
R$ 1.002.988,59
R$ 11.429.510,02

Fonte: Elaborado pelo autor.

9.12 Projeto Privado de Referência (PPR)
O Projeto Privado de Referência (PPR) estima os custos de uma proposta do
setor privado ou, em outras palavras, o custo provável da realização da obra e do
fornecimento dos serviços por parceiro privado segundo os padrões de qualidade
definidos no edital de licitação.
Foi desenvolvido um modelo econômico-financeiro em valores constantes
com o objetivo de determinar a tarifa que viabiliza o projeto para os investidores e
suporta a captação de financiamentos (Apêndice D).
A partir da tarifa que viabiliza o projeto de PPP, deve-se calcular a
contraprestação pecuniária a ser paga pelo governo em cada exercício orçamentário
(Apêndice D). Esse valor é essencial para a Análise do Mérito, uma vez que
possibilita a comparação com os custos do fornecimento dos serviços, com um
mesmo padrão de qualidade, pelo governo, obtido com base no PPC (GRILO;
ALVES, 2012); (Tabela 11).
Tabela 11 – Resultados do PPR.

Valor presente líquido
Contraprestações
Compartilhamento de
Receitas Acessórias
Total
Fonte: Elaborado pelo autor.

Reais (R$)
R$ 7.166.697,95
R$

509.796,79

R$ 6.656.901,16
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9.13 Resultados da Análise de Mérito
A partir dos fluxos de caixas elaborados, têm-se que o Value for Money do
projeto hipotético é de R$ 4.772.608,86. Esse mérito é resultante principalmente das
receitas acessórias incluídas no fluxo de caixa do PPR, e não consideradas no PPC.
Aqui cabe tecer algumas ponderações:


Os valores de investimentos (CAPEX) foram estimados com base em
uma contratação antiga realizada para uma parcela do escopo do projeto
e extrapolados para o restante do conjunto. Assim, a situação atual do
viaduto pode ter sido alterada e as demais partes podem demandar
valores maiores ou menores por m², de modo que para a definição de um
CAPEX mais próximo do real seriam necessárias inspeções, ensaios
tecnológicos e projetos de engenharia. Frisa-se que o CAPEX impacta
significativamente no mérito, de maneira que a decisão de implantar ou
não o projeto depende da estimativa realística desses valores;



Os valores de operação (OPEX) foram estimados com base em
contratação dos últimos 12 anos da Prefeitura. No entanto, verificou-se
que, mesmo em OAEs com intervenções recentes, a situação estrutural,
funcional e de durabilidade não são adequadas. Assim, esses valores de
OPEX demandariam a balização do mercado. Todos os valores
administrativos (administração central e local) estão incluídos nessa
estimativa, uma vez que compuseram os contratos e respectivas
despesas indiretas;



Não foi realizada a análise dos riscos não sistêmicos, uma vez que
demandam projetos de engenharia finalizados, além de consultas a
especialistas e ao mercado. Para os seguros foi utilizado o percentual de
1%, comum em obras de engenharia. Todavia, esse percentual também
depende da abrangência da cobertura e de consultas ao mercado. Assim,
somente a partir da análise de riscos que o mérito do projeto pode ser
realmente valorado;



Para a estimativa das receitas acessórias são necessários projetos
arquitetônicos e de engenharia, de modo a definir as áreas de uso
comercial, de circulação, de paisagismo, de uso coletivo etc. Somente a
partir desses projetos que poderia ser realizada uma pesquisa imobiliária
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mercadológica robusta. Outrossim, é necessária uma análise social e
jurídica das ocupações dos baixos a fim de verificar quais ocupações
permaneceriam.
Nessa esteira, o PPC também deveria prever o aluguel dos baixos
diretamente pela Prefeitura, após os investimentos de reabilitação das áreas, para a
comparação equitativa dos dois modelos.
Para o estudo hipotético, foi estimado o valor de exploração comercial de
aluguel dos baixos apenas no PPR, considerando de forma simplificada que o valor
dos investimentos seria de 30% dos recursos obtidos.
Por fim, ainda com relação às receitas acessórias, o parceiro privado poderia
explorar por meio de publicidade as áreas dos baixos dos viadutos de modo a tornar
o projeto mais atrativo.
De todo o exposto, têm-se que o mérito quantitativo demanda estudos
robustos com a elaboração de projetos de engenharia. Todavia, o Value for Money
demonstra o potencial da utilização de uma PPP para reabilitar e manter os viadutos
da cidade, utilizando-se dos baixos para a obtenção de receitas acessórias.
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10 CONCLUSÃO
Consoante os dados levantados e a pesquisa bibliográfica realizada, é
imperioso que haja mudanças na condução da manutenção dos viadutos e das
pontes na Cidade de São Paulo, haja vista o quadro de deterioração da qualidade
dessas estruturas nos aspectos estruturais, funcionais e de durabilidade.
O estudo demonstra que a atuação da Administração Pública na manutenção
das pontes e viadutos, historicamente, foi reativa, pautada em intervenções
corretivas e emergenciais. Esporadicamente, verificam-se ações governamentais
visando a reabilitação desse patrimônio, mas longe de ser uma política de estado.
Nesse sentido, impende destacar o notório estudo Costs for service life
optimization the “Law of Fives”, onde Sitter (1983) abordou que os custos de
manutenção crescem numa progressão geométrica de razão cinco.
Têm-se então um paradoxo na manutenção das OAEs: baixa disponibilidade
financeira do governo para realização de manutenção, aliada a um desembolso de
recursos tardio, que é mais custoso.
O resultado é um ciclo vicioso, no qual o orçamento disponível fica
comprometido em quase sua totalidade para situações inadiáveis e emergenciais,
enquanto as estruturas se deterioram ano após ano.
Agravando

o

cenário,

parcela

considerável

dos

baixos

é

ocupada

irregularmente, transcorrendo nas áreas atividades que aceleram esse quadro de
deterioração.
A outro tanto, além desse cenário de piora da qualidade narrado, a maioria
dos viadutos e pontes construídos em São Paulo é das décadas de 40 a 70,
encontrando-se com mais de 50 anos de operação. Esse fato acarreta duas outras
questões: a necessidade de verificação estrutural quanto ao trem-tipo projetado e o
atual, e a insuficiência de altura dos gabaritos verticais ocasionando colisões de
veículos nas estruturas dos viadutos.
Clara está, portanto, a necessidade de um trabalho de reabilitação desse
patrimônio com elevados investimentos iniciais e uma mudança de prisma na
manutenção desses ativos, com um sistema de gerenciamento pautado em
atuações preventivas e rotineiras.
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Por conseguinte, todas essas ações demandam altos investimentos iniciais,
além de uma maior eficiência com que são realizados, contando com um
planejamento abrangente de médio e longo prazo.
Uma alternativa seria um maior envolvimento do setor privado na gestão
desses ativos, de forma a financiar a reabilitação e aprimorar o gerenciamento da
manutenção. Vislumbra-se, então, a oportunidade para uma parceria público-privada
(PPP), na modalidade de uma concessão administrativa nos moldes da Lei Federal
nº 11.079/04 (BRASIL, 2004).
Embora uma PPP permita antecipar benefícios que seriam alcançados
somente em longo prazo, ela implica um comprometimento das receitas futuras do
contratante. Portanto, a PPP deve ser utilizada por razões de eficiência na prestação
do serviço e no emprego dos recursos públicos, não apenas como uma solução para
investimentos públicos em períodos de crise fiscal (GRILO, 2008).
Com efeito, o inciso I, do art. 4º da Lei nº 11.079/04, disciplina que a PPP
deve proporcionar eficiência no uso de recursos públicos quando comparada à
provisão direta pelo setor público.
Para tanto, o inciso I, do art. 10 do mesmo regramento legal, dispõe que a
instrução do processo licitatório deverá conter estudo técnico que demonstre a
conveniência e oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que
justifiquem a opção pela forma de PPP.
Do exposto, pode-se inferir que seria necessário em toda e qualquer PPP,
nas palavras de Grilo (2008): “[...] uma análise ex ante do custo provável da
execução dos serviços da forma tradicional vis-à-vis o custo provável mediante uma
PPP [...]”.
Nesse contexto se insere o Value for Money, um conceito relativo ao custobenefício onde se compara a prestação dos serviços pelo poder público ou pela
iniciativa privada através de uma PPP. Trata-se de uma metodologia que permite a
prestação de contas das decisões governamentais, componente imprescindível do
sistema democrático.
Foi elaborado então um estudo de caso, visando avaliar o mérito de uma
contratação por meio de uma PPP na modalidade de concessão administrativa sob
os aspectos qualitativos e quantitativos.
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Para a análise qualitativa, utilizou-se o universo de 20 OAEs com potencial de
obtenção de receitas acessórias, se utilizando das áreas localizadas nos baixos,
enquanto que, para a análise quantitativa, foi realizado um estudo hipotético de 01
conjunto dentre os relacionados, formado pelo Viaduto do Glicério, Viaduto Roberto
Abreu Sodré, Viaduto 31 de Março e Viaduto Leste-Oeste.
As conclusões tanto na análise qualitativa quanto quantitativa foram de uma
potencial viabilidade, consideradas as limitações de cada análise.
A partir dos fluxos de caixa elaborados, têm-se que o Value for Money do
projeto hipotético é de R$ 4.772.608,86. Esse valor é resultante principalmente das
receitas acessórias incluídas no fluxo de caixa do PPR, e não consideradas no PPC
Cumpre ressaltar que essa análise teve diversas limitações elencadas, sendo
as principais: a ausência de um projeto de engenharia para a reabilitação do viaduto
e de projeto de ocupação dos baixos, além da ausência da análise dos riscos não
sistêmicos. Frisa-se que a incerteza não é análoga ao risco, sendo o segundo
mensurável por meio de análises de impacto e probabilidade.
Por seu turno, salienta-se que as PPPs não são, e provavelmente nunca
serão, o método dominante para a implantação de infraestrutura. Os projetos de
PPPs são muito complexos e caros para projetos pequenos. Ademais, alguns
projetos de PPPs podem estar além da capacidade do órgão público de implementar
e gerenciar. Em outros projetos, pode ser difícil detalhar especificações robustas de
resultados para um período prolongado. Em outros casos, uma lógica comercial
sólida pode não existir (GRILO; ALVES, 2012).
Nesse esteio, a análise Value for Money torna a escolha pela PPP auditável,
uma vez que expõe as vantagens e desvantagens de cada modelagem, evitando
estereótipos e garantindo a sustentabilidade da PPP. Segundo Grilo (2008) é
possível que, em muitos casos, a titularidade pública seja mais eficiente do que a
titularidade privada. A transposição de modelos de negócios utilizados no setor
privado nem sempre é ótima pelo ponto de vista social.
Nesse diapasão, a análise de mérito realizada neste estudo indica uma
oportunidade de implementação de uma PPP para a gestão de alguns viadutos da
Cidade de São Paulo, especialmente aqueles que possuem potencial para a
utilização das áreas localizadas nos seus baixos.
Essa PPP pode ser estruturada de modo a abranger um número maior ou
menor de OAEs da cidade, passível de uma divisão por tantos lotes quanto sejam
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possíveis do ponto de vista da viabilidade técnica e econômica sem perda de
economia de escala, a fim de permitir a ampla concorrência e obtenção da melhor
proposta.
Devido aos elevados custos de estruturação e de um projeto de uma PPP,
essa não parece ser uma alternativa viável para as OAEs de menor porte sem
potencial de receitas acessórias.
Não menos importante, a boa capacidade gerencial do Órgão Público e a sua
participação ativa no processo de estruturação da PPP, juntamente com a atuação
do controle externo, são questões fundamentais para a geração de resultados
satisfatórios no projeto.
Por último, tendo em vista as receitas acessórias que podem ser obtidas com
uso comercial dos baixos, especialmente em viadutos localizados em regiões de
interesse imobiliário, outra alternativa a ser vislumbrada, seria operacionalizar esse
contrato por meio de uma concessão de direito real de uso.
Esse instrumento permitiria a Administração Pública ceder o espaço público
do viaduto a um ente privado, condicionando o uso a reabilitação e posterior
conservação do viaduto, nos termos da legislação vigente.
Assim, um estudo da viabilidade de uma concessão de direito real de uso
para a reabilitação e gerenciamento de viadutos seria um interessante objeto de
futura investigação.
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APÊNDICE A – Tabela Relação dos Potenciais Viadutos
Tabela 12 - Relação dos Potenciais Viadutos
Conjunto

SP

Zona

Extensão
(m)

Vãos
(nº)

Largura
Leito
Carroçável
(m)

Largura
Passeio
(m)

Pistas /
Faixas
(nº)

Juntas de
Dilatação
(nº)

Extensão Juntas
de Dilatação
(total) (m)

Área do
Tabuleiro

Descrição

Localização

1

Viaduto do Glicério

Interligação entre o Viaduto
Leste Oeste e a Avenida
Alcântara Machado sobre a
Avenida a Avenida do
Estado e o Canal do Rio
Tamanduateí – Várzea do
Glicério.

SE

CENTRO

900

25

8x2

_

2 pistas / 3
faixas

7

112

14.400,00

1

Viaduto do Glicério - Alça
de Acesso (Viaduto
sobre o Rio
Tamanduateí)

Interligação entre a Avenida
do Estado e o Viaduto do
Glicério - Várzea do Glicério

SE

CENTRO

500

18

6

_

1 pista/ 2
faixas

4

24

3.000,00

1

Viaduto Governador
Roberto Abreu Sodré

SE

CENTRO

300

9

10

2

2 pistas / 2
e 1 faixas

5

60

3.600,00

1

Viaduto 31 de Março

SE

CENTRO

670

16

6 em 520 m
/ 14 em 150

_

1 pista / 2 e
4 faixas

7

(7 x 6) + (1 x 14)=
56

5.220,00

1

Viaduto 31 de Março Alça de Acesso

SE

CENTRO

130

3

16

_

1 pista / 2
faixas

3

48

2.080,00

1

Viaduto 31 de Março Alça de Acesso

SE

CENTRO

150

3

6

_

1 pista / 2
faixas

3

18

900,00

1

Viaduto Leste-Oeste

SE

CENTRO

290

6

9 e 11,6

_

2 pistas/ 3
e 4 faixas

3

61,8

5.974,00

2

Viaduto Engenheiro
Orlando Murgel

Pista Sentido Bairro/Centro Bom Retiro

SE

CENTRO

500

25

12

3

1 pista / 4
faixas

20

332

7.500,00

2

Viaduto Engenheiro
Orlando Murgel

Pista Sentido Centro Bairro Bom Retiro

SE

CENTRO

500

37

10

2,5

1 pista / 3
faixas

34

425

6.250,00

Continua

Interligação entre a Avenida
Prefeito Passos e a Rua da
Mooca sobre a Rua Antônio
de Sá e da Avenida do
Estado - Sé.
Interligação entre a Rua
Frederico Alvarenga e a
Avenida Alcântara
Machado/Rua da Figueira
sobre a Avenida do Estado e
o Canal do Rio Tamanduateí
– Parque Dom Pedro II.
Alça de Acesso vindo da
Rua Frederico Alvarenga Parque Dom Pedro II
Alça de Acesso vindo da
Prefeito Passos - Parque
Dom Pedro II.
Interligação Avenida Radial
Leste-Oeste / Viaduto do
Glicério – Liberdade
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Descrição

Localização

SP

Zona

Extensão
(m)

Vãos
(nº)

Largura
Leito
Carroçável
(m)

Largura
Passeio
(m)

Pistas /
Faixas
(nº)

Juntas de
Dilatação
(nº)

Extensão Juntas
de Dilatação
(total) (m)

Área do
Tabuleiro
continuação

3
3
3

4

4

Alça de Saída para a Rua
Quatorze de Julho - Bela
Vista.
Alça de Acesso vindo pela
Viaduto Júlio de
Rua Prof. Laerte Ramos de
Mesquita Filho
Carvalho - Bela Vista.
Na Avenida Radial Leste
Viaduto Júlio de
Oeste, sobre a Rua Major
Mesquita Filho
Diogo - Bela Vista.
Interligação entre a Rua
Augusto Carlos Bauman e a
Viaduto Ladeira do Xisto Rua Américo Salvador Novelli
sobre a Rua Dr Aureliano
Barreiros - Jardim Liderança
Na Avenida José Pinheiro
Viaduto na Avenida
Borges sob o Viaduto Prefeito
José Pinheiro Borges
José Carlos de Figueiredo
Ferraz - Jardim Liderança
Viaduto Júlio de
Mesquita Filho

4

Viaduto na Avenida
José Pinheiro Borges Alça de Saída

4

Viaduto Prefeito José
Carlos de Figueiredo
Ferraz

5

Viaduto Engenheiro
Alberto Badra

5

Viaduto Engenheiro
Alberto Badra

5

Viaduto Engenheiro
Alberto Badra

5

Viaduto Engenheiro
Alberto Badra

Alça de Saída para a Avenida
David Domingues Ferreira Jardim Liderança
Na Avenida Jacú
Pessego/Nova Trabalhadores
sobre a Avenida José
Pinheiro Borges - Jardim
Liderança
Alça de Saída para a Rua
Coronel Rodovalho Guaiaúna
Alça de Acesso pela Avenida
Cde de Frontin (sentido Vila
Matilde/Tatuapé) - Guaiaúna
Alça de Acesso pela Avenida
Cde de Frontin (sentido Vila
Matilde/Tatuapé) - Guaiaúna
Interligação entre a Avenida
Airton Piratini e a Avenida
Aricanduva sobre a CPTM e
Avenida Conde de Frontin –
Guaiaúna.

SE

CENTRO

151

5

6

1,5 x 2

1 pista / 2
faixas

5

45

1.359,00

SE

CENTRO

160

6

6

1,5 x 2

1 pista / 2
faixas

5

45

1.440,00

SE

CENTRO

450

16

10 x 2

2x2e
2(central

2 pistas / 4
faixas

9

234

11.700,00

IQ

LESTE 1

200

8

7

2,5

1 pista / 2
faixas

5

12,5

1.900,00

IQ

LESTE 1

600

19

10 x 2

1x2

2 pistas / 3
faixas

8

112

13.200,00

IQ

LESTE 1

160

5

6,5

1x2

1 pista / 2
faixas

4

34

1.360,00

IQ

LESTE 1

700

22

14 x 2

_

2 pistas / 4
faixas

21

588

19.600,00

PE

LESTE 1

300

8

6,5

_

1 pista / 2
faixas

4

26

1.950,00

PE

LESTE 1

400

11

6,5

_

1 pista / 2
faixas

4

26

2.600,00

PE

LESTE 1

650

14

6,5

_

1 pista / 2
faixas

6

39

4.225,00

PE

LESTE 1

1700

42

12,5

2

2 pistas / 2
faixas

15

217,5

24.650,00
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Descrição

Localização

SP

Zona

Extensão
(m)

Vãos
(nº)

Largura
Leito
Carroçável
(m)

Largura
Passeio
(m)

Pistas /
Faixas
(nº)

Juntas de
Dilatação
(nº)

Extensão Juntas
de Dilatação
(total) (m)

Área do
Tabuleiro
continuação

6

Viaduto Milton Leão

Interligação entre a Rua
Durande e a Rua Boipeva
sobre a Avenida Águia de
Haia - Artur Alvim

PE

LESTE 1

410

13

12 x 2

_

2 pistas / 3
faixas

4

96

6

Complexo Viário Escola
de Engenharia
Mackenzie - Alça de
Acesso

Alça de Acesso vindo da
Rua Malvina Ferrara
Samarone – Ipiranga

IP

SUDESTE

57

3

8

_

1 pista / 2
faixas

2 JEENE 2
FLEX

16,5 JEENE 13
FLEX

6

Complexo Viário Escola
de Engenharia
Mackenzie - Viaduto
Interligação entre a
Rodovia Anchieta e a
Estrada das Lágrimas

Interligação entre a Rodovia
Anchieta e a Estrada das
Lágrimas sobre a Rodovia
Anchieta - Ipiranga

IP

SUDESTE

290

11

9

_

1 pista / 3
faixas

6

54

2.610,00

6

Complexo Viário Escola
de Engenharia
Mackenzie - Viaduto
Interligação entre a
Rodovia
Anchieta/Estrada das
Lágrimas e a Avenida
Presidente Tancredo
Neves/Rua Bom Pastor

Interligação entre a Rodovia
Anchieta/Estrada das
Lágrimas e a Avenida
Presidente Tancredo
Neves/Rua Bom Pastor
sobre a Rodovia Anchieta Ipiranga

IP

SUDESTE

400

10

11

_

1 pista / 4
faixas

6

66

4.400,00

6

Complexo Viário Escola
de Engenharia
Mackenzie - Viaduto
Interligação entre a Rua
Doutor Audísio de
Alencar/Rua Malvina
Ferrara Samarone a
Rodovia Anchieta

Interligação entre a Rua
Doutor Audísio de
Alencar/Rua Malvina Ferrara
Samarone e a Rodovia
Anchieta sobre a Praça
Altemar Dutra - Ipiranga

IP

SUDESTE

320

12

12

_

1 pista/ 2 e
3 faixas

3 JEENE
3 FLEX

38 JEENE 28 FLEX

3.840,00

9.840,00

456,00
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Descrição

Localização

SP

Zona

Extensão
(m)

Vãos
(nº)

Largura
Leito
Carroçável
(m)

Largura
Passeio
(m)

Pistas /
Faixas
(nº)

Juntas de
Dilatação
(nº)

Extensão Juntas
de Dilatação
(total) (m)

Área do
Tabuleiro
continuação

6

Complexo Viário Escola
de Engenharia
Mackenzie - Viaduto
Interligação entre a Rua
Silva Bueno e a Avenida
Almirante Delamare

Interligação entre a Rua
Silva Bueno e a Avenida
Almirante Delamare sobre a
Avenida das Juntas
Provisórias e a Rua Cipriano
Siqueira - Ipiranga

IP

SUDESTE

290

9

7,5

6

Complexo Viário Escola
de Engenharia
Mackenzie - Viaduto na
Rua |Comandante Taylor

Na Comandante Taylor
sobre a Avenida das Juntas
Provisórias e a Rua Cipriano
Siqueira - Ipiranga

IP

SUDESTE

280

9

7,5

7

Viaduto Alcântara
Machado

Alça de Acesso para a Pista
sentido Brás / Mooca Mooca

MO SUDESTE

200

8

6,5

7

Viaduto Alcântara
Machado

Pista Bairro/Centro - Mooca

MO SUDESTE

850

25

7

Viaduto Alcântara
Machado

Pista Centro/Bairro - Mooca

MO SUDESTE

850

8

Viaduto Gasômetro

Prolongamento da Rua do
Gasômetro até a Praça
Agente Cícero sobre a
CPTM – Brás.

MO SUDESTE

8

Viaduto Maestro Alberto
Marino (Rangel Pestana)

Na Avenida Rangel Pestana
sobre a CPTM (próximo à
Estação Brás) - Brás.

9

10

Prolongamento da Rua
Capitão Pacheco Chaves até
a Rua dos Patriotas, sobre a
Viaduto Pacheco e
Avenida Henry Ford, a
Chaves
CPTM, o Canal do Rio
Tamanduateí e a Avenida
Presidente Wilson – Parque
da Mooca.
Interligação entre a Rua
Nossa Senhora da Lapa e a
Viaduto Comendador
Avenida Ermano Marchetti
Elias Nagib Breim (Lapa) sobre a Rua William Spears.
A CPTM e a Praça Miguel
Dell Erba– Lapa

1 pista / 2
faixas

2 Jeene 2
FLEX

15 Jeene 15 FLEX

2.175,00

1 pista / 2
faixas

2 JEENE
2 FLEX

15 JEENE 15
FLEX

2.100,00

_

1 pista / 2
faixas

3

19,5

1.300,00

8

_

1 pista / 3
faixas

26

251

6.800,00

25

14

_

1 pista / 5
faixas

24

385

11.900,00

250

11

10

2,5 x 2

1 pista / 3
faixas

4

60

3.750,00

MO SUDESTE

350

14

14

1x2

1 pista / 4
faixas

10

160

5.600,00

MO SUDESTE

600

21

9e6

1x2

2 pistas/ 3
e 2 faixas

15

255

10.200,00

LA

350

16

22

2x2

2 pistas / 3
faixas

16

416

9.100,00

OESTE

_
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Descrição

Localização

SP

Zona

Extensão
(m)

Vãos
(nº)

Largura
Leito
Carroçável
(m)

Largura
Passeio
(m)

Pistas /
Faixas
(nº)

Juntas de
Dilatação
(nº)

Extensão Juntas
de Dilatação
(total) (m)

Área do
Tabuleiro
conclusão

10

Viaduto Comendador
Elias Nagib Breim (Lapa)
- Alça de Acesso

11

Viaduto Miguel Mofarrej

12

Ponte do Morumbi Caio
Pompeu de Toledo

12

Ponte Nova do Morumbi

12

Ponte Nova do Morumbi

12

Ponte Nova do Morumbi

Alça de Acesso vindo pela
Rua Guaicurus - Lapa
Na Avenida Gastão Vidigal
sobre a CPTM, a Avenida
Miguel Mofarrej e Avenida
Cardeal Santiago L. Capello
– Vila Leopoldina.
Interligação entre a Avenida
Morumbi e a Avenida
Roque Petroni Junior sobre
a Avenida Marginal do Rio
Pinheiros, o Rio Pinheiros e
a Avenida das Nações
Unidas – Jardim Morumbi
Alça de Acesso vindo da
Marginal do Rio Pinheiros Jardim Morumbi
Alça de Saída para a
Avenida das Nações Unidas
- Jardim Morumbi
Na Avenida Morumbi sobre
o Rio Pinheiros, a Avenida
Marginal do Rio Pinheiros e
a Avenida das Nações
Unidas – Jardim Morumbi.

LA

OESTE

81

2

8

2x2

1 pista / 2
faixas

1

12

972,00

LA

OESTE

600

15

10,5 x 2

1,5 x 2

2 pistas / 3
faixas

7

168

14.400,00

CL

SUL

383

7

14

2

1 pista / 4
faixas

6

96

6.128,00

CL

SUL

94

3

10

1,5

1 pista / 2
faixas

2

23

1.081,00

CL

SUL

270

5

7

_

1 pista / 2
faixas

3

21

1.890,00

CL

SUL

455

11

13,5

2,5

1 pista / 4
faixas

9

144

7.280,00

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tribunal de Contas do Município de São Paulo (2019).
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APÊNDICE B – Intervenções em OAEs na Cidade de São Paulo (2007 a 2018)
Tabela 13 - Intervenções em OAEs na Cidade de São Paulo (2007 a 2018)
Ano

Nome do Viaduto

Localização

Zona

Extensão (m)

Vãos (nº)

Área do Tabuleiro
(m²)

Liquidado

Liquidado
atualizado
Continua

Interligação entre a Avenida Cidade Jardim
e a Avenida dos Tajurás sobre o Rio
Pinnheiros, a Avenida Marginal do Rio
Oeste
Pinheiros e a Avenida das Nações Unidas –
Morumbi/Itaim Bibi.
Na Avenida João Dias, sobre o Rio
Pinheiros, Marginal do Rio Pinheiros e
Centro Sul
Avenida das Nações Unidas – Várzea de
Baixo.
Interligação entre a Rua Antonio de Barros e
a Avenida Conselheiro Carrão sobre Rua
Sudeste
Melo Peixoto, a CPTM e a Rua Melo Freire
– Tatuapé.

2007

Ponte Engenheiro
Roberto Rossi Zuccolo
(Cidade Jardim)

2007

Ponte João Dias

2007

Viaduto Antônio Abdo
(Conselheiro Carrão)

2007

Viaduto Beneficência
Portuguesa

2007

Viaduto do Café

2007

Viaduto do Café

2007

Viaduto do Glicério

2007

Viaduto Engenheiro
Alberto Badra

2007

Viaduto Engenheiro
Antônio de Carvalho
Aguiar (Cubatão)

Na Rua Cubatão, sobre a Avenida 23 de
Maio – Paraíso

Centro Sul

2007

Viaduto Engenheiro
Orlando Murgel

Interligação entre a Avenida Rio Branco e a
Avenida Rudge sobre a CPTM e a Rua
Barra do Tibaji – Bom Retiro.

Centro

Na Rua João Julião sobre a Avenida 23 de
Maio - Liberdade.
Na Avenida Radial Leste-Oeste sobre a
Avenida 9 de Julho e a Rua Avanhandava –
Consolação
Na Avenida Radial Leste-Oeste sobre a
Avenida 9 de Julho e a Rua Avanhandava –
Consolação
Interligação entre o Viaduto Leste Oeste e a
Avenida Alcântara Machado sobre a
Avenida a Avenida do Estado e o Canal do
Rio Tamanduateí – Várzea do Glicério.
Interligação entre a Avenida Airton Piratini e
a Avenida Aricanduva sobre a CPTM e
Avenida Conde de Frontin – Guaiaúna.

210,00

6,00

5.880,00

4.184.471,55

8.345.411,97

560,00

15,00

6.845,00

65.412,93

130.458,01

830,00

26,00

16.920,00

2.570.390,94

5.126.327,44

Centro

170,00

3,00

2.550,00

426.799,25

851.198,42

Centro

490,00

16,00

11.060,00

3.299.845,00

6.581.133,51

Centro

490,00

16,00

11.060,00

544.491,44

1.085.920,96

Centro

1.400,00

43,00

17.400,00

7.417.387,82

14.793.064,39

Leste 1

3.050,00

75,00

33.425,00

2.692.145,84

5.369.152,55

71,00

1.000,00

3,00

62,00

1.065,00

13.750,00

137.675,10

8.292,07

274.575,99

16.537,51
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Ano

Nome do Viaduto

Localização

Zona

Extensão (m)

Vãos (nº)

Área do Tabuleiro
(m²)

Liquidado

Liquidado
atualizado
continuação

2007

Viaduto Santo Amaro

2008

Ponte Adhemar Ferreira
da silva (do Limão)

2008

Ponte Cruzeiro do Sul

2008

Ponte Engenheiro
Roberto Rossi Zuccolo
(Cidade Jardim)

2008

Ponte Piqueri

2008

Ponte Transamérica

2008

Viaduto Beneficência
Portuguesa

2008

Viaduto do Café

2008

Viaduto do Café

2008

Viaduto do Glicério

2008

Viaduto Engenheiro
Alberto Badra

Na Avenida Santo Amaro sobre a Avenida
dos Bandeirantes e Avenida Gil de Campos
Sales – Brooklin Novo
Na Avenida Ordem e Progresso sobre a
Avenida Presidente Castelo Branco, o Rio
Tietê e a Avenida Otaviano Alves de LimaVárzea da Barra Funda.
Na Avenida Cruzeiro do Sul, sobre a
Avenida Presidente Castelo Branco, o Rio
Tietê e a Avenida Morvan de Figueiredo –
Canindé.
Interligação entre a Avenida Cidade Jardim
e a Avenida dos Tajurás sobre o Rio
Pinnheiros, a Avenida Marginal do Rio
Pinheiros e a Avenida das Nações Unidas –
Morumbi/Itaim Bibi.
Interligação entre a Avenida General Edgar
Facó e Avenida Ermano Marchetti sobre a
Avenida Otaviano Alves de Lima, o Rio Tietê
e a Avenida Embaixador Macedo Soares –
Piqueri.
Interligação entre a Avenida Guido Caloi e a
Avenida Mário Vilas Boas Rodrigues, sobre
o Rio Pinheiros, a Avenida das Nações
Unidas e a Praça Fuad Elias Nauphal Santo Amaro.
Na Rua João Julião sobre a Avenida 23 de
Maio - Liberdade.
Na Avenida Radial Leste-Oeste sobre a
Avenida 9 de Julho e a Rua Avanhandava –
Consolação
Na Avenida Radial Leste-Oeste sobre a
Avenida 9 de Julho e a Rua Avanhandava –
Consolação
Interligação entre o Viaduto Leste Oeste e a
Avenida Alcântara Machado sobre a
Avenida a Avenida do Estado e o Canal do
Rio Tamanduateí – Várzea do Glicério.
Interligação entre a Avenida Airton Piratini e
a Avenida Aricanduva sobre a CPTM e
Avenida Conde de Frontin – Guaiaúna.

Oeste

270,00

6,00

4.698,00

453.052,10

903.556,49

Oeste

200,00

12,00

5.200,00

522.853,02

918.496,06

Sudeste

290,00

7,00

8.700,00

74.374,65

130.653,97

Oeste

210,00

6,00

5.880,00

586.951,21

1.031.097,37

Noroeste

220,00

8,00

5.060,00

180.843,96

317.688,64

Centro Sul

450,00

8,00

4.890,00

141.241,17

248.118,41

Centro

170,00

3,00

2.550,00

1.635.383,00

2.872.877,83

Centro

490,00

16,00

11.060,00

2.770.000,00

4.866.059,87

Centro

490,00

16,00

11.060,00

468.964,69

823.830,42

Centro

1.400,00

43,00

17.400,00

Leste 1

3.050,00

75,00

33.425,00

2.425.793,73

2.482.590,06

4.261.392,61

4.361.166,74
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Ano

Nome do Viaduto

Localização

Zona

Extensão (m)

Vãos (nº)

Área do Tabuleiro
(m²)

Liquidado

Liquidado
atualizado
continuação

2008

Viaduto Engenheiro
Antônio de Carvalho
Aguiar (Cubatão)

Na Rua Cubatão, sobre a Avenida 23 de
Maio – Paraíso

Centro Sul

71,00

2008

Viaduto Florêncio de
Abreu

Na Rua Florêncio de Abreu sobre a Rua
Carlos de Souza Nazaré - Centro.

Centro

23,00

2008

Viaduto Pacaembu

Interligação entre a Avenida Pacaembu e a
Avenida Doutor Abrahão Ribeiro sobre a
CPTM e a Rua da Várzea – Santa Cecília.

Centro

2008

Viaduto Santo Amaro

2009

Ponte Adhemar Ferreira
da silva (do Limão)

2009

Ponte Cruzeiro do Sul

2009

Ponte Tatuapé Deputado
Ricardo Izar

2009

Viaduto Beneficência
Portuguesa

2009

Viaduto do Café

2009

Viaduto do Glicério

2009

Viaduto Engenheiro
Alberto Badra

Na Avenida Santo Amaro sobre a Avenida
dos Bandeirantes e Avenida Gil de Campos
Sales – Brooklin Novo
Na Avenida Ordem e Progresso sobre a
Avenida Presidente Castelo Branco, o Rio
Tietê e a Avenida Otaviano Alves de LimaVárzea da Barra Funda.
Na Avenida Cruzeiro do Sul, sobre a
Avenida Presidente Castelo Branco, o Rio
Tietê e a Avenida Morvan de Figueiredo –
Canindé.
Interligação entre as Ruas Carmópolis de
Minas e Coronel Guilherme Rocha e a
Avenida Salim Farah Maluf sobre a Avenida
Morvan Dias de Figueiredo, o Rio Tietê, a
Avenida Condessa Elisabeth de Robiano –
Vila Maria Baixa
Na Rua João Julião sobre a Avenida 23 de
Maio - Liberdade.
Na Avenida Radial Leste-Oeste sobre a
Avenida 9 de Julho e a Rua Avanhandava –
Consolação
Interligação entre o Viaduto Leste Oeste e a
Avenida Alcântara Machado sobre a
Avenida a Avenida do Estado e o Canal do
Rio Tamanduateí – Várzea do Glicério.
Interligação entre a Avenida Airton Piratini e
a Avenida Aricanduva sobre a CPTM e
Avenida Conde de Frontin – Guaiaúna.

3,00

1.065,00

468.658,97

823.293,36

1,00

138,00

424.713,88

746.095,01

350,00

16,00

8.050,00

Oeste

270,00

6,00

4.698,00

636.339,38

1.117.857,59

Oeste

200,00

12,00

5.200,00

3.084.691,73

4.916.189,98

Sudeste

290,00

7,00

8.700,00

56.855,21

90.612,30

Sudeste

1.070,00

16,00

32.360,00

171.717,21

273.672,22

Centro

170,00

3,00

2.550,00

1.586.173,91

2.527.945,40

Centro

490,00

16,00

11.060,00

Centro

1.400,00

43,00

17.400,00

Leste 1

3.050,00

75,00

33.425,00

394.485,79

696.857,03

699.677,75

38.177,15

692.993,31

1.110.607,43

1.115.102,92

60.844,37
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Ano

Nome do Viaduto

Localização

Zona

Extensão (m)

Vãos (nº)

Área do Tabuleiro
(m²)

Liquidado

Liquidado
atualizado
continuação

2009

Viaduto Florêncio de
Abreu

Na Rua Florêncio de Abreu sobre a Rua
Carlos de Souza Nazaré - Centro.

Centro

2010

Complexo Viário Senador
Antônio Emygdio de
Barros Filho

Viaduto na Avenida Professor Luiz Ignácio
Anhaia Mello sobre a Praça Maria da
P.N.Silva - Vila Prudente

2010

Ponte Engenheiro
Roberto Rossi Zuccolo
(Cidade Jardim)

2010

23,00

1,00

138,00

1.210.672,22

1.929.494,15

Sudeste

750,00

19,00

7.240,00

75.707,79

113.361,26

Interligação entre a Avenida Cidade Jardim
e a Avenida dos Tajurás sobre o Rio
Pinnheiros, a Avenida Marginal do Rio
Pinheiros e a Avenida das Nações Unidas –
Morumbi/Itaim Bibi.

Oeste

210,00

6,00

5.880,00

635.168,32

951.070,99

Viaduto Beneficência
Portuguesa

Na Rua João Julião sobre a Avenida 23 de
Maio - Liberdade.

Centro

170,00

3,00

2.550,00

36.918,60

55.280,16

2010

Viaduto Engenheiro
Antônio de Carvalho
Aguiar (Cubatão)

Na Rua Cubatão, sobre a Avenida 23 de
Maio – Paraíso

Centro Sul

1.065,00

26.386,26

39.509,54

2010

Viaduto Presidente Artur
da Costa e Silva
(Minhocão)

Interligação Avenida São João/Avenida
General Olímpio da Silveira - Santa Cecília

Centro

3.600,00

105,00

41.000,00

639.997,59

958.302,11

2011

Viaduto Beneficência
Portuguesa

Na Rua João Julião sobre a Avenida 23 de
Maio - Liberdade.

Centro

170,00

3,00

2.550,00

662.812,92

960.950,58

2011

Viaduto do Café

Centro

490,00

16,00

11.060,00

1.969.903,36

2.855.978,99

2011

Viaduto do Glicério

Centro

1.400,00

43,00

17.400,00

757.916,53

1.098.832,43

2011

Viaduto na Avenida Olavo
Na Avenida Olavo Fontoura sobre a Avenida
Fontoura sobre a Avenida
Nordeste
Assis Chateaubriand - Casa Verde Baixa
Assis Chateaubriand

23,00

1,00

241,50

3.613.004,42

5.238.157,84

Na Avenida Radial Leste-Oeste sobre a
Avenida 9 de Julho e a Rua Avanhandava –
Consolação
Interligação entre o Viaduto Leste Oeste e a
Avenida Alcântara Machado sobre a
Avenida a Avenida do Estado e o Canal do
Rio Tamanduateí – Várzea do Glicério.

71,00

3,00
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Ano

Nome do Viaduto

Localização

Zona

Extensão (m)

Vãos (nº)

Área do Tabuleiro
(m²)

Liquidado

Liquidado
atualizado
continuação

2011

Viaduto Presidente Artur
da Costa e Silva
(Minhocão)

2011

Viaduto Santo Amaro

2012

Ponte Adhemar Ferreira
da silva (do Limão)

2012

Ponte da Casa Verde

2012

Ponte dos Remédios

2012

Ponte Engenheiro Ary
Torres

2012

Ponte Engenheiro
Roberto Rossi Zuccolo
(Cidade Jardim)

2012

Ponte Jaguaré

2012

Ponte João Dias

Interligação Avenida São João/Avenida
General Olímpio da Silveira - Santa Cecília
Na Avenida Santo Amaro sobre a Avenida
dos Bandeirantes e Avenida Gil de Campos
Sales – Brooklin Novo
Na Avenida Ordem e Progresso sobre a
Avenida Presidente Castelo Branco, o Rio
Tietê e a Avenida Otaviano Alves de LimaVárzea da Barra Funda.
Interligação entre a Avenida Abrahão
Ribeiro e Avenida Rudge à Rua Braz Leme
sobre o Rio Tietê, a Avenida Presidente
Castelo Branco e a Avenida Otaviano Alves
de Lima – Casa Verde Baixa.
Interligação entre a Avenida dos Remédios
e a Rua Major Paladino, sobre a Avenida
Presidente Kennedy, a Avenida Marginal
Direita do Tietê e Avenida das Nações
Unidas – Vila Ribeiro de Barros
Interligação entre a Avenida dos
Bandeirantes e a Avenida Marginal do Rio
Pinheiros sobre o Rio Pinheiros e a Avenida
das Nações Unidas – Cidade Jardim
Interligação entre a Avenida Cidade Jardim
e a Avenida dos Tajurás sobre o Rio
Pinnheiros, a Avenida Marginal do Rio
Pinheiros e a Avenida das Nações Unidas –
Morumbi/Itaim Bibi.
Interligação entre a Avenida Jaguaré e a
Avenida Queiroz Filho sobre Avenida
Engenheiro Billings, o Rio Pinheiros e a
Avenida das Nações Unidas – Jaguaré.
Na Avenida João Dias, sobre o Rio
Pinheiros, Marginal do Rio Pinheiros e
Avenida das Nações Unidas – Várzea de
Baixo.

Centro

3.600,00

105,00

41.000,00

406.702,57

589.640,09

Oeste

270,00

6,00

4.698,00

112.740,98

163.452,62

Oeste

200,00

12,00

5.200,00

531.490,96

722.444,08

Nordeste

198,00

8,00

5.940,00

1.165.716,13

1.584.532,54

Oeste

394,00

13,00

8.668,00

8.681.539,56

11.800.627,57

Oeste

1.090,00

21,00

12.970,00

39.632,49

53.871,58

Oeste

210,00

6,00

5.880,00

92.189,52

125.311,21

Oeste

350,00

8,00

9.100,00

680.644,88

925.185,76

Centro Sul

560,00

15,00

6.845,00

46.519,14

63.232,45
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Ano

Nome do Viaduto

Localização

Zona

Extensão (m)

Vãos (nº)

Área do Tabuleiro
(m²)

Liquidado

Liquidado
atualizado
continuação

2012

Ponte Piqueri

Interligação entre a Avenida General Edgar
Facó e Avenida Ermano Marchetti sobre a
Avenida Otaviano Alves de Lima, o Rio Tietê Noroeste
e a Avenida Embaixador Macedo Soares –
Piqueri.

2012

Viaduto Alcântara
Machado

Na Avenida Alcântara Machado sobre a
CPTM e a Rua Piratininga – Mooca

Sudeste

2012

Viaduto Beneficência
Portuguesa

Na Rua João Julião sobre a Avenida 23 de
Maio - Liberdade.

2012

Viaduto Brigadeiro Luis
Antonio

2012

Viaduto do Glicério

2012

Viaduto Dona Paulina

2012

Viaduto Engenheiro
Orlando Murgel

2012

Viaduto General Olímpio
da Silveira

2012

Viaduto Guadalajara

2012

Viaduto Jacareí

2012

Viaduto Nove de Julho

2012

Viaduto Pacaembu

Prolongamento da Avenida Brigadeiro Luis
Antonio até a Rua Riachuelo sobre a
Avenida 23 de Maio - Centro.
Interligação entre o Viaduto Leste Oeste e a
Avenida Alcântara Machado sobre a
Avenida a Avenida do Estado e o Canal do
Rio Tamanduateí – Várzea do Glicério.
Interligação entre a Rua Maria Paula e a
Praça João Mendes sobre a Avenida 23 de
Maio – Centro.
Interligação entre a Avenida Rio Branco e a
Avenida Rudge sobre a CPTM e a Rua
Barra do Tibaji – Bom Retiro.
Na Avenida General Olímpio da Silveira
sobre a Avenida Pacaembu - Santa Cecília
Interligação entre o Largo São José do
Belém e o Largo Ubirajara, sobre a Rua
Herval, a Rua Artur Mora, a CPTM e a
Avenida Alcântara Machado – Belenzinho.
Prolongamento da Rua Maria Paula até a
Rua Santo Antonio sobre o Jardim da Divina
Providência - Centro.
Interligação entre a Praça Desembargador
Mário Pires e a Rua Santo Antônio/Viaduto
Jacareí sobre a Avenida 9 de Julho –
Consolação.
Interligação entre a Avenida Pacaembu e a
Avenida Doutor Abrahão Ribeiro sobre a
CPTM e a Rua da Várzea – Santa Cecília.

220,00

8,00

5.060,00

406.997,36

553.222,64

1.900,00

58,00

20.000,00

1.053.893,55

1.432.534,54

Centro

170,00

3,00

2.550,00

135.367,02

184.001,44

Centro

92,00

3,00

30,00

1.250.064,47

1.699.185,40

Centro

1.400,00

43,00

17.400,00

145.848,53

198.248,73

Centro

120,00

3,00

2.520,00

707.350,19

961.485,70

Centro

1.000,00

62,00

13.750,00

4.471.719,66

6.078.311,10

Centro

24,00

1,00

540,00

1.205.354,79

1.638.412,50

450,00

17,00

11.250,00

339.582,48

461.587,07

Centro

94,00

3,00

3.008,00

221.484,54

301.059,11

Centro

130,00

6,00

3.250,00

528.650,07

718.582,52

Centro

350,00

16,00

8.050,00

1.106.570,81

1.504.137,59

Sudeste
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Ano

Nome do Viaduto

Localização

Zona

Extensão (m)

Vãos (nº)

Área do Tabuleiro
(m²)

Liquidado

Liquidado
atualizado
continuação

2012

Viaduto Pompéia
Missionário Manuel de
Mello

Interligação entre a Avenida Pompéia e a
Avenida Nicolas Bôer sobre a Rua Gustav
Willi Borghoff e a CPTM – Água Branca

Oeste

450,00

19,00

12.150,00

10.822.209,10

14.710.393,03

2012

Viaduto Raimundo
Pereira de Magalhães

Na Avenida Raimundo Pereira de
Magalhães, sobre a CPTM - Pirituba

Noroeste

579,00

20,00

8.770,50

661.518,98

899.188,34

60,00

3,00

1.020,00

883.840,58

1.201.385,24

Oeste

270,00

6,00

4.698,00

4.433.329,31

6.026.127,94

Oeste

1.090,00

21,00

12.970,00

211.674,60

268.070,22

Oeste

210,00

6,00

5.880,00

6.174.716,05

7.819.821,16

1.900,00

58,00

20.000,00

4.453.374,13

5.639.868,94

Centro

120,00

3,00

2.520,00

189.071,22

239.444,72

Centro

1.000,00

62,00

13.750,00

4.692.979,07

5.943.310,87

Sudeste

450,00

17,00

11.250,00

42.874,63

54.297,55

Interligação entre a Rua Vergueiro e a Rua
Nicolau de Souza sobre a Avenida Doutor
Ricardo Jafet e o Rio Ipiranga – Jardim Vila
Mariana.
Na Avenida Santo Amaro sobre a Avenida
dos Bandeirantes e Avenida Gil de Campos
Sales – Brooklin Novo
Interligação entre a Avenida dos
Bandeirantes e a Avenida Marginal do Rio
Pinheiros sobre o Rio Pinheiros e a Avenida
das Nações Unidas – Cidade Jardim
Interligação entre a Avenida Cidade Jardim
e a Avenida dos Tajurás sobre o Rio
Pinnheiros, a Avenida Marginal do Rio
Pinheiros e a Avenida das Nações Unidas –
Morumbi/Itaim Bibi.

2012

Viaduto Saioá

2012

Viaduto Santo Amaro

2013

Ponte Engenheiro Ary
Torres

2013

Ponte Engenheiro
Roberto Rossi Zuccolo
(Cidade Jardim)

2013

Viaduto Alcântara
Machado

2013

Viaduto Dona Paulina

2013

Viaduto Engenheiro
Orlando Murgel

2013

Viaduto Guadalajara

2013

Viaduto Pacaembu

Interligação entre a Avenida Pacaembu e a
Avenida Doutor Abrahão Ribeiro sobre a
CPTM e a Rua da Várzea – Santa Cecília.

Centro

350,00

16,00

8.050,00

413.925,44

524.205,95

2013

Viaduto Raimundo
Pereira de Magalhães

Na Avenida Raimundo Pereira de
Magalhães, sobre a CPTM - Pirituba

Noroeste

579,00

20,00

8.770,50

1.131.692,42

1.433.204,74

Na Avenida Alcântara Machado sobre a
CPTM e a Rua Piratininga – Mooca
Interligação entre a Rua Maria Paula e a
Praça João Mendes sobre a Avenida 23 de
Maio – Centro.
Interligação entre a Avenida Rio Branco e a
Avenida Rudge sobre a CPTM e a Rua
Barra do Tibaji – Bom Retiro.
Interligação entre o Largo São José do
Belém e o Largo Ubirajara, sobre a Rua
Herval, a Rua Artur Mora, a CPTM e a
Avenida Alcântara Machado – Belenzinho.

Centro Sul

Sudeste
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Ano

Nome do Viaduto

Localização

Zona

Extensão (m)

Vãos (nº)

Área do Tabuleiro
(m²)

Liquidado

Liquidado
atualizado
continuação

Na Avenida Santo Amaro sobre a Avenida
dos Bandeirantes e Avenida Gil de Campos
Sales – Brooklin Novo
Interligação entre a Avenida do Estado à
pista central da Marginal Tietê, sentido
Rodovia Castello Branco
Interligação entre a Rua Vergueiro e a Rua
Nicolau de Souza sobre a Avenida Doutor
Ricardo Jafet e o Rio Ipiranga – Jardim Vila
Mariana.
Na Avenida Santo Amaro sobre a Avenida
dos Bandeirantes e Avenida Gil de Campos
Sales – Brooklin Novo
Interligação entre a Avenida General Edgar
Facó e Avenida Ermano Marchetti sobre a
Avenida Otaviano Alves de Lima, o Rio Tietê
e a Avenida Embaixador Macedo Soares –
Piqueri.
Na Avenida Cruzeiro do Sul, sobre a
Avenida Presidente Castelo Branco, o Rio
Tietê e a Avenida Morvan de Figueiredo –
Canindé.
Na Avenida Santo Amaro sobre a Avenida
dos Bandeirantes e Avenida Gil de Campos
Sales – Brooklin Novo
Interligação entre o Viaduto Leste Oeste e a
Avenida Alcântara Machado sobre a
Avenida a Avenida do Estado e o Canal do
Rio Tamanduateí – Várzea do Glicério.
Na Rua Arapuã sobre a Avenida Afonso
D’Escragnolle Taunay – Vila Parque
Jabaquara.

2013

Viaduto Santo Amaro

Oeste

270,00

6,00

4.698,00

744.113,08

942.364,18

2014

Ponte Governador
Orestes Quércia

Centro

660,00

2,00

10.032,00

9.770.167,81

11.809.046,67

2014

Viaduto Saioá

60,00

3,00

1.020,00

3.268.636,86

3.950.749,46

2014

Viaduto Santo Amaro

Oeste

270,00

6,00

4.698,00

1.420.317,02

1.716.714,63

2015

Ponte Piqueri

Noroeste

220,00

8,00

5.060,00

1.211.420,57

1.401.758,58

2016

Ponte Cruzeiro do Sul

Sudeste

290,00

7,00

8.700,00

1.114.256,67

1.213.261,44

2016

Viaduto Santo Amaro

Oeste

270,00

6,00

4.698,00

19.715.538,02

21.467.317,74

2017

Viaduto do Glicério

1.400,00

43,00

17.400,00

175.374,40

184.774,94

2018

Viaduto Arapuã

62,00

3,00

1.054,00

1.498.981,73

1.498.981,73

2018

Viaduto Beneficência
Portuguesa

Na Rua João Julião sobre a Avenida 23 de
Maio - Liberdade.

Centro

170,00

3,00

2.550,00

30.371,52

30.371,52

2018

Viaduto Borges Lagoa

Na Rua Borges Lagoa sobre a Avenida
Rubem Berta – Vila Clementino.

Centro Sul

42,00

2,00

1.050,00

306.643,27

306.643,27

2018

Viaduto Brigadeiro Luis
Antonio

Prolongamento da Avenida Brigadeiro Luis
Antonio até a Rua Riachuelo sobre a
Avenida 23 de Maio - Centro.

Centro

92,00

3,00

30,00

30.681,71

30.681,71

Centro Sul

Centro

Centro Sul
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Ano

Nome do Viaduto

Localização

Zona

Extensão (m)

Vãos (nº)

Área do Tabuleiro
(m²)

Liquidado

Liquidado
atualizado
continuação

2018
2018
2018
2018

Prolongamento da Rua Condessa de São
Viaduto Condessa de São
Joaquim até a Avenida da Liberdade sobre
Joaquim
a Avenida 23 de Maio – Liberdade.
Interligação entre a Rua Maria Paula e a
Viaduto Dona Paulina
Praça João Mendes sobre a Avenida 23 de
Maio – Centro.
Interligação entre o Túnel Norte-Sul/SulViaduto Doutor Eusébio
Norte e a Avenida 09 de Julho sobre o Vale
Stevaux
do Anhangabaú – Centro.
Interligação entre a Avenida 23 de Maio e a
Viaduto Doutor Manuel
Rua Asdrúbal do Nascimento sobre a
José Chaves
Avenida 23 de Maio – Sé.

Centro

91,00

7,00

2.093,00

28.349,31

28.349,31

Centro

120,00

3,00

2.520,00

32.783,33

32.783,33

Centro

250,00

4,00

1.750,00

61.048,95

61.048,95

Centro

290,00

9,00

3.480,00

34.068,80

34.068,80

1.065,00

267.069,43

267.069,43

2018

Viaduto Engenheiro
Antônio de Carvalho
Aguiar (Cubatão)

Na Rua Cubatão, sobre a Avenida 23 de
Maio – Paraíso

Centro Sul

71,00

2018

Viaduto General Euclides
Figueiredo

Na Avenida Pedro Álvares Cabral sobre a
Avenida 23 de Maio – Parque Ibirapuera.

Centro Sul

78,00

3,00

1.170,00

321.223,02

321.223,02

2018

Viaduto General
Marcondes Salgado

Interligação entre o Viaduto General
Euclides Figueiredo e a Avenida Pedro
Álvares Cabral sobre a Avenida 23 de Maio
- Moema.

Centro Sul

98,00

3,00

1.568,00

290.372,84

290.372,84

2018

Viaduto Jaceguai

Na Avenida Radial Leste Oeste sobre a
Avenida 23 de Maio - Liberdade.

Centro

204,00

9,00

3.366,00

140.178,09

140.178,09

2018

Viaduto João Julião da
Costa Aguiar

Centro Sul

260,00

6,00

7.020,00

332.340,17

332.340,17

2018

Viaduto Laszlo Braun

Oeste

450,00

11,00

5.400,00

87.137,68

87.137,68

2018

Viaduto Nove de Julho

Centro

130,00

6,00

3.250,00

327.783,24

327.783,24

2018

Viaduto Paraíso

Centro Sul

88,00

5,00

1.760,00

223.805,61

223.805,61

2018

Viaduto Pedro de Toledo

Centro Sul

34,00

2,00

714,00

290.809,03

290.809,03

Interligação entre a Avenida Washington
Luis e a Avenida Moreira Guimarães sobre a
Avenida dos Bandeirantes – Parque
Colonial.
Na Avenida das Nações Unidas sobre a
CEASA - Vila Leopoldina
Interligação entre a Praça Desembargador
Mário Pires e a Rua Santo Antônio/Viaduto
Jacareí sobre a Avenida 9 de Julho –
Consolação.
Na Rua do Paraíso sobre a Rua Ramon
Penharrubia e a Avenida 23 de Maio Paraíso.
Na Rua Pedro de Toledo sobre a Avenida
Rubem Berta – Vila Clementino

3,00
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Ano

Nome do Viaduto

Localização

Zona

Extensão (m)

Vãos (nº)

Área do Tabuleiro
(m²)

Liquidado

Liquidado
atualizado
conclusão

2018

Viaduto Pedroso

2018

Viaduto Santa Generosa

2018

Viaduto Tutóia

Prolongamento da Rua Pedroso até a Rua
Vergueiro sobre a Avenida 23 de Maio Bela Vista.
Interligação entre a Avenida Bernardino de
Campos e a Rua Vergueiro sobre a Avenida
23 de Maio - Paraíso.
Interligação entre a Rua Tutóia e a Rua
Doutor Amâncio de Carvalho sobre a
Avenida 23 de Maio - Paraíso.

Centro

87,00

5,00

1.827,00

30.599,46

30.599,46

Centro Sul

50,00

1,00

1.542,50

309.761,50

309.761,50

Centro Sul

36,00

2,00

576,00

244.240,39

244.240,39

841.278,00

Total dispendido
atualizado (R$)

215.077.492,74

Total dispendido atualizado / área total que sofreu intervenções (R$/m²)

255,66

Área total que sofreu intervenções (m2)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tribunal de Contas do Município de São Paulo (2019).
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APÊNDICE C – Vistoria realizada em janeiro de 2020 - Viaduto do Glicério
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Figura 30 - Viaduto do Glicério - Interligação entre o Viaduto Leste Oeste e a Avenida
Alcântara Machado sobre a Avenida a Avenida do Estado e o Canal do Rio
Tamanduateí – Várzea do Glicério – 900 m de extensão.

Fonte: Google Map (2019).

Fotografia 2 - Vista lateral do viaduto, trecho onde ocorreu incêndio
recuperado com concreto projetado.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Fotografia 3 - Vista inferior do tabuleiro, trecho recuperado após incêndio.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fotografia 4 - Vista inferior do tabuleiro com abertura para inspeção sem
tampo, fissuras e eflorescências.

Fonte: Elaborado pelo autor.

156

Fotografia 5 - Vista lateral de trecho recuperado após incêndio.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fotografia 6 - Vista inferior do tabuleiro apresentando fissura.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Fotografia 7 - Detalhe aparelho de apoio do pilar apresentando mancha
de escorrimento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fotografia 8 - Vista inferior do tabuleiro apresentando corrosão, fissuras e
eflorescências.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Fotografia 9 - Deslocamento no tramo do viaduto.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fotografia 10 - Fissuras na lateral do tabuleiro.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE D – Value for Money
Tabela 14 - Value for Money (Projeto Público de Comparação)
Ano

1,00

Manutenção
Seguros
Custos de Construção
Reinvestimentos
Erros de Projeto

PROJETO PÚBLICO DE COMPARAÇÃO
3,00
4,00
5,00

2,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02
R$ 1.585.817,38 R$ 2.378.726,06
R$ 198.227,17

Custos de Construção Adicionais
Custos de operação Adicionais
Total Custos
Total Riscos
Total
Total Seguros
Total Tributos
Ano
Manutenção
Seguros

R$ 1.585.817,38 R$ 2.378.726,06 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 1.585.817,38 R$ 2.378.726,06 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02
R$
19.822,72 R$
19.822,72 R$
7.492,06 R$
7.492,06 R$
7.492,06 R$
7.492,06 R$
7.492,06
R$ 82.628,38 R$ 85.091,63 R$ 96.308,38 R$ 107.099,53 R$ 111.808,85
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
R$

749.206,02 R$

R$ 947.433,19 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02
R$
R$
R$
R$ 947.433,19 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02
R$
7.492,06 R$
7.492,06 R$
7.492,06
R$ 116.794,00 R$ 121.779,15 R$ 126.764,30
18,00
19,00
20,00

749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02

Custos de Construção
Reinvestimentos
Erros de Projeto

R$ 198.227,17

R$ 198.227,17

Custos de Construção Adicionais
Custos de operação Adicionais
Total Custos

R$

749.206,02 R$

Total Riscos

R$

-

Total

R$

749.206,02 R$

Total Seguros

R$

7.492,06 R$

Total Tributos

R$

131.749,45 R$

R$

749.206,02 R$ 947.433,19 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 947.433,19 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02
-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

749.206,02 R$ 947.433,19 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02 R$ 947.433,19 R$ 749.206,02 R$ 749.206,02
7.492,06 R$

7.492,06 R$

7.492,06 R$

7.492,06 R$

7.492,06 R$

7.492,06 R$

7.492,06 R$

7.492,06 R$

7.492,06

136.734,60 R$ 141.719,75 R$ 146.704,90 R$ 151.690,05 R$ 151.690,05 R$ 151.690,05 R$ 151.690,05 R$ 151.690,05 R$ 151.690,05

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Grilo (2012).
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Tabela 15 - Value for Money (Projeto Privado de Referência)
Ano
Receita Total Bruta

1,00

2,00

PROJETO PRIVADO DE REFERÊNCIA
4,00
5,00
6,00
1.374.288,31
1.374.288,31
1.374.288,31

3,00
1.374.288,31

7,00
1.374.288,31

8,00
1.374.288,31

9,00
1.374.288,31

10,00
1.374.288,31

Contraprestações

R$

851.414,00

R$

851.414,00

R$

851.414,00

R$

851.414,00

R$

851.414,00

R$

851.414,00

R$

851.414,00

R$

851.414,00

Receitas acessórias
(-) impostos sobre venda

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

0,0365

Receita Líquida
Custo de Manutenção
Seguros
Encargos do financiamento
Depreciação
Lucro antes do IR

1.324.126,79
R$

-R$

-R$

R$
R$

1.324.126,79

1.324.126,79

1.324.126,79

1.324.126,79

1.324.126,79

19.822,72
111.007,22

19.822,72 -R$

130.829,93

R$
R$

198.227,17
193.255,10

R$
R$

198.227,17
207.917,30

R$
R$

198.227,17
222.579,50

R$
R$

198.227,17
237.241,71

R$
R$

198.227,17
251.903,91

R$
R$

198.227,17
266.566,11

R$
R$

198.227,17
281.228,32

R$
R$

198.227,17
295.890,52

R$
R$
R$

57.976,53
20.291,79
12.175,07

R$
R$
R$

62.375,19
21.831,32
13.098,79

R$
R$
R$

30.300,93
28.841,79
17.305,07

R$
R$

35.586,26
21.351,75

R$
R$
R$

37.785,59
22.671,35
1.190,39

R$
R$
R$

39.984,92
23.990,95
2.656,61

R$
R$
R$

42.184,25
25.310,55
4.122,83

R$
R$
R$

44.383,58
26.630,15
5.589,05

R$

160.788,24

R$

172.987,19

R$

176.432,65

R$

180.303,70

R$

190.256,58

R$

199.933,63

R$

209.610,69

R$

219.287,74

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

231.265,03

R$

231.265,03

R$

231.265,03

R$

231.265,03

R$

231.265,03

R$
R$

231.265,03
198.227,17

R$

231.265,03

R$

231.265,03

176.572,83 R$
92.685,15 R$
1.004.777,76 -R$
19,00
1.374.288,31

186.249,88
90.197,20
914.580,56
20,00
1.374.288,31

19.822,72 -R$

130.829,93

(+) Depreciação
(-) Amortização
(-) Investimentos
(+) Financiamento

1.324.126,79

R$
R$

19.822,72

Prejuízos a compensar
IR (15%)
CSSL (9%)
Adicional (10%)
Lucro Líquido após IR

1.324.126,79

R$
R$
R$

1.585.817,38
1.110.072,16

(-) Variação Capital de Giro

R$
R$
R$

1.110.072,16
2.378.726,06
2.775.180,41

R$

350.000,00

(+) Recuperação Capital de Giro
Fluxo de Caixa Acionista
-R$
495.567,93 -R$
Fluxo a Valor Presente
-R$
495.567,93 -R$
Valor presente acumulado
495.567,93000 -R$
Ano
11,00
Receita Total Bruta
1.374.288,31

1.194.447,75 R$
1.101.990,73 R$
1.597.558,66 -R$
12,00
1.374.288,31

749.206,02
7.492,06
175.946,44

R$
R$
R$

749.206,02
7.492,06
161.284,23

R$
R$
R$

749.206,02
7.492,06
146.622,03

R$
R$
R$

749.206,02
7.492,06
131.959,83

R$
R$
R$

749.206,02
7.492,06
117.297,63

R$
R$
R$

749.206,02
7.492,06
102.635,42

R$
R$
R$

749.206,02
7.492,06
87.973,22

R$
R$
R$

749.206,02
7.492,06
73.311,02

127.750,38 R$
108.738,61 R$
1.488.820,05 -R$
13,00
1.374.288,31

139.949,33 R$
109.901,39 R$
1.378.918,67 -R$
14,00
1.374.288,31

143.394,78 R$
103.890,66 R$
1.275.028,01 -R$
15,00
1.374.288,31

147.265,83 R$
98.436,45 R$
1.176.591,56 -R$
16,00
1.374.288,31

157.218,72 -R$
96.954,72 -R$
1.079.636,85 -R$
17,00
1.374.288,31

31.331,40 R$
17.826,06 R$
1.097.462,90 -R$
18,00
1.374.288,31

Contraprestações

R$

851.414,00

R$

851.414,00

R$

851.414,00

R$

851.414,00

R$

851.414,00

R$

851.414,00

R$

851.414,00

R$

851.414,00

R$

851.414,00

R$

851.414,00

Receitas acessórias
(-) impostos sobre venda

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

R$

522.874,31
50.161,52

Receita Líquida

1.324.126,79

1.324.126,79

1.324.126,79

1.324.126,79

1.324.126,79

1.324.126,79

1.324.126,79

1.324.126,79

1.324.126,79

1.324.126,79

Custo de Manutenção
Seguros
Encargos do financiamento

R$
R$
R$

749.206,02
7.492,06
58.648,81

R$
R$
R$

749.206,02
7.492,06
43.986,61

R$
R$
R$

749.206,02
7.492,06
29.324,41

R$
R$
R$

749.206,02
7.492,06
14.662,20

R$
R$

749.206,02
7.492,06

R$
R$

749.206,02
7.492,06

R$
R$

749.206,02
7.492,06

R$
R$

749.206,02
7.492,06

R$
R$

749.206,02
7.492,06

R$
R$

749.206,02
7.492,06

Depreciação

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

Lucro antes do IR

R$

310.552,72

R$

325.214,93

R$

339.877,13

R$

354.539,33

R$

369.201,53

R$

369.201,53

R$

369.201,53

R$

369.201,53

R$

369.201,53

R$

369.201,53

IR (15%)

R$

46.582,91

R$

48.782,24

R$

50.981,57

R$

53.180,90

R$

55.380,23

R$

55.380,23

R$

55.380,23

R$

55.380,23

R$

55.380,23

R$

55.380,23

CSSL (9%)

R$

27.949,74

R$

29.269,34

R$

30.588,94

R$

31.908,54

R$

33.228,14

R$

33.228,14

R$

33.228,14

R$

33.228,14

R$

33.228,14

R$

33.228,14

Adicional (10%)

R$

7.055,27

R$

8.521,49

R$

9.987,71

R$

11.453,93

R$

12.920,15

R$

12.920,15

R$

12.920,15

R$

12.920,15

R$

12.920,15

R$

12.920,15

Lucro Líquido após IR

R$

228.964,80

R$

238.641,85

R$

248.318,90

R$

257.995,96

R$

267.673,01

R$

267.673,01

R$

267.673,01

R$

267.673,01

R$

267.673,01

R$

267.673,01

(+) Depreciação

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

R$

198.227,17

(-) Amortização

R$

231.265,03

R$

231.265,03

R$

231.265,03

R$

231.265,03

R$

198.227,17

R$

198.227,17

Prejuízos a compensar

(-) Investimentos
(+) Financiamento
(-) Variação Capital de Giro
(+) Recuperação Capital de Giro

R$

350.000,00

Fluxo de Caixa Acionista

R$

195.926,93

R$

205.603,99

R$

17.053,87

R$

224.958,10

R$

465.900,18

R$

465.900,18

R$

465.900,18

R$

267.673,01

R$

465.900,18

R$

815.900,18

Fluxo a Valor Presente

R$

87.539,08

R$

84.752,04

R$

6.485,63

R$

78.929,95

R$

150.814,76

R$

139.140,85

R$

128.370,56

R$

68.043,70

R$

109.266,49

R$

176.539,51

170.503,99 -R$

61.237,50

R$

115.302,01

Valor presente acumulado

-R$

827.041,48 -R$

742.289,44 -R$

735.803,80 -R$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Grilo (2012).

656.873,86 -R$

506.059,09 -R$

366.918,25 -R$

238.547,69 -R$
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Tabela 16 - Value for Money (Projeto Privado de Referência - custos para o governo)
Ano

1,00

Contraprestações
Compartilhamento de Receitas
Acessórias

PROJETO PRIVADO DE REFERÊNCIA (CUSTOS PARA O GOVERNO)
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

R$ 851.414,00 R$ 851.414,00 R$ 851.414,00 R$ 851.414,00 R$ 851.414,00 R$ 851.414,00 R$ 851.414,00 R$ 851.414,00
R$

Contraprestações - Receitas acessórias
Ano

11,00

60.564,59 R$

60.564,59 R$

60.564,59 R$

60.564,59 R$

60.564,59 R$

60.564,59 R$

60.564,59 R$

60.564,59

R$ 790.849,41 R$ 790.849,41 R$ 790.849,41 R$ 790.849,41 R$ 790.849,41 R$ 790.849,41 R$ 790.849,41 R$ 790.849,41
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00

Contraprestações
Compartilhamento de Receitas
Acessórias

R$ 851.414,00 R$ 851.414,00 R$ 851.414,00 R$ 851.414,00 R$ 851.414,00 R$ 851.414,00 R$ 851.414,00 R$ 851.414,00 R$ 851.414,00 R$ 851.414,00

Contraprestações - Receitas acessórias

R$ 790.849,41 R$ 790.849,41 R$ 790.849,41 R$ 790.849,41 R$ 790.849,41 R$ 790.849,41 R$ 790.849,41 R$ 790.849,41 R$ 790.849,41 R$ 790.849,41

R$

60.564,59 R$

60.564,59 R$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Grilo (2012).

60.564,59 R$

60.564,59 R$

60.564,59 R$

60.564,59 R$

60.564,59 R$

60.564,59 R$

60.564,59 R$

60.564,59

