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1. Apresentação 

 

O presente relatório consiste na apresentação do Abatedouro Público do 

Município de Petrolina-PE com vistas a atender questionamentos suscitados pelo 

Egrégio Tribunal de Contas de Pernambuco, em conformidade com a Resolução TC 

nº 11, de 30 de outubro de 2013. 

O projeto proposto pela equipe da Secretaria de Governo e Agricultura – 

SEGOA visa demonstrar através de projeções de despesa e receita a viabilidade 

técnica e econômica de modo a mensurar as vantagens para a concessão do 

serviço público do abatedouro municipal ao setor de iniciativa privada. 

O abatedouro municipal de Petrolina se encontra fechado para adequações na 

estrutura física e o presente trabalho objetiva analisar a previsão de despesas e 

receitas com a reabertura, avaliando os possíveis impactos e buscando viabilizar 

medidas de segurança mitigadoras de riscos concernentes ao desenvolvimento da 

atividade.  

Vale ressaltar que a elaboração da projeção de receitas utilizou como parâmetro os 

itens a seguir:  

I. Estudo de mercado da quantidade de animais abatidos para o primeiro ano; 

II. UFM e sua projeção para 20 (vinte) anos, tomando como base o indicador 

econômico Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; 

III. Taxa de crescimento populacional, através de estimativas do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, uma vez que este não forneceu o consumo per 

capta de Petrolina/PE de bois, caprinos e ovinos, conforme anexo com a resposta do 

órgão; 

IV. Taxa de Ocupação, que será a taxa de repasse para o Poder Público pelo direito 

de uso das instalações do abatedouro municipal pela concessionária.  

O conteúdo desse estudo se fundamenta em informações sociais, econômica e 

financeira, análise de mercado, leis e decretos municipais. 

Em suma, o presente estudo busca a análise do TCE-PE quanto à observância 

pelo Poder Público das normas vigentes para outorga de concessão do abatedouro 

municipal de Petrolina – PE. 
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2. Caracterização do Município 

 

2.1. Localização de Petrolina 

O município de Petrolina é uma cidade do interior de Pernambuco que conta 

com população estimada de 349.145 (trezentos e quarenta e três mil e oitocentas e 

sessenta e cinco) pessoas em 2019, cuja economia apresenta PIB per capita (2017) 

de R$ 17.454,51 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta 

e um centavos), conforme dados do IBGE. 

O Matadouro Público de Petrolina se encontra localizado na Rua do 

Matadouro, s/n, Bairro Pedra do Bode, nesse Município, sem funcionamento 

operacional, atualmente, por se encontrar submetido à reforma. 

 

3. Estudo de Mercado 

 

3.1. Serviço 

O principal serviço ofertado por abatedouros corresponde ao abate de 

animais de forma que garanta a segurança alimentar das pessoas atendendo as 

normas abaixo mencionadas: 

 A conferência do Guia de Transporte do Animal – GTA; 

 O estado de chegada dos animais;  

 Higienização tanto dos animais como dos profissionais que farão abate; 

 Higienização da estrutura física, instalação, equipamentos e utensílios, 

assim como a conservação e manutenção destes; 

 Utilização de procedimentos adequados para o processo de abate 

contando com práticas inovadoras com vistas à sustentabilidade, 

inclusive a operacionalidade do serviço deverá ser realizada por 

profissionais devidamente habilitados e capacitados.  

Dessa forma, será garantida a qualidade do serviço à população, pois será 

assegurada a comercialização de produtos de origem animal devidamente e 

permanentemente inspecionados, garantindo, ainda, a preservação do meio 

ambiente e a proteção humana. 
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3.2. Clientes 

 

Os clientes do abatedouro serão as pessoas que desenvolvem, direta e/ou 

indiretamente, atividades relacionadas a criação de animais para abate, dentre elas, 

os marchantes, os comerciantes do ramo alimentício como os proprietários de 

restaurantes, açougues e redes de supermercados. 

 

3.3.  Área de abrangência  

 

O Município de Petrolina em conjunto outras cidades circunvizinhas, inclusive 

pertencentes a outros Estados brasileiro, a exemplo do Município de Juazeiro, na 

Bahia, formam o maior aglomerado urbano do semi-árido, sendo que Petrolina 

representa a segunda maior população com maior PIB do interior de Pernambuco. 

Banhada pelo rio São Francisco, Petrolina integra em conjunto com outros 

municípios pernambucanos, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó e 

Cabrobó, além dos municípios baianos de Juazeiro, Casa Nova, Curaçá e 

Sobradinho, a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo 

Regional do Vale do São Francisco, com destaque na exportação de frutas e 

segundo maior pólo vitivinicultor do Brasil. 

O abatedouro de Petrolina atende as demandas do município com capacidade 

de atender as cidades circunvizinhas.  

 

3.4. Demanda  

 

A demanda do abatedouro corresponde ao abastecimento de carnes para as 

redes de supermercados, marchantes, restaurantes e churrascarias e açougues.  

 

3.5. Oferta  

 

O abatedouro terá capacidade de atender aproximadamente  65% (sessenta e 

cinco por cento) do mercado, uma vez que há outros abatedouros de pequeno porte 

na região, inclusive o Distrito de Rajada, zona rural de Petrolina, conta com um 

abatedouro de ovinos e caprinos. 
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Ademais, com o fechamento do abatedouro municipal de Petrolina, abriu-se 

espaço para o mercado na cidade, a exemplo da comercialização do boi congelado 

na região, advindo de Goiás.  

 

3.6. Fornecedores  

 

Considerando a atividade meio, o abatedouro municipal necessita de 

fornecedores de serviços para o desenvolvimento da atividade fim. 

 Quanto a fornecimento de combustíveis, estão disponíveis, aproximadamente, 

120 (cento e vinte) postos de combustíveis que ofertam gasolina, diesel e álcool a 

preços médios de R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos), R$ 3,69 (três reais e 

sessenta e nove reais) e R$ 3,70 (três reais e setenta centavos), respectivamente. 

A energia será fornecida pela Celpe - Companhia Energética de Pernambuco, 

que conta com potência instalada em distribuição de 2.887,27MVA (megavolt 

ampère) em diferentes linhas e níveis de tensão. 

Em relação à água, a disponibilidade desse recurso hídrico é realizada pela 

COMPESA. 

Quanto aos produtos de higienização, o município de Petrolina conta com 

grande diversidade de hipermercados que atendem à demanda do abatedouro. 

 

3.7. Concorrentes  

 

O número de concorrentes para a área de abrangência da região é incerto, 

uma vez que com o fechamento do abatedouro, outros mercados do mesmo ramo 

ganharam espaço dentro da cidade, no entanto, dos concorrentes catalogados, 

aqueles que ganham maior visibilidade são o abatedouro de Rajada, em Petrolina - 

PE, abatedouro de Parnamirim-PE, além do comércio do boi congelado, advindo de 

Goiás, recentemente foi fechado o abatedouro da cidade de Juazeiro – BA, o que 

favorece ainda mais o interesse da iniciativa privada por esta concessão.  

 

4. Planejamento estratégico esperado 

 

4.1. Princípios 
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 Compromisso nas relações comerciais; 

 Compromisso nas relações trabalhistas; 

 Qualidade dos serviços; 

 Eficiência e eficácia Administrativa; 

 Ética nos negócios; 

 Responsabilidade Social; 

 Sustentabilidade. 

 

4.2. Valores 

 

Ética e integridade nos negócios e nos relacionamentos internos e externos; 

Atendimento às necessidades dos clientes, bem como da população consumidora 

de carne; Qualidade dos abates como diferencial dos serviços; Valorização e 

reconhecimento dos colaboradores através do desenvolvimento humano e 

profissional; Ambiente motivador; Agilidade e eficiência em encontrar soluções 

rápidas, simples e eficazes; Buscando desafios com dedicação ao crescimento, 

através de planejamento estratégico como recurso potencial, responsabilidade social 

como instrumento de comunicação com a sociedade e preservação do meio 

ambiente. 

 

4.3. Visão 

 

Atendimento de critérios definidos pela Agência de Defesa e Fiscalização 

Agropecuária do Estado de Pernambuco - ADAGRO; Agência Estadual de Meio 

Ambiente - CPRH, Agência Municipal de Vigilância Sanitária - AMVS; Agência 

Municipal de Meio Ambiente – AMMA, assegurando aos cidadãos o consumo de 

carne com segurança e qualidade de modo a operar e desenvolver a atividade fim 

do abatedouro com excelência em até dois anos.  

 

4.4. Missão 

 

Atender as necessidades do abatedouro municipal de Petrolina, valorizando os 

colaboradores, comprometendo-se com os fornecedores e inovando de acordo com 
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as normas brasileiras que regulamentam a atividade de abate de animais, cujo 

desenvolvimento deve ocorrer de maneira sustentável, minimizando os impactos 

ambientais.  

 

4.5 Políticas  

 

4.5.1. Política de trabalho 

 Pontualidade nos horários de atendimento à população; 

 Jornada de trabalho dos empregados; 

 Bonificação e premiação para funcionários que cumprirem as metas pré-

estabelecidas. 

 

4.5.2. Política ambiental 

 Campanhas educativas para preservação do meio ambiente; 

  Aproveitamento dos resíduos sólidos e líquidos gerados no processo de 

abates; 

 Campanhas coletivas de conscientização para reduzir consumo de água e 

energia. 

 

5. Fatores Localizacionais 

 

5.1. Comunicação 

Os meios de comunicação mais importantes da região são: Três emissoras de 

televisão (TV Grande Rio, TV Clube e TV RIT), oito emissoras de radiodifusão AM e 

FM (Grande Rio AM e FM, Emissora Rural, Petrolina FM, Ponte FM e o Jornal 

Gazzeta do São Francisco. 

As principais operadoras de telefonia móvel e fixa são: OI, TIM, VIVO e 

CLARO. 

 

5.2. Segurança 

Petrolina dispõe de um batalhão da polícia militar, responsável pelo 

patrulhamento da cidade, além de corpo de bombeiros e hospitais públicos e 

particulares, que oferecem serviços variados e que atendem não apenas a cidade, 
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mais a um conjunto de municípios circunvizinhos, que não dispõem de infraestrutura 

suficiente para atendimento da população.  

 

5.3. Transportes 

O transporte público é realizado através de Ônibus e táxi. A região não dispõe 

de transporte por meio de trem e metrô. A qualidade das ruas e avenidas demonstra 

razoabilidade, quando comparada a outras cidades do mesmo porte, e não 

representa empecilho para o bom desenvolvimento da atividade.   

Para a localidade exata do abatedouro, as empresas de transportes públicos 

oferecem linhas diariamente, apenas com diminuição do fluxo nos finais de semana.  

 

6. Impactos do Projeto 

 

6.1. Impactos Econômicos  

O projeto proposto demonstra possibilidade de geração, em média, de 60 

(sessenta) empregos diretos, cuja receita bruta foi projetada em R$ 3.100.947,38 

(três milhões cem mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), já 

as despesas foram projetadas em R$ 2.778.864,34 (dois milhões setecentos e 

setenta e oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), no 

primeiro ano da Concessão. 

O Demonstrativo dos Impostos, Tributos e Contribuições Federais (ISS, PIS, 

COFINS, IRPJ e CSLL) projetados para o primeiro ano perfazem o valor de R$ 

506.384,71 (quinhentos e seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e um 

centavos) e para o vigésimo ano perfazem o valor de R$ 742.584,75 (setecentos e 

quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). 

 

6.2. Impactos Sociais 

Os impactos sociais gerados pelo abatedouro são diversos, tais como geração 

de empregos diretos para atender as demandas diretas e indiretas, em média, cerca 

de 60 (sessenta) pessoas de maneira direta e 100 (cem) pessoas de maneira 

indireta serão beneficiadas. Tal alavancagem da renda proporcionara ao Município 

de Petrolina: maior dinâmica econômica; melhor qualidade de vida; diminuição dos 

índices de violência em razão da empregabilidade; maiores recursos para a cidade, 
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pois haverá aumento na arrecadação, possibilitando a capacidade de melhorar os 

serviços públicos essenciais, etc. 

 

6.3. Impacto Ambiental e Econômico 

O estudo ambiental, considerando os componentes do meio físico e biótico, 

demonstrou que a execução do serviço de abatedouro pode gerar impactos ao meio 

ambiente, quais sejam, aumento de emissão atmosférica de gases e partículas na 

área diretamente afetada (ADA); geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos; 

contaminação e carreamento de material para corpos hídricos; alteração da 

qualidade da água; processos erosivos e instabilizadores; atropelamentos da fauna; 

alteração e supressão de habitantes; exploração predatória de recursos naturais; O 

alto consumo de água também deve ser levado em consideração. 

 

Já o econômico, considerando o meio sócio-econômico, demonstrou que o 

funcionamento do abatedouro possibilitará a geração de emprego e renda, 

incremento na economia regional, alteração do quadro demográfico e da qualidade 

de vida. 

 

7. Tratamento de Riscos 

 

A delegação do serviço público no caso em análise apresenta possibilidade de 

ocorrência de riscos desde a fase inicial de levantamento de dados pré-licitatórios 

até a efetiva execução dos serviços, os quais que foram mapeados no presente 

estudo, assim como foram apontadas as medidas mitigadoras em caso de 

ocorrência, conforme demonstrado através da Matriz de Risco em anexo. 

  

8.  Estudo de Viabilidade Financeira 

 

8.1. Investimentos Iniciais 

Os investimentos nas instalações físicas no abatedouro público de Petrolina 

buscam proporcionar eficiência do serviço, de modo a garantir segurança para o 

animal a ser abatido e melhor qualidade dos produtos que serão extraídos da 

atividade, bem como garantir condições de segurança do trabalho aos operadores 
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da atividade, além da preservação do meio ambiente, tudo em observâncias às 

normas estabelecidas. 

Logo, a projeção objetivada pelo Município de Petrolina é que o 

estabelecimento público em análise disponha, obrigatoriamente, de instalações e 

aparelhagem para o aproveitamento completo e perfeito do serviço. 

 

8.2. Resumo dos Investimentos Iniciais 

O abatedouro municipal de Petrolina passou por reformas na estrutura física do 

prédio e dos equipamentos, entretanto, trata-se de investimentos parciais, uma vez 

que outros investimentos serão necessários para a operacionalização do serviço, 

tais como adequações civis, aquisição de mobiliária, instalação de softwares dentre 

outros. 

1
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS E LÍQUIDOS 
1  R$                                                        110.000,00 

2 VEÍCULOS 2  R$                                                        511.136,00 

3 COMPRA DE COMPUTADORES 8  R$                                                          12.000,00 

4 COMPRA DE MESAS E CADEIRA PARA O SETOR ADMINISTRATIVOS 8  R$                                                             8.000,00 

5 IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ABATEDOUROS 1  R$                                                          20.000,00 

6 COMPRA DE CÂMERAS E DVR 18  R$                                                             7.000,00 

7 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS 1  R$                                                             3.000,00 

8 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE INTERNET 1  R$                                                             2.500,00 

9 COBERTURA VEGETAL E CINTURÃO VERDE 1  R$                                                          35.264,91 

10 COMPRA DE DVR 1  R$                                                                950,00 

12 SERVIÇOS PRELIMINARES 1  R$                                                          22.413,50 

13 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 155.043,79R$                                                        

14 SISTEMA DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA 9 1.340.006,93R$                                                    

15 SISTEMA DE TRATAMENTO E BOMBEAMENTO DE EFLUENTES 5 1.518.777,10R$                                                    

TOTAL 3.746.092,23R$                                                    

INVESTIMENTO INICIAL

 

          Tabela 01 - Demonstração dos investimentos iniciais 

 

O sistema de tratamento de Resíduos Sólidos e Líquidos a serem 

implementados pela empresa privada consiste no conjunto de métodos, operações e 

uso de tecnologias apropriadas aplicáveis aos resíduos desde a produção até o 

destino final de modo a promover a sustentabilidade do ecossistema. A 

implementação do sistema visa mitigar os impactos sobre o meio ambiente e, 

consequentemente, sobre a saúde humana. 

Os demais investimentos necessários que, também, ficarão a cargo da 

iniciativa privada, serão para a aquisição de caminhões apropriados para entrega 
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das carcaças abatidas, móveis, máquinas e equipamentos para realizações de 

ações do setor administrativo, assim como, compra de software de gestão e sistema 

interno de segurança. 

 

8.2.1. Custos com Impostos 

 Estima-se que a empresa enquadrada no Lucro Presumido irá recolher 

durante os 20 anos um total de R$ 12.347.263,77 (doze milhões trezentos e 

quarenta e sete mil duzentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos). 

Projetou-se para a arrecadação do ISS no primeiro ano o montante de R$ 

155.047,37 (cento e cinquenta e cinco mil quarenta e sete reais e trinta e sete 

centavos). 

                                                  DEMONSTRATIVO DOS IMPOSTOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS

 PIS CONFINS   IRPJ CSLL ISS TOTAL

0,65% 3,00% 4,80% 2,88% 5,00% 16,33%

ANO 1 20.156,16R$      93.028,42R$          148.845,47R$      89.307,28R$          155.047,37R$      506.384,71R$                      

ANO 2 20.566,41R$      94.921,91R$          151.875,05R$      91.125,03R$          158.203,18R$      516.691,59R$                      

ANO 3 20.985,02R$      96.853,94R$          154.966,30R$      92.979,78R$          161.423,23R$      527.208,26R$                      

ANO 4 21.412,15R$      98.825,29R$          158.120,46R$      94.872,28R$          164.708,81R$      537.938,99R$                      

ANO 5 21.847,97R$      100.836,76R$        161.338,82R$      96.803,29R$          168.061,27R$      548.888,12R$                      

ANO 6 22.292,66R$      102.889,18R$        164.622,69R$      98.773,61R$          171.481,97R$      560.060,12R$                      

ANO 7 22.746,40R$      104.983,37R$        167.973,40R$      100.784,04R$       174.972,29R$      571.459,50R$                      

ANO 8 23.209,37R$      107.120,19R$        171.392,31R$      102.835,38R$       178.533,65R$      583.090,91R$                      

ANO 9 23.681,78R$      109.300,50R$        174.880,80R$      104.928,48R$       182.167,50R$      594.959,06R$                      

ANO 10 24.163,79R$      111.525,19R$        178.440,30R$      107.064,18R$       185.875,31R$      607.068,78R$                      

ANO 11 24.655,62R$      113.795,16R$        182.072,25R$      109.243,35R$       189.658,60R$      619.424,97R$                      

ANO 12 25.157,45R$      116.111,33R$        185.778,13R$      111.466,88R$       193.518,88R$      632.032,66R$                      

ANO 13 25.669,51R$      118.474,64R$        189.559,43R$      113.735,66R$       197.457,74R$      644.896,97R$                      

ANO 14 26.191,98R$      120.886,06R$        193.417,69R$      116.050,62R$       201.476,76R$      658.023,11R$                      

ANO 15 26.725,09R$      123.346,56R$        197.354,49R$      118.412,69R$       205.577,59R$      671.416,43R$                      

ANO 16 27.269,05R$      125.857,14R$        201.371,42R$      120.822,85R$       209.761,89R$      685.082,34R$                      

ANO 17 27.824,08R$      128.418,81R$        205.470,10R$      123.282,06R$       214.031,36R$      699.026,41R$                      

ANO 18 28.390,40R$      131.032,63R$        209.652,21R$      125.791,33R$       218.387,72R$      713.254,30R$                      

ANO 19 28.968,26R$      133.699,65R$        213.919,45R$      128.351,67R$       222.832,76R$      727.771,78R$                      

ANO 20 29.557,87R$      136.420,96R$        218.273,53R$      130.964,12R$       227.368,26R$      742.584,75R$                      

TOTAL 491.471,00R$   2.268.327,70R$    3.629.324,32R$   2.046.630,47R$    3.780.546,16R$   12.347.263,77R$                

Custo com Impostos 

TRIBUTAÇÃO: LUCRO PRESUMIDO

REGIME: CUMULATIVO

Ano

 

      Tabela 02 - Demonstrativo dos Impostos, tributos e contribuições federais 
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8.3. Despesas Fixas e Variáveis 

As despesas fixas e variáveis no primeiro ano de atividade serão de R$ 

2.788.864,34 (dois milhões setecentos e oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e 

quatro reais e trinta e quatro centavos) e no vigésimo ano a projeção foi de R$ 

3.252.432,65 (três milhões duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e trinta e 

dois reais e sessenta e cinco centavos). 

 

8.4. Receitas 

 

8.4.1. Receitas do serviço 

A Receita bruta prevista para o abatedouro no primeiro ano será de R$ 

3.100.947,38 (três milhões cem mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e oito 

centavos). Para o vigésimo ano, estima-se a receita bruta de R$ 4.547.365,27 

(quatro milhões quinhentos e quarenta e sete mil trezentos e sessenta e cinco reais 

e vinte e sete centavos). 

 

8.5. Análise dos resultados Financeiros e Econômicos  

 

8.5.1. Fluxo de caixa  

O fluxo de caixa fechou com valores positivos durante 20 (vinte) anos. 

Algumas variáveis contribuíram para que o resultado verificado, em destaque: 

o preço dos abates, alta demanda, a localização do Município de Petrolina, a 

variedade de animais a serem abatidos, dentre outros. 
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8.5.2. Valor Presente Líquido – VPL 

 

No valor presente líquido (VPL), fórmula econômico-financeira capaz de 

determinar o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros 

apropriada, menos o custo do investimento inicial, foi considerado a taxa de 4,0% 

a.a (quatro por cento ao ano), meta da inflação, definida pelo Conselho Monetário 

Nacional. 

ANO FLUXO DE CAIXA

FATOR DE 

VALOR ATUAL 

4,0% a.a

VALOR ATUAL  DO FLUXO EM R$   

4,0% a.a  

0            (3.746.092,23) 100,00% -3.746.092,23

1 312.083,04                96,15% R$ 300.079,84

2 364.892,41                92,46% R$ 337.363,54

3 418.776,66                88,90% R$ 372.290,92

4 308.709,02                85,48% R$ 263.885,76

5 361.796,46                82,19% R$ 297.370,31

6 415.617,69                79,03% R$ 328.468,70

7 470.534,39                75,99% R$ 357.567,46

8 526.568,86                73,07% R$ 384.758,71

9 583.743,85                70,26% R$ 410.130,68

10 642.082,57                67,56% R$ 433.767,97

11 701.608,70                64,96% R$ 455.751,63

12 762.346,43                62,46% R$ 476.159,33

13 823.259,50                60,06% R$ 494.428,32

14 887.555,78                57,75% R$ 512.541,35

15 952.078,24                55,53% R$ 528.655,25

16 1.017.913,99            53,39% R$ 543.472,60

17 1.085.089,75            51,34% R$ 557.056,05

18 1.153.632,79            49,36% R$ 569.465,59

19 1.223.570,95            47,46% R$ 580.758,68

20 1.294.932,63            45,64% R$ 590.990,35

R$ 5.048.870,83

VALOR PRESENTE LÍQUIDO

VALOR PRESENTE LÍQUIDO  

            Tabela 03 – Valor presente líquido 
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8.5.3. Payback 

  

Payback, tempo de retorno desde o investimento inicial até aquele momento 

em que os rendimentos acumulados tornam-se iguais ao valor desse investimento. 

Logo, na análise feita das entradas no fluxo de caixa apontam equilíbrio dos 

investimentos realizados a partir do décimo ano da projeção. 

ANO VPL VP ACUMULADO

0 -3.746.092,23 -3.746.092,23

1 R$ 300.079,84 3.446.012,39-               

2 R$ 337.363,54 3.108.648,84-               

3 R$ 372.290,92 2.736.357,92-               

4 R$ 263.885,76 2.472.472,16-               

5 R$ 297.370,31 2.175.101,85-               

6 R$ 328.468,70 1.846.633,15-               

7 R$ 357.567,46 1.489.065,69-               

8 R$ 384.758,71 1.104.306,98-               

9 R$ 410.130,68 694.176,30-                   

10 R$ 433.767,97 260.408,32-                   

11 R$ 455.751,63 195.343,31                   

12 R$ 476.159,33 671.502,64                   

13 R$ 494.428,32 1.165.930,96               

14 R$ 512.541,35 1.678.472,31               

15 R$ 528.655,25 2.207.127,56               

16 R$ 543.472,60 2.750.600,17               

17 R$ 557.056,05 3.307.656,21               

18 R$ 569.465,59 3.877.121,80               

19 R$ 580.758,68 4.457.880,49               

20 R$ 590.990,35 5.048.870,83               

PAYBACK

  
                                         Tabela 04 – Payback 
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8.5.4. Taxa Interna de Retorno 

 

A taxa interna de retorno foi positiva, portanto há viabilidade econômico-

financeira, havendo atratividade para iniciativa privada. 

 

 

ANO 

INVESTIMENTO INICIAL 3.746.092,23-R$                                         

1 2020 300.079,84R$                                             

2 2021 337.363,54R$                                             

3 2022 372.290,92R$                                             

4 2023 263.885,76R$                                             

5 2024 297.370,31R$                                             

6 2025 328.468,70R$                                             

7 2026 357.567,46R$                                             

8 2027 384.758,71R$                                             

9 2028 410.130,68R$                                             

10 2029 433.767,97R$                                             

11 2030 455.751,63R$                                             

12 2031 476.159,33R$                                             

13 2032 494.428,32R$                                             

14 2033 512.541,35R$                                             

15 2034 528.655,25R$                                             

16 2035 543.472,60R$                                             

17 2036 557.056,05R$                                             

18 2037 569.465,59R$                                             

19 2038 580.758,68R$                                             

20 2039 590.990,35R$                                             

TIR EM 20 ANOS 8,50%

TAXA INTERNA DE RETORNO

 

       Tabela 05 - Taxa Interna de Retorno 

 

8.5.5. Ponto de Equilíbrio 

A receita total sempre foi maior que os custos, conforme demonstra a tabela 

abaixo. 
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Assim, o projeto demonstrou viabilidade econômico-financeira para o 

desenvolvimento do serviço do abatedouro municipal de Petrolina pela iniciativa 

privada, uma vez que o custo total em todos os anos do horizonte do projeto sempre 

foi menor que a receita. 

ANO ANO CT (R$) RT(R$) Lucro

1 2020 2.788.864,34R$          3.100.947,38R$             312.083,04R$                       

2 2021 2.799.171,23R$          3.164.063,64R$             364.892,41R$                       

3 2022 2.809.687,90R$          3.228.464,55R$             418.776,66R$                       

4 2023 2.985.467,26R$          3.294.176,28R$             308.709,02R$                       

5 2024 2.999.429,03R$          3.361.225,49R$             361.796,46R$                       

6 2025 3.014.021,72R$          3.429.639,41R$             415.617,69R$                       

7 2026 3.028.911,43R$          3.499.445,82R$             470.534,39R$                       

8 2027 3.044.104,20R$           R$             3.570.673,06 526.568,86R$                       

9 2028 3.059.606,20R$           R$             3.643.350,05 583.743,85R$                       

10 2029 3.075.423,73R$           R$             3.717.506,29 642.082,57R$                       

11 2030 3.091.563,20R$          3.793.171,90R$             701.608,70R$                       

12 2031 3.108.031,18R$          3.870.377,60R$             762.346,43R$                       

13 2032 3.125.895,24R$          3.949.154,74R$             823.259,50R$                       

14 2033 3.141.979,51R$          4.029.535,29R$             887.555,78R$                       

15 2034 3.159.473,66R$          4.111.551,90R$             952.078,24R$                       

16 2035 3.177.323,87R$          4.195.237,86R$             1.017.913,99R$                    

17 2036 3.195.537,41R$          4.280.627,16R$             1.085.089,75R$                    

18 2037 3.214.121,66R$          4.367.754,45R$             1.153.632,79R$                    

19 2038 3.233.084,17R$          4.456.655,13R$             1.223.570,95R$                    

20 2039 3.252.432,65R$          4.547.365,27R$             1.294.932,63R$                    

61.304.129,58R$   75.610.923,26R$     14.306.793,69R$          TOTAIS

PONTO DE EQUILÍBRIO

 

            Tabela 06 – Ponto de equilíbrio. 

 

9. Avaliação Preliminar de Mercado 

 

O Município de Petrolina, por meio da Secretaria de Governo e Agricultura, 

realizou pesquisa de mercado enviando e-mails para empresas atuantes no ramo de 

abatedouros com o objetivo de apresentar a proposta de Concessão Comum do 
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abatedouro municipal de Petrolina e obter a manifestação quanto ao interesse de 

operar o equipamento público nas condições impostas. 

 

As empresas Fênix Comércio de Carnes, inscrita no CNPJ 09.367.821/0001-

35; Boi Fino Frigorífico e Abatedouro Ltda, inscrita no CNPJ nº 31.382.961/0001-31; 

Equipe abate, inscrita no CNPJ nº 08.839.347-34; responderam aos e-mails 

enviados afirmando o interesse em explorar o abatedouro municipal de Petrolina por 

meio de concessão na forma imposta, conforme demonstram os documentos 

anexos. 

 

10. Considerações Finais  

 

O presente estudo demonstrou viabilidade econômico-financeira no horizonte 

do projeto para exploração do serviço de abate de animais utilizando o abatedouro 

Municipal de Petrolina pela iniciativa privada. 

As inadequações estruturais, ambientais, sanitárias e o descaso com o 

abatedouro em anos anteriores geradas pela ineficiência do Poder Público em injetar 

recursos tanto na manutenção e modernização dos equipamentos quanto no serviço 

de abates de animais, uma vez que a arrecadação gerava receita menor que a 

despesa, foram fatores preponderantes para ocasionar o sucateamento do 

estabelecimento. 

Além dos investimentos já realizados pelo município, serão necessários demais 

investimentos para a implementação de sistema de tratamento de resíduos, reserva 

de água, além do sistema do tratamento e bombeamento de efluentes, desse modo, 

serão necessários outros investimentos para a reabertura do estabelecimento e seu 

pleno funcionamento.  

A delegação do serviço público de abate de animais através da Concessão 

Comum é possível por não se tratar de atividade fim da Administração Púbica, além 

disso demonstra situação de vantajosidade para o Poder Público, garantindo retorno 

financeiro satisfatório ao erário para investimento em outras áreas de interesse 

público.  

Ademais, não se trata de transferência de titularidade do serviço público, mas 

tão somente a delegação deste por meio de Contrato Administrativo de Concessão 

 



23 

 

Comum sob a fiscalização dos órgãos competentes e da própria Administração 

Pública, que, diante da Supremacia do Interesse Público sobre o particular, poderá 

retomar o exercício da atividade a qualquer tempo. 

Cabe ressaltar, que a iniciativa privada atuante no ramo de abatedouros 

manifestou interesse em explorar o abatedouro municipal de Petrolina por meio de 

Concessão. 

A iniciativa privada possui melhores condições de prestar um serviço de 

qualidade para a população, gerando emprego e renda para o Município, além de 

desonerar o Poder Público seja com a manutenção do próprio prédio, dos 

equipamentos, ou modernização destes, seja com a contratação de pessoal 

qualificado para atender as demandas de modo a garantir um abate devidamente 

inspecionado e combater a atividade clandestina.  

A iniciativa privada é detentora de mão de obra especializada e possui 

condições de gerir o abatedouro com excelência na execução do serviço.  

Assim, toda a responsabilidade acerca do serviço será transferida para a 

iniciativa privada e, ao final da Concessão, o equipamento público será devolvido ao 

Poder Público em perfeitas condições de uso. 

Destarte, a exploração da atividade de abates de animais pelo particular, 

utilizando o equipamento público por meio de delegação do serviço é plenamente 

aceitável pelo ordenamento jurídico pátrio, desde que submetido aos ditames legais. 
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