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Juiz Aderson Nogueira decidiu pela suspensão da licitação e da audiência pública sobre a subconcessão 

Na carta consulta do governo, são listados os atuais 
contratos com o Ministério das Cidades que o governo tenta 
manter o repasse. Com a possibilidade de perda dos recursos, o 
governo aponta no documento alternativas para que os recursos 
não deixem de ser enviados ao estado, como transferindo as 
verbas para outras obras em outras cidades. Entre as obras, estão 
a ampliação do sistema de abastecimento de água e esgoto da 
capital, inclusive contemplando a macrobacia do Rio Parnaíba, 
além de projetos para novas obras nos dois setores.

O Governo do Estado fez uma consulta pública ao Ministério 
das Cidades para saber se a subconcessão dos serviços de água e 
esgoto em Teresina a uma empresa privada poderão bloquear o envio 
de recursos para obras do órgão. O governo afirma em toda a peça 
que se trata de uma concessão não onerosa, modalidade que permite 
a manutenção das transferência de valores, entretanto, o presidente 
do Senge assegura que se trata de uma "enganação" porque o 
contrato da subconcessão de Teresina é oneroso, o que inviabiliza o 
repasse de recursos ministeriais para os contratos vigentes e novos 
contratos.

Senge acusa governo de "enganar" 
União para manter repasse de verbas

Cinco contratos poderão parar por causa da
subconcessão
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SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO
ESTADO DO PIAUÍ

Rua Arlindo Nogueira, 500 - Sala 204 - Centro
Fone: (86) 3303-4773

CAU/BR e Confea se reúnem para harmonizar 
as legislações de arquitetura e engenharia 

O Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e o 
Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia (Confea) realizaram no final 
de fevereiro uma reunião da Comissão 
Temática de Interconselhos. O objetivo 
era analisar e harmonizar as legislações 
da arquitetura e urbanismo e das 
engenharias, e solucionar conflitos e 
sombreamento nas atividades de cada 
profissão.

A reunião contou com dez 
participantes - cinco indicados por cada 
conselho -, além dos presidentes da 
CAU/BR, Haroldo Pinheiro, e da Confea, 
José Tadeu da Silva. Na ocasião, foram 
definidos um calendário e plano de 
trabalho, a partir de uma pauta feita com 
sugestões dos dois conselhos.

"Esse diálogo é importante para 
conciliar entendimentos sobre vários 
assuntos que afetam ambas as 
profissões. Apesar das diferenças de 
atribuições profissionais, engenheiros e 
arquitetos trabalham juntos no dia-a-dia 
com o propósito de construir edificações 
seguras e confortáveis para seus clientes. 
Da mesma forma, essa união dos 
conselhos profissionais deve ter como 
objetivo, acima de tudo, beneficiar a 
sociedade brasi leira", af irmou o 
presidente do CAU/BR na ocasião.

A pauta ainda será complementada 
após um levantamento das demandas e 
sugestões dos CAU/UF e dos Crea. A 
próxima  reunião,  deve  ocorrer  nos  dias 
15  e  16  de  março  na  sede  do 
CAU/BR.

Uece abre inscrições para 
Especialização em Engenharia de Software 

Estão abertas, até 12 de março 
2016, as inscrições para a oitava turma do 
curso de Especialização em Engenharia 
de Software com Ênfase em Padrões de 
Software, promovido pela Universidade 
Estadual do Ceará (Uece). A pós-
graduação terá início em 28 de março. As 
aulas acontecerão semanalmente, as 
segundas e quartas-feiras, no período da 
noite, no Campus Itaperi. 

O processo de inscr ição é 
completamente online. Os interessados 
deverão preencher formulário de inscrição 
e enviar cópia digital de todos os 

documentos solicitados.
O curso tem como objetivo fornecer 

uma visão sistêmica e atualizada da área 
de Engenharia de Software, enfocando o 
desenvolvimento de sistemas, através da 
discussão de aspectos conceituais, do 
estudo de metodologias e técnicas 
usadas neste desenvolvimento, da 
apresentação e discussão de normas e 
padrões de qualidade.

Os candidatos interessados em 
concorrer a uma das vagas podem buscar 
m a i s  i n f o r m a ç õ e s  p e l o  e m a i l  
eesuece@gmail.com.

Membros da engenharia e arquitetura discutiram legislações 



Tarifas da PPP na rodoviária de Teresina 
assustam permissionários
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Os permissionários e os 
usuários do Terminal Rodoviário 
Governador  Luc íd io  Por te la  
reclamaram do reajuste nas taxas de 
embarque e no aluguel dos boxes 
que será realizado em maio deste 
ano, por causa da reforma do prédio. 
Em alguns casos, os valores de 
reajuste serão superiores a 600%.

A tabela com os novos preços 
foram divulgados pela Sociedade 
Nacional de Apoio Rodoviário e 
Turístico (Sinart), do estado da 
Bahia, que irá administrar os 
terminais de Teresina, Picos e 
Floriano em Parceria Público-
Privada (PPP) com o Governo do 
Piauí.

Até o momento, os novos 
valores ficaram pré-determinados as 
taxas de embarque em: nas pequenas 
distâncias, a taxa passará de R$1 
para R$1,20; nas grandes distâncias 
no Piauí, que também custa R$ 1, 
passará a ser R$ 2,20; já a taxa de 
embarque para fora do Piauí o valor 
será de R$3,20. Os usuários 
reclamam da falta de informação. 
Para a enfermeira Rosimary Bandeira 
o aumento é abusivo. "A passagem já 
está cara e ainda aumentar a taxa de 
embarque vai ficar difícil viajar", 
lamentou. 

Com relação ao valor do 
aluguel, os permissionários temem 
em fechar as portas por não conseguir 

arcar com as despesas já que o 
reajuste será superior a 650%. 
Segundo o comerciante Antônio 
Gomes, o valor atualmente pago no 
aluguel do box é de R$ 384, fora os 
valores gastos com condomínio, água 
e energia – que são pagos 
i n d i v i d u a l m e n t e  p o r  c a d a  
permissionário. As novas taxas estão 
relacionadas ao metro quadrado 
ocupado pelos boxes que, no piso 
superior, o valor é de R$ 85 e, no 
térreo, é R$ 110. 

“Nós vamos pagar R$ 6.400 só 
de aluguel. Não vai ter como. Tem que 
fechar, e será todos nós, não apenas 
eu”, disse o comerciante.

Governo

O secretário de Governo, 
Merlong Solano, informou que a 
empresa que administra a rodoviária 
informou que os permissionários não 
pagarão taxas abusivas. “A Sinart nos 
informou que está realizando um 
estudo de mercado para avaliar o 
preço justo pelo metro quadrado e 
recebemos a garantia de que os 
permissionários pagarão o valor 
mínimo em relação ao que é cobrado 
em estabelecimentos da região”, 
afirmou secretário.

Fitch: modelo de PPPs no Brasil 
precisa melhorar  para atrair investidor

A agência de classificação de 
risco Fitch afirmou que as parcerias 
p ú b l i c o - p r i v a d a s  ( P P P s )  
administradas por governos locais e 
regionais no Brasil precisam 
melhorar suas características 
estruturais, antes de atraírem 
investimentos dos operadores 
privados. Em nota, a agência diz que 
várias administrações não têm 
número de funcionários suficientes 
para se dedicar à estruturação, ao 
lançamento e ao monitoramento das 

PPPs e que várias vezes não têm 
clareza sobre suas responsabilidades. 
Além disso, a Fitch diz que as 
turbulências econômicas do País 
também desaceleram o lançamento 
das PPPs, diante de problemas na 
receita dos governos.

A Fitch estima que 25 projetos de 
PPPs podem ser cancelados nos dois 
Estados mais ativos nessas iniciativas, 
São Paulo e Minas Gerais, ao longo 
dos próximos dois anos. Na visão da 
agência, as administrações deveriam 

priorizar seu apoio aos projetos mais 
cruciais. No caso de iniciativas que 
exigem pagamentos da outra parte, 
algumas administrações têm de usar 
fundos de garantia para atrair 
investidores privados. "Porém esses 
fundos podem não mitigar totalmente 
os riscos políticos", diz a agência. 
Caso a administração deixar de 
pagar uma obrigação, essa dívida 
em geral vira um precatório, que gera 
um custo adicional para o balanço 
dos governos, lembra a agência.

Permissionários reclamam do aumento exorbitante das tarifas anunciados após a parceria com a iniciativa privada
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Justiça suspende licitação para subconcessão 
dos serviços de água e esgoto

O juiz da 1ª Vara da Fazenda 
Pública, Aderson Antônio Brito 
Nogueira, determinou a suspensão 
do processo de l icitação de 
subconcessão dos serviços de água 
e esgoto a empresas privadas em 
Teresina. A decisão do último dia 18 
também suspendeu a realização da 
audiência pública referente à 
licitação.

A decisão judicial foi uma 
resposta à ação civil pública com 
pedido de antecipação de tutela do 
Ministério Público Estadual. O 
Sindicato dos Engenheiros do Piauí 
(Senge) foi uma das entidades que 
provocou o MPE para ingressar com 
a ação, apresentando informações 
técnicas, leis estaduais, decisões do 
STF, entre outras normas voltadas 
para o saneamento básico que 
tornam o processo ilegal.

O juiz Aderson Nogueira 
deixou claro que a suspensão não 
ocorreu pela proibição do estado em 

s u b c o n c e d e r  o  s e r v i ç o  d e  
abastecimento de água, mas por não 
considerar legítimo que apenas 
Teresina faça tal autorização ao 
estado, porque a capital pertence a 
uma microrregião e à Região 
Integrada de Desenvolvimento da 
Grande Teresina, que envolve outras 
cidades.

"A prestação dos serviços 
p ú b l i c o s  e m  d e t e r m i n a d a s  
microrregiões depende da anuência 
dos municípios integradores. A 
criação da microrregião de Teresina e 
d a  R e g i ã o  I n t e g r a d a  d e  
Desenvolvimento da Grande Teresina 
pelas referidas leis 142/2009 e 
112/2001 tornam i leg í t ima a  
prerrogativa do município de Teresina 
em autorizar, unilateralmente, o 
estado do Piauí a efetuar a 
subconcessão dos serviços de 
abastecimento de água", pontuou o 
magistrado.

O presidente do Senge, Antonio 

Florentino Filho, elogiou a justiça 
piauiense que observou os vícios do 
processo de subconcessão e ainda 
lembrou que, caso seja implantado, o 
modelo de parceria pública privada 
p r e t e n d i d o  p e l o  e s t a d o  n o  
saneamento causará enormes 
prejuízos à população piauiense.

«Não é só ilegal o que estão 
fazendo.  Vão acabar com o 
saneamento das cidades. A saída de 
Teresina do sistema estadual 
representa uma queda de quase 50% 
da receita atual. Como o estado vai 
administrar sem uma grande receita e 
com municípios deficitários de 
arrecadação? O estado não tem 
recursos para administrar e, com a 
subconcessão, a União estará 
impedida de transferir recursos para 
investimentos para Teresina, ou seja, 
tudo que for investido será retirado da 
cobrança da tarifa. Os valores vão 
aumentar absurdamente e graves 
problemas vão surgir", lamentou.

Investimentos no saneamento 
virão das tarifas com reajustes anuais

Os representantes do governo 
tem demonstrado na imprensa que a 
possibilidade de proibição dos 
investimentos federais não irá afetar 
os investimentos nos sistemas de 
a b a s t e c i m e n t o  d e  á g u a  e  
esgotamento sanitário em Teresina, 
visto que a empresa que assumir o 
setor o fará com recursos próprios.

Entretanto, o contrato da 
subconcessão prevê que as tarifas 
sofrerão reajuste anuais, sempre no 
dia 28 de junho, distinguindo o 
r e a j u s t e  d o s  c u s t o s  n ã o  
administráveis (energia elétrica, 
produtos químicos, tributos e 
encargos em geral) que serão 
baseados na variação integral do 

preço dos recursos, do reajuste do 
restante da tarifa, que será baseada 
na variação do IPCA/IBGE, ou de 
outro conjunto de índices que melhor 
refl ita a variação dos preços 
individuais, a ser proposto pela 
entidade reguladora e aceito pelas 
partes.

O presidente do Sindicato dos 
Engenheiros, Antonio Florentino Filho, 
afirma que as experiências de 
parcerias público privada em outras 
cidades brasileiras fracassaram 
porque as empresas não conseguiram 
manter o sistema funcionando, ou 
porque as tarifas tiveram que sofrer 
reajustes abusivos que a população 
carente não pode pagar.

Para o engenheiro, o segundo 
quadro é o que deve acontecer em 
Teresina: as tarifas sofrerão grandes 
reajustes e a população mais carente 
não terá condições de pagar. "Esse 
modelo de subconcessão que o estado 
quer implantar em Teresina já 
fracassou em diversas cidades 
brasi leiras. Como não haverá 
investimento público, tudo virá da 
cobrança de tarifas, o que aumentará 
os valores e muita gente não poderá 
pagar. A empresa só terá essa 
alternativa para investir", alertou.

Após anúncio do Senge, o 
estado confirmou que a tarifa de esgoto 
sofrerá reajustes para que até 2018 o 
valor cobrado seja o dobro do atual.
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Estado tenta ‘‘ enganar’’ União em 
consulta sobre PPP do saneamento

O governador Wellington Dias 

(PT) encaminhou em janeiro uma 

carta consulta ao Ministro das 

Cidades, Gilberto Kassab, para 

saber se o órgão federal vai manter a 

transferência de recursos para obras 

de saneamento básico em Teresina 

após a celebração do convênio de 

subconcessão dos serviços de 

a b a s t e c i m e n t o  d e  á g u a  e  

esgotamento sanitário com uma 

empresa privada. 

A iniciativa do governo ocorreu 

após o Sindicato dos Engenheiros do 

Piauí (Senge) denunciar que as 

verbas federais em contratos 

vigentes serão bloqueadas após a 

subconcessão, e que o estado será 

impedido de receber  novos 

investimentos federais.

E n t r e t a n t o ,  o  g o v e r n o  

argumenta na carta consulta que a 

concessão à iniciativa privada será 

na modalidade não onerosa, ou seja, 

a empresa que assumirá os serviços 

não fará transferências de valores para 

o ente concessor. Mas, o presidente do 

Senge, Antonio Florentino, afirma que 

se trata de uma enganação para tentar 

obter uma resposta favorável do 

ministério quanto à manutenção das 

transferências nos contratos vigentes 

com o estado.

"O Estado está tentando 

enganar o ministro das cidades, 

Gilberto Kassab, na carta consulta 

s o b r e  a  m a n u t e n ç ã o  d a s  

transferências de recursos federais. 

Cinco contratos vigentes estão ameaçados 
de parar em Teresina

Na carta consulta, o Governo 
do Estado menciona cinco contratos 
vigentes do Ministério das Cidades 
que podem ter seus recursos 
bloqueados e aponta alternativas, 
caso o órgão federal decida proibir a 
manutenção dos repasses após a 
PPP. Abaixo seguem as alternativas 
propostas pelo governo em dois 
destes contratos.

1. Contrato de Repasse n° 
2287214

Esgotamento Sanitário

Va l o r :  R $  4 0  m i l h õ e s  
Empreendimento: Ampliação do 
sistema de esgotamento sanitário de 
Teresina, zona sul, rede coletora, 

estações elevatórias, emissários e 
ETE.

Proposta 1 - Manter o fluxo de 
repasse do contrato, conforme 
cronograma no contrato, até a 
conclusão das etapas previstas 
porquanto caberá à concessionária 
f inal izar a obra e garant ir  a 
funcionalidade da mesma.

Proposta 2 - Na impossibilidade 
de manter o fluxo de repasse da forma 
proposta no item 1, solicita-se o 
remanejamento do saldo para outras 
ações que deverão ser executadas 
pelo Instituto de Águas em outros 
municípios operados pelo Estado. 

2. Contrato de Repasse n° 

22428892

Abastecimento de Água

Valor: R$ 29.120.000,00 
Empreendimento: Ampliação do 
sistema de abastecimento de água de 
Teresina

Proposta: Do total do valor 
contratado foi executada a quantia de 
R$ 27.553.344,00, sendo que o valor 
de R$ 18.821.413,56 está sem 
funcionalidade. 

Assim, propomos manter a 
obra pelo Estado até que o sistema 
tenha funcionalidade, aplicando o 
recurso restante na parte já 
executada e que não foi finalizada, 
para que haja funcionalidade.
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