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- PROJETO DE LEI N" 010/2017. 

Instituí o Programa Municipal de Parcerias Público-

Privadas e dá outras providências. 

heleno do Município de Moju - PA, no uso de suas atribuições legais, apresenta á judiciosa apreciação da Colenda 

'amara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELI MINARES 

• - 1 ica instimido o Programa Municipal de Parcerias Publico-Privadas, destinado a promover, fomentar, 

coca &nal.. regular e fiscalizar a realização de parcerias público-privadas no âmbito da Administração Pública Municipal 

Direta e Indireta. 

Paragralb Único - O Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas será regido pelas normas desta Lei e pelas 

normas gerais relativas as contratações desta modalidade, especialmente as previstas na Lei federal n' 1 1.079, de 30 de 

dc/einbro de 2004, aplicando-se, ainda; supletivamente e no que couber, as Leis federais n' 8.987, de 13 de fevereiro de 

I e 8.66(). de 21 de junho de 1993. 

\ rt ' - ) Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas observará as seguintes diretrizes: 

- liciència no cumprimento de suas finalidades, com estimulo a competitividade na prestação de serviços e à 

sii ietwibil idade económica de cada empreendimento; 

I t Indisponibilidade das funções politica, normativa, policial. reguladora, controladora e tiscalizadora do Município: 

40 1 U uni,ersdli/zOo do acesso a bens e serviços essenciais: 

1V" 1.ransparência dos procedimentos e das decisões; 

Responsabilidade fiscal, social e ambiental na celebração e execução dos contratos. 

Art . ; - São objetivos do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas: 

Incenti‘ ar e apoiar iniciativas privadas no Município de Moju PA que visem a criação ou ampliação de mercados. 

.t geração de empregos, a eliminação das desigualdades sociais, ao aumento de distribuição de renda e ao equilíbrio do 

meio ambiente; 

Incentivar a Administração Pública Municipal a adotar instrumentos eficientes de gestão das políticas públicas 

isanclo a concretização do bem-estar dos munícipes e a efetivação dos dentais objetivos da Administração Municipal; 
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111 - promover a prestação adequada e universal de serviços públicos no Município. 

Art. 4°- Observado o disposto no § 40 do art. 20 da Lei Federal n o 1 1.079, de 30 de dezembro de 2004, é vedada a 
celebração de parcerias público-privadas nos seguintes casos: 

I - Execução de obra sem atribuição ao contratado do encargo de mantê-la e explorá-la; 

11 - Que tenha como único objeto a mera terceirização de mão-de-obra, o fornecimento e a instalação de equipamentos 
ou a execução de obra pública, bem como as prestações singelas ou isoladas, quais sejam, aquelas que não envolvam 
conjunto de atividades. 

CAPITULO II 

DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

Art. 50- Os contratos de parceria público-privada reger-se-ão pelo disposto nesta lei e na legislação federal aplicável, 
pelas normas gerais do regime de concessão e permissão de serviços públicos, de licitações e contratos administrativos, 
e deverão estabelecer: 

1 - o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 

(cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação; 

11 - as penalidades aplicáveis a Administração Pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, 

fixadas sempre de forma proporcional a gravidade da falta cometida, e as obrigações assumidas; 

111 - a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força major, fato do príncipe e área 

econômica extraordinária; 

IV - as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais; 

V - os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços; 

VI - os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de regularização e, 

quando houver, a forma de acionamento da garantia; 

VII - os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado; 

VIII - a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos 

envolvidos, observados os limites dos §§ 30 e 50 do art. 56 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se refere 

as concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 
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IX - a realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro privado, 
no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas. 

Parágrafo Único - Extinta a parceria público-privada, retornam ao contratante- todos os bens reversíveis, direitos e 
privilégios transferidos ao parceiro privado conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. 

Art. 6')- Poderão figurar como contratantes nas parcerias público-privadas as entidades do Município de Moju, que 
enxergam competência sobre os bens ou serviços objeto da contratação, incluindo autarquias, fundações instituídas ou 
mantidas pelo Município, empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Art. 7"- Antes da celebração do contrato, o parceiro privado devera constituir sociedade de propósito especifico, 
incumbida de implementar e gerir o objeto da parceria. 

Art. r- A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por: 

I - Ordem bancaria; 

II - Cessão de créditos não tributários; 

III -- Outorga de direitos em face da Administração Pública; 

IV - Outorga de direitos sobre bens público dominicais; 

V - Outros meios admitidos cru lei. 

§ I"- A contraprestação poderá sofrer atualização periódica com base em formulas paramétricas, conforme previsto no 

edital de licitação, informando-se previamente ao Poder Legislativo sua composição. 

- Os contratos previstos nesta lei poderão prever o pagamento, ao parceiro privado, de contraprestação variável 

vinculada ao seu desempenho na execução do contrato, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade 

previamente definidos. 

§ 3°- A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço 

objeto do contrato de parceria público-privada, sendo facultado a Administração, nos termos do contrato, efetuar o 

pagamento da contraprestação relativa a parcela fruivel do serviço." 

Art. 90- Os instrumentos de parceria público-privada poderão prever mecanismos amigáveis de solução das 

divergências contratuais, inclusive por meio de arbitragem, nos termos da legislação em vigor. 

Parágrafo Único - A arbitragem terá lugar no Município de Moju, em cujo foro serão ajuizadas, se for o caso, as ações 

necessárias para assegurar a sua realização e a execução de sentença arbitrai. 
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Art. 10 - Os contratos de parcerias público-privadas deverão prever que, no caso de seu objeto reportar-se a setores 
regulados, a regras de desempenho das atividades e serviços deverão ficar submetidas aquelas determinadas pela agenda 
reguladora correspondente." 

CAPÍTULO III 

DOS PROJETOS DE PARCERIA 

Art. 1 1 - A gestão do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas será realizada pelo Conselho Gestor, 
vinculado ao Gabinete do Prefeito, que define as prioridades quanto a implantação, expansão, melhoria, gestão ou 

exploração de bens, serviços, atividades, infra-estrutura, estabelecimentos ou empreendimentos públicos. 

Art. 12 - O Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas será integrado pelos seguintes 

membros: 

I — BRUNO ALEXANDRE JARDIM E SILVA — PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MOJU — PA 

11 FABIOLA LEAL BATISTA — CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOJU — PA 

III UDINEIA DO SOCORRO GOMES PEREIRA — SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

IV JAIME SARRAF — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

V - MARA ANDREIA GOMES DE SOUZA — SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

VI - UDIMAR JOSÉ GOMES PEREIRA — CHEFE DE GABINETE 

VII - DAVID FERNANDES DO CARMO JUNIOR - ASSESSOR ESPECIAL 

VIII— KARIME ALVES DO NASCIMENTO — AUDITORA FISCAL 

§ I ̀)- Compete ao Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas: 

I - Viabilizar e garantir a execução do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas; 

II - Aprovar projetos de parcerias público-privadas, observadas as disposições do art. 12 desta lei; 

III - Fiscalizar permanentemente a execução dos projetos de parcerias público-privadas para avaliação de sua eficiência, 
por meio de critérios objetivos previamente definidos. 

IV - Opinar sobre alteração, revisão, rescisão, prorrogação ou renovação dos contratos de parceiras público-privadas. 

- A participação do Conselho não será remunerada, sendo considerada serviço público relevante. 

§ 3 - O Conselho Gestor remetera para a Câmara Municipal, anualmente, relatório detalhado das atividades 

desenvolvidas no período e de desempenho dos contratos de parcerias público privadas. 
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Art. 13 - São condições para a inclusão de projetos no Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas: 

- Efetivo interesse público, considerando a natureza, relevância e valor de seu objeto, bem como o caráter prioritário 
da respectiva execução; 

11 - 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. 

111 - A viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em função de sua capacidade de aferir, de modo 
permanente e objetivo, o desempenho do parceiro privado em termos qualitativos e quantitativos, bem como de 
parántetros que vinculem o montante da remuneração aos resultados atingidos; 

Parágrafo Único- A aprovação do projeto fica condicionada ainda ao seguinte: 

a) elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro; 

1)) demonstração da origem dos recursos para seu custeio." 

Art. 14 - Para fins da aprovação a que se refere o § I°, inciso 111, do art. 11, os projetos de parceria público-privada 

devem ser submetidos pela entidade responsável pela sua execução, com a apresentação dos estudos técnicos 

mencionados no art. 12, inciso 11. 

At 15 - Os projetos de parceria público-privada serão objeto de consulta pública, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias da publicação do edital da respectiva licitação, mediante publicação de aviso na imprensa oficial, em jornais 

de grande circulação e por meio eletrônico, no qual serão informadas as justificativas para a contratação, a identificação 
do objeto, o prazo de duração do contrato e seu valor estimado, fixando-se prazo para fornecimento de sugestões, cujo 

termo dar-se-á pelo menos com 7 (sete) dias de antecedência da data prevista para a publicação do edital." 

• Art. 16 - O'Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas tem o prazo de 60 (sessenta) dias para se manifestar acerca 

dos projetos de parceria público-privadas que lhe forem apresentados, aprovando ou não a sua execução. 

Art. 17 - Uma vez aprovado o projeto de parceria pelo Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas, a entidade 
responsável por sua execução poderá iniciar o processo de licitação, observados os requisitos previstos na legislação 
federal, em especial na Lei federal n° 8.666, de -21 de junho de 1993 e 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

Art. 18 - A contratação de parcerias público-privadas será precedida de licitação na modalidade concorrência, estando a 
abertura do processo licitatório, quando o seu objeto for a prestação de serviço público ou a exploração de bem público, 

condicionada a previa autorização legislativa. 

§ I(' - O projeto de lei que trata o artigo deverá estabelecer, dentre outras questões, a forma de remuneração do parceiro 

privado e as eventuais garantias da çontraprestação do parceiro público. 
s 
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• § 2' - Os estudos técnicos mencionados no artigo 13 deverão acompanhar o projeto de lei." 

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Moju - PA, aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete. 

(25.10.2017). 

• 

• 

DEODORO PANTfOJA DA ROCHA 

PREFEITO MUNIOPAI, DE MOJU 
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JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores. 

Anexo, encaminhamos a esta Egrégia Câmara, o Projeto de Lei Municipal n°. 010/2017, para o qual pedimos 

apreciação. 

O Projeto de Lei Municipal dispõe sobre a instituição o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas e dá outras 

providências. 

Segundo a Lei 1 1 .079/2004, as parcerias público-privadas são aplicáveis a modalidades de contratos de concessão de 

serviços públicos que não tenham auto sustentação, seja porque o fluxo de caixa é insuficiente e deve ser 

complementado por recursos de um parceiro (empresa) privado (concessão patrocinada), seja porque é um serviço 

prestado ao Estado e não tem outra fonte de receita que não aquela representada pelo pagamento pelo ente público 

(concessão administrativa). 

Enquanto a percepção que o setor público é responsável pelo fornecimento dos serviços básicos se mantém ainda 

profundamente interiorizada no seio de muitas sociedades, os métodos segundo os quais estes serviços são criados, 

procurados e distribuídos estão a mudar. Isto reflete a maior necessidade e desejo do setor público trabalhar e aproveitar 

o's beneficios que o setor privado incorpora. 

Nos últimos anos temos assistido a um aumento na cooperação entre os setores público e privado para o 

desenvolvimento e operação de infraestruturas ambientais e de transportes. 

Embora inicialmente os projetos tenham sido muitas vezes na água e sector rodoviário, com portagens (representando 

claramente retorno financeiro), há uma crescente aceitação que as PPP podem ser utilizadas para satisfazer necessidades 

em infraestrutura e de serviços numa ampla variedade de setores. 

Além disso, há uma crescente consciencialização que a cooperação com o sector privado, em PPP, é capaz de oferecer 

uma série de vantagens, incluindo: 

Aceleração da disponibilização da infraestrutura - PPP permite ao sector público para transpor as despesas de capital 

inicial num fluxo continuo de pagamentos do serviço ao longo do contrato. Isso permite que os projectos possam 

avançar mesmo quando a disponibilidade de capital público seja restringida (quer através da despesa pública anual ou 

metas dos ciclos orçamentação); 

Mais rápida execução - a atribuição da responsabilidade de concepção e construção para o sector privado, combinadas 

com pagamentos relacionados com a disponibilidade de um serviço, oferecem importantes incentivos para o sector 

privado para entregar os projetos no mais curto espaço de tempo de construção; 
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'Redução de custo no ciclo de vida do projeto - nos projetos em PPP que requerem prestação de serviço de operação e 

manutenção, o sector privado, com fortes incentivos para minimizar os custos ao longo de toda a vida de um projecto, 
algo que é intrinsecamente dificil de conseguir com as limitações no modelo tradicional de contratação no sector 
público; 

Melhor alocação de risco - um princípio fundamental de qualquer PPP é a atribuição de risco para o lado com melhores 

condições para a sua gestão, pelo menos custo. O objetivo é otimizar, em vez de maximizar transferência de riscos, para 

garantir que o melhor valor é atingido; 

Melhores incentivos para realizar - a atribuição do projeto de risco deve incentivar o sector privado contratante a 

welhorar a sua gestão e desempenho em num determinado projeto. Sob a maioria PPP, o pagamento integral para o 

sector privado contratante só deve ocorrer se os padrões de serviço exigidos estão a ser cumpridos com uma base 

continua; 

Melhoria da qualidade do serviço - experiência internacional sugere que a qualidade dos serviços realizados no âmbito 

de um PPP é melhor do que o atingido pelo modelo tradicional de contratação no sector público. Isto pode reflectir uma 

melhor integração dos serviços com o apoio de ativos, a melhoria das economias de escala, a introdução de inovação na 

prestação de serviços, ou os incentivos ao desempenho e sanções normalmente incluídos no âmbito de um contrato PPP; 

Geração de receitas adicionais - o setor privado pode ser capaz de gerar receitas adicionais provenientes de terceiros, 

reduzindo assim o custo de qualquer entidade pública. As receitas adicionais podem ser geradas através da utilização da 

capacidade da reserva ou de eliminação de excedente ativos; 

Reforço da gestão pública - por transferir a responsabilidade pela prestação serviços públicos, o Governo irá funcionar 

como regulador e incidirá o seu foco sobre o planeamento e desempenho do serviço em vez do acompanhamento da 

gestão do dia-a-dia até à entrega do serviço; 

• Portanto, submetemos o presente Projeto de Lei, aos Nobres Vereadores dessa Casa de Leis, na expectativa de sua 

aprovação. 

Moju — PA, 25 de outubro de 2017. 

Atenciosamente, 

DEODORO PANTOJA DA ROCHA 

PREFEITO MUNI6P-AL DE MOJU 
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