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_FOLHAS -~ B 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 207115 
P. 43.105/15 

Bauru, 03 de agosto de 2.015 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 69/15. que instituir o Programa de 
Parcerias Público-Privadas do Município de Bauru e dá outras providências 

Atenciosas saudações, 

~Q_,_,::;- .-j\ , ~. (\ 
RODRIGO ANTdi,fj~ D~HO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

Excelentíssimo Senhor 
ANTONIO FARIA NETO 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
D.A.L. 
P/ leitura ne Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dia 1° J of? 11 5 
em, 10 /o 8 / 15 

Anexos: Autorização do Sr. Prefeito e concordância do Secretário Municipal de Finanças, Leis Federais nºs: 8.987/95 e 11.079/04, 
Lei Estadual nº 11.688/04 e arts. 29, 30 e 32 da LC nº 101/00. 

Publicado no Djjrjo~t dll Blllu 
&l..J..!J.§pl:g Q 1 a,. o 5 
.... 416.;,,d t 

13 



,.. 

P. 43.105/15 

~-

l 5S 1~7 PROC. N2 

FOLHAS_---hr~'> 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 69/IS 
Institui o Programa de Parcerias 
Público-Privadas do Município 
de Bauru e dá outras 
providências. 

r 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. l"' 

Parágrafo único. 

Art. 2° 

Art. 3º 

Art. 4° 

§ lo 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica instituído o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas do Município de Bauru, destinado a promover, 
fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a realização de parcerias público-privadas no âmbito da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta. 

As parcerias público-privadas de que trata esta Lei consistem em mecanismos de colaboração entre o Municipio e os 
agentes do setor privado, e têm os seguintes objetivos: 

1- implantar e desenvolver obra, desde que respeitado o disposto no § l º do art. 4º desta Lei, serviço ou 
empreendimento público; 

II - explorar a gestão das atividades deles decorrentes, sendo devida remuneração aos parceiros privados segundo 
critérios de desempenho, em prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados. 

A parceria público privada é um contrato administrativo de concessão, que admite duas modalidades: 

1 - concessão patrocinada, que se refere aos serviços e obras públicas de que trata a Lei Federal nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1.995, e que envolve, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária 
do parceiro público ao parceiro privado; 

II - concessão administrativa, que se refere a serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou 
indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

O Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas observará as seguintes diretrizes: 

1 • eficiência no cumprimento de suas finalidades, com estímulo à competitividade na prestação de serviços e à 
sustentabilidade econômica e ambiental de cada empreendimento; 

II • respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos agentes privados incumbidos de sua 
execução; 

III . indelegabilidade das funções política, normativa, policial, reguladora, controladora e fiscalizadora do 
Município; 

IV· 
V· 
VI· 
VII· 
VIII· 
IX· 

universalização do acesso a bens e serviços essenciais; 
transparência dos procedimentos e das decisões; 
responsabiJidad'~ fiscal na celebração e execução dos contratos; 
responsabilidade social e ambiental; 

repartição objetiva de riscos entre as partes, e; 
sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos. 

Poderão ser objeto de parceria público-privada, respeitado o disposto no § l 0 deste artigo: 

l - a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública; 
II - a prestação de serviço público; 
III - a exploração de bem público; 
IV - a execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à Administração Pública Municipal, e; 
V - a construção, ampliação, manutenção, reforma seguida da gestão de bens de uso público em geral, incluídos 

os recebidos em delegação do Estado ou da União. 

Observado o disposto no§ 4° do art. 2º da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004, é vedada a celebração 
de parcerias público-privadas nos seguintes casos: 

1 - execução de obra sem atribuição ao contratado do encargo de mantê-la e explorá-la por, no mínimo, 05 
(cinco) anos, e; 

II - 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; 

III - cujo valor do contrato seja inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 69/15 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 5º 

Art. 6° 

§ 1 o 

§ 2° 

Art. 7° 

§ lº 

§ 2° 

§ 3º 

Todas as concessões patrocinadas em que mais de 70o/o (setenta por cento) da remuneração do parceiro privado for 
paga pela Administração Pública dependerão de autorização legislativa especifica, que será submetida ao Legislativo. 

Serão pennitidos aditamentos que envolvam a prorrogação do prazo contratual, desde que não ultrapassado o prazo de 
35 (trinta e cinco) anos, sempre submetidos ao Legislativo. 

Serão pennitidos contratos de PPP, para o município de Bauru, com o valor mínimo, acima de RS 1.000.000,00 (um 
milhão de reais). 

CAPITULO II 
DA GESTÃO DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

A gestão do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas será realizada pelo Conselho Gestor, vinculado ao 
Gabinete de r.:'.hefe do Poder Executivo, que definirá as prioridades quanto à implantação, expansão, melhoria, gestão 
ou exploração de bens, serviços, atividades, infraestruturas, estabelecimentos ou empreendimentos públicos. 

O Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas será composto pelos seguintes membros: 

l - Secretário Municipal de Economia e Finanças; 
II - Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos; 
III - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico; 
IV - Secretário Municipal de Planejamento. 

Integrará o Conselho Gestor, na condição de membro eventual, o titular de outra Secretaria diretamente relacionada 
com o serviço ou atividade objeto de parceria público-privada. 

A indicação da presidência do Conselho Gestor será feita pelo Chefe do Poder Executivo. 

Caberá ao Conselho Gestor: 

1-

li -

lll -
IV -

V-

VI-

Vll
VIll -

IX-

X
XI-

Elaborar, anualmente, o Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas e aprovar os editais, os contratos, 
seus aditamentos e suas prorrogações, que deverá ser aprovado pelo Prefeito; 
O Conselho Gestor, sem prejuízo do acompanhamento da execução de cada projeto, fará, pennanentemente, 
avaliação geral do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas; 
O Conselho Gestor reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente; 
Aprovar projetos de parceria público-privada e concessão comum, inclusive aqueles oriundos de 
Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, realizados nos tennos das Leis Federais nºs 8.987, de 13 
de fevereiro de 1.995 e 9.074, 07 de julho de 1.995, bem como de Manifestação de Interesse da Iniciativa 
Privada - MIP, realizados nos tennos desta Lei; 
Acompanhar pennanentemente a execução dos projetos de parcerias público-privadas para avaliação de sua 
eficiência, por meio de critérios objetivos previamente definidos; 
Decidir sobre a alteração, revisão, res:..isão, prorrogação ou renovação dos contratos de parcerias público
privadas; 
Fazer publicar as atas de suas reuniões no Diário Oficial do Município; 
O Presidente do Conselho Gestor poderá convidar representantes de órgãos ou de entidades, públicas ou 
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto; 
O Conselho Gestor poderá instituir grupos e comissões temáticas, de caráter temporário, destinados ao estudo 
e à elaboração de propostas sobre matérias específicas; 
O Chefe do Executivo indicará a Secretaria Executiva do Conselho Gestor; 
O Conselho Gestor deliberará por meio de resoluções. 

A aprovação da inclusão de projeto no Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, nos tennos do inciso 1 
deste artigo, implicará em autorização para a realização do respectivo procedimento licitatório. 

A participação no Conselho não será remunerada, sendo considerada serviço público relevante. 

Caberá à Secretaria Executiva do Conselho Gestor, executar as atividades operacionais e de coordenação das 
parcerias público-privadas, inclusive na gestão e acompanhamento dos contratos celebrados pela Administração 
Pública direta e indireta do município de Bauru e das fases de estruturação e modelagem dos projetos de PPP a serem 
submetidos para apreciação do Conselho Gestor e posterior licitação, bem como assessorar o Conselho Gestor do 
programa ora instituldo na execução de suas competências e divulgar os conceitos e metodologias próprios dos 
contratos de parcerias público privadas, e ainda: 
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PROC.N9 t>~ll~ ,.. 

FOLHAS ""u ---V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 69/15 

§ 4º 

Art. 8° 

Art. 9° 

Art. 10 

§ !º 

§ 2º 

§ 3º 

1 - promover o apoio e os meios necessários à execução dos trabalhos do Conselho Gestor; 
II - prestar assistência direta aos Membros do Conselho Gestor; 
III - preparar as reuniões do Conselho Gestor; 
IV - acompanhar a implementação das deliberações e diretrizes fixadas pelo Conselho Gestor; 
V - manter, na rede mundial de computadores (Internet), sítio para divulgação dos relatórios aprovados pelo 

Conselho gestor e de demais documentos de interesse público relativos a projetos de parceria público-privada 
sujeitos a sua apreciação, ressalvadas as informações sigilosas; 

VI - orientar os órgãos ou entes públicos que pretendam celebrar contratos de parceria público-privada; e 
VII - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Conselho Gestor. 

O Conselho Gestor apresentará em audiência pública, quadrimestralmente, até o último dia dos meses de janeiro, 
maio e setembro, detalhamento das atividades desenvolvidas e desempenhadas no âmbito dos contratos de parceria 
público-privada no quadrimestre anterior, bem como os resultados alcançados em favor do Municipio. 

CAPÍTULO III 
DA LICITAÇÃO E DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

Para a elaboração e aprovação de projetos que serão objeto de contratos de parceria público-privada, para a realização 
da concorrência que precederá a contratação e para definição do conteúdo do contrato de concessão a ser, ao final, 
celebrado entre a Municipalidade e o parceiro privado, observar-se-á as nonnas constantes da Lei Federal nº 11.079, 
de 30 de dezembro de 2.004, especialmente quanto aos Capítulos II, III e V daquele diploma. 

Os contratos municipais de parceria público-privada reger-se-ão confonne detenninado pelo artigo anterior, pelas 
nonnas gerais do regime de concessão e permissão de serviços públicos, de licitações e contratos administrativos, e 
deverão estabelecer, no mínimo: 

I - as metas e os resultados a serem atingidos, o cronograma de execução e prazos estimados para seu alcance, 
bem como os critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante adoção de 
indicadores capazes de aferir o resultado, inclusive consulta popular e/ou consulta aos usuários dos serviços; 

II - a remuneração pelos bens ou serviços disponibilizados e, observada a natureza do instituto escolhido para 
viabilizar a parceria, o prazo necessário à amortização dos investimentos; 

III - cláusulas que, dependendo da modalidade escolhida, prevejam: 

a) a obrigação do contratado de obter recursos financeiros necessários à execução do objeto e de sujeitar 
aos riscos do negócio, bem como as hipóteses de execução de sua responsabilidade, e; 

b) a possibilidade de término do contrato não só pelo tempo decorrido ou pelo prazo estabelecido, mas 
também pelo montante financeiro retornado ao contratado em função do investimento realizado. 

IV - identificação dos gestores responsáveis pela execução e fiscalização. 

A remuneração de contratado, observada a natureza jurídica do instituto escolhido para viabilizar a parceria, poderá 
ser feita mediante a utilização isolada ou combinada das seguintes alternativas: 

l - tarifas cobradas dos usuários, ficando condicionado o Poder Concedente a aprovação prévia quanto a sua 
composição, forma de reajuste e demais informações relativas ao assunto; 

II - pagamento com recursos orçamentários; 
III - cessão de créditos do Município, excetuados os relativos a tributos, e das entidades da Administração 

Municipal; 
IV - cessão de direitos relativos, ou não, à exploração comercial de bens públicos materiais ou imateriais; 
V - cessão de uso de bens móveis e imóveis, observada a legislação pertinente; 
VI - títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação aplicável; ou 
VII - outras receitas alternativas, complementares, acessórias, ou de projetos associados. 

A remuneração do contrato dar-se-á somente a partir do momento em que o serviço ou o empreendimento contratado 
estiver disponível para utilização, ainda que proporcional. 

Os ganhos econômicos decorrentes, entre outros, da repactuação das condições de financiamento e da redução do 
ônus tributário serão compartilhados com o contratante. 

A remuneração do parceiro privado poderá sofrer atualização periódica com base em fónnulas paramétricas, 
conforme previsto no edital de licitação, sempre de acordo com os princípios da eficácia e eficiência, sempre 
informando ao Poder Legislativo sua composição. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 69/15 

§ 4º 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Parágrafo único. 

Art. 14 

§ 1 o 

§ 2º 

O contrato de parceria público-privada poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a 
realização de obras e aquisição de bens reversíveis, confonne autorizado pelos arts. 6° e 7° da Lei Federal nº 11.079, 
de 30 de dezembro de 2.004. 

Sem prejuízo das sanções previstas na legislação pertinente, o contrato poderá prever, para a hipótese de 
inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo do Poder Concedente, o acréscimo de multa de 2º/o (dois por cento) e 
juros segundo a taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Municipal. 

CAPÍTULO IV 
DAS GARANTIAS 

As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-privada poderão 
ser garantidas mediante: 

I - vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal; 
II - instituição ou utilização de fundos especiais previstos em Lei. 
III - contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder 

Público; 
IV - garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo 

Poder Público; 
V - outros mecanismos admitidos em Lei. 

CAPÍTULO V 
DA INCLUSÃO DE PROJETOS NO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

São condições para a inclusão de projetos no PPP: 

I - efetivo interesse público, considerando a natureza, relevância e valor de seu objeto, bem como o caráter 
prioritário da respectiva execução, observadas as diretrizes governamentais; 

II - estudo técnico de sua viabilídade, mediante demonstração das metas e resultados a serem atingidos, prazos de 
execução e de amortização do capital investido, bem como a indicação dos critérios de avaliação ou 
desempenho a serem utilizados; 

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

IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado; 
V - a necessidade, a importância e o valor do serviço ou da obra em relação ao objeto a ser executado. 

A aprovação do projeto fica condicionada ainda ao seguinte: 

1 - eJ13.boração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro; 
2 - demonstração da origem dos recursos para seu custeio; 
3 - comprovação de compatibilidade com a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano 
plurianual. 

Observadas as condições estabelecidas pelo artigo anterior, poderão ser incluídos no Programa de Parcerias Público
Privadas - PPP os projetos de interesse de órgãos e entidades da administração direta e indireta, que envolvam 
mecanismos de colaboração entre o Município e agentes do setor privado, remunerados segundo critérios de 
desempenho, em prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados. 

Para os fins desta lei, considera-se Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP, a apresentação de 
propostas, estudos ou levantamentos, por pessoas fisicas ou jurídicas da iniciativa privada, com vistas à inclusão de 
projetos no Programa de PPP. 

A MIP será dirigida ao Presidente do Conselho Gestor do Programa Municipal de PPP ou à Secretaria Municipal 
competente para o desenvolvimento do objeto, com cópia para o Presidente do Conselho Gestor de PPP, devendo 
conter obrigatoriamente: 

1 - as linhas básicas do projeto, com a descrição do objeto, sua relevância e os beneficias econômicos e sociais 
dele advindos; 

II - a estimativa dos investimentos necessários e do prazo de implantação do projeto; 
III • as características gerais do modelo de negócio, incluindo a modalidade de PPP considerada mais apropriada, 

previsão das receitas esperadas e dos custos operacionais envolvidos; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 69115 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6' 

§ 7° 

§ 8º 

§ 9º 

§ 10 

§ 11 

IV - a projeção, em valores absolutos ou em proporção, da contraprestação pecuniária demandada do Parceiro 
Público; 

Recebida a MIP, o Presidente dará ciência ao Conselho Gestor, que deliberará sobre seu encaminhamento, ou não, à 
Secretaria Executiva do Conselho Gestor do Programa Municipal de PPP para proceder à análise e avaliação do 
caráter prioritário do projeto, segundo as diretrizes governamentais vigentes. 

Caso aprovada pelo Conselho Gestor, a MIP será recebida como proposta preliminar de projeto de PPP, cabendo à 
este dar ciência da deliberação ao proponente e solicitar as informações necessárias para, em conjunto com a 
Secretaria Executiva do Conselho gestor, publicar chamamento público para a apresentação, por eventuais 
interessados, de MIP sobre o mesmo objeto. 

O chamamento público a que se refere o § 6º deste artigo, além de fixar o prazo para a apresentação de MIP pelos 
eventuais interessados, deverá conter: 

l - a descrição resumida da proposta e dos estudos técnicos a serem desenvolvidos, bem como o prazo fixado 
para sua conclusão; 

II - a indicação dos critérios de aproveitamento dos elementos do projeto e limites para o ressarcimento dos 
custos incorridos. 

Após a publicação do chamamento público, o Conselho Gestor franqueará a eventuais interessados a consulta aos 
termos da proposta, pelo prazo de 10 (dez) dias. 

A autorização para a realização dos estudos técnicos, conferida em decorrência da aprovação da MIP, será pessoal e 
intransferível, podendo ser cancelada a qualquer tempo por razões de oportunidade e de conveniência., sem direito a 
qualquer espécie de indenização. 

Os estudos técnicos elaborados pelo setor privado serão remetidos ao Conselho Gestor, que coordenará os trabalhos 
de consolidação da modelagem final no prazo de até 60 (sessenta) dias, renováveis por igual período, a critério do 
Conselho. 

Concluídos os trabalhos, o Conselho Gestor deliberará sobre a proposta de modelagem final, avaliando, do ponto de 
vista técnico, o grau de aproveitamento dos estudos apresentados e os respectivos percentuais de ressarcimento, 
considerados os critérios definidos no chamamento público. 

Caberá ao vencedor do certame ressarcir os custos dos estudos utilizados pelo poder público na modelagem final 
aprovada, conforme disposto no art. 21 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995, podendo qualquer 
proponente participar da licitação da parceria público-privada, nos termos do art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 7 de 
julho de 1.995. 

A aprovação da MIP, a autorização para a realização de estudos técnicos e o aproveitamento desses estudos não 
geram: 

1 - para os seus titulares, o direito de exclusividade ou qualquer espécie de preferência para a contratação do 
objeto do projeto de PPP; 

II - para o Poder Público, a obrigação de ressarcir os custos incorridos ou de contratar o objeto do projeto de 
PPP. 

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS DA MIP - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA INICIA TIVA PRIVADA 

Art. 15 

Parágrafo único. 

A apresentação de propostas, estudos, investigações, levantamentos e demais elementos previstos no artigo 21 da Lei 
Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995, relacionados aos projetos de parcerias público-privada a que se refere à 
Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004, aos projetos de concessão comum de obras e de serviços públicos 
e permissão de serviços públicos, será realizada a partir de Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP, de 
acordo com os procedimentos previstos nesta lei. 

Para os efeitos desta lei, considera-se: 

1 - Agente Empreendedor: pessoa tisica, jurídica ou consórcio interessado em apresentar projetos, estudos de 
viabilidade, pesquisas, investigações técnicas, econômicas ou jurídicas, levantamentos, relatórios ambientais, 
minutas, pareceres e demais documentos, no âmbito deste Decreto; 
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PROC. Nº l 5Sil7 *"" 
1 

FOLHAS -;&;'""""""'"---__ """4J~-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n(} 69/15 

Art. 16 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 17 

§ !º 

§ 2º 

§ 3º 

II - Empreendimento: serviço público, obra pública ou atividade da qual a Administração Pública seja usuária 
direta ou indireta, que possa vir a ser objeto de concessão comum de obras e/ou de serviços públicos, 
permissão de serviços públicos ou parceria público-privada; 

Ili - Unidade Competente: Secretaria Municipal ou Entidade Autárquica. Fundacional ou integrante da 
Administração Municipal Indireta, cuja área de competência esteja relacionada com o Empreendimento; 

IV - Estudos: conjunto de projetos, estudos de viabilidade, pesquisas, investigações técnicas, econômicas ou 
jurídicas, levantamentos, relatórios ambientais, minutas, pareceres e demais documentos necessários à 
modelagem e preparação do Empreendimento, nos termos do artigo 21, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1.995; 

V - Autorização: ato unilateral exarado pelo Conselho Gestor do Programa Municipal de PPP - CGP, que faculta 
ao Agente Empreendedor, sem exclusividade, a realização de Estudos. 

Seção 1 
Solicitação de estudos por meio de Chamamento Público 

O Conselho gestor, nos termos desta lei, por meio de sua Secretaria-Executiva, poderá solicitar de oficio, garantida 
ampla publicidade aos interessados, Estudos que subsidiem a modelagem de projetos de parcerias público-privadas, 
de concessão comum de obras e/ou de serviços públicos e permissão de serviços públicos. 

A solicitação de Estudos de que trata o "caput" será formalizada por chamamento público, que deverá: 

1 - Delimitar o escopo dos Estudos solicitados, podendo restringir-se a indicar tão-somente o problema que se 
busca resolver com a parceria, concessão ou permissão, deixando à iniciativa privada a possibilidade de 
sugerir diferentes meios para sua solução; 

II - Indicar prazo máximo para apresentação dos Estudos e o valor nominal máximo para eventual ressarcimento; 
III - Ser objeto de ampla publicidade, mediante publicação no Diário Oficial do Município, na internet e, quando 

se entender convenientes em jornais de ampla circulação; 
IV - Prover os interessados com informações e dados suficientes para elaboração dos Estudos, garantida a 

isonomia no tratamento dos Agentes Empreendedores e demais interessada na elaboração dos Estudos de que 
trata esta Lei, além de ampla publicidade e transparência na condução dos procedimentos administrativa; e 

V - Indicar os critérios de aproveitamento dos elementos do projeto e limites para o ressarcimento dos custos 
incorridos. 

No estabelecimento do prazo para apresentação dos Estudos, deve-se considerar a complexidade, as articulações e as 
licenças necessárias para sua implementação, não podendo tal prazo ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
emissão da Autorização competente. 

Por justo motivo, a Secretaria-Executiva do CGP poderá prorrogar o prazo para a execução dos trabalhos, garantida a 
isonomia entre os interessados. 

O Agente Empreendedor que pretenda apresentar Estudos relativos ao objeto do chamamento público deverá 
protocolizar, na Secretaria-Executiva do CGP, requerimento de Autorização, no qual constem as seguintes 
informações: 

1 - Qualificação do Agente Empreendedor: 
a) Qualificação completa do interessado, especialmente nome, identificação (cargo, profissão ou ramo de 

atividade), endereço flsico ou eletrônico, números de telefone, fax e CPF/CNPJ, a fim de permitir o 
posterior envio de eventuais notificações, informações, erratas e respostas a pedidos de 
esclarecimentos; 

b) Indicação do representante legal do Agente Empreendedor, para que receba as informações e 
comunicações pertinentes; 

c) Quando o Agente Empreendedor for um consórcio, será necessária a indicação do líder responsável, 
com amplos poderes para sua representação, o qual deverá responsabilizar-se por todas as 
comunicações e informações relativas ao procedimento em questão. 

II - indicação do chamamento público contendo a solicitação que baseou o requerimento. 

Serão recusados os requerimentos que tenham sido apresentados em desconformidade com o escopo da solicitação. 

O procedimento de apresentação e avaliação dos Estudos seguirá o disposto nos artigos 9º e seguintes deste Decreto, 
bem como o que for estabelecido no chamamento público correspondente aos Estudos em questão. 

A autorização para a realização dos Estudos será pessoal e intransferível, bem como observará o seguinte: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 69/15 

§ 4º 

§5º 

Art. 18 

§ Iº 

§2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 19 

Parágrafo único. 

1 - Não será conferida em caráter de exclusividade, de modo que não impede que quaisquer outros interessados 
apresentem propostas de estudos técnicos de viabilidade e de realização de atividades de apoio especializado 
para o mesmo Empreendimento; 

II - O estudo dela decorrente não vincula sua adoção, total ou parcialmente, na elaboração de editais, contratos e 
demais documentos referentes a Empreendimentos de parcerias público-privadas, concessões de serviços e/ou 
obras públicas ou permissões de serviços públicos; 

III - Não gera para o Poder Executivo Municipal a obrigação de ressarcir os custos dela decorrentes ou de 
contratar o objeto do Empreendimento; 

IV - Não gera direito de preferência para a outorga da concessão; 
V - Não obriga o Poder Executivo Municipal a realizar o processo licitatório para contratação do 

Empreendimento; 
VI - Não cria, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores envolvidos na elaboração dos Estudos; e 
VII - Não significa a abertura de procedimento de pré-qualificação para qualquer licitação promovida pelo Poder 

Executivo Municipal. 

Quando o Agente Empreendedor representar um consórcio, as infonnações e documentos previstos no inciso 1 do 
"caput" deste artigo deverão ser apresentados por todos os consorciados. 

Os documentos referidos no inciso 1 do "caput" deste artigo deverão ser apresentados no original ou em cópia 
autenticada. 

Seção II 
Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP 

A Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada deverá ser encaminhada pelo Agente Empreendedor ao Presidente 
do CGP ou à Unidade Competente, com cópia para o Presidente do Conselho Gestor, mediante requerimento 
específico para cada Empreendimento, instruído com as infonnações e documentos a seguir especificados, além 
daqueles indicados no § 2" do artigo 14 desta Lei, que deverá ser entregue tanto em versão impressa, como em meio 
eletrônico editável: 

1 - Aqueles relativos à qualificação do Agente Empreendedor, definidos no Art. 17 desta lei; 
II - Descrição do Empreendimento e respectiva área de abrangência: o Agente Empreendedor deverá definir 

claramente o objeto do Empreendimento, com detalhamento suficiente a caracterizar sua área de abrangência 
e custo estimado, explicitando, se for o caso, as coordenadas geográficas e apresentando cópia de carta 
topográfica publicada por entidade oficial, com indicação do local do Empreendimento, incluindo o 
cronograma previsto para execução dos Estudos; 

III - Previsão do dispêndio com os Estudos: o Agente Empreendedor deverá especificar o valor que pretende ver 
ressarcido, nos tennos do artigo 21 da Lei Federal n" 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995, caso os trabalhos 
sejam aproveitados pela Administração Municipal, sem prejuízo da especificação de tais valores quando da 
apresentação dos Estudos; 

Caberá ao Conselho Gestor à análise dos custos a que se refere o inciso III do "caput" deste artigo e, caso verifique 
que a previsão de dispêndio para a realização dos Estudos apresenta valores superiores aos de mercado para serviços 
similares, deverá comunicar o fato ao Agente Empreendedor e solicitar-lhe que: 

I- Justifique tais valores, tendo em vista especificidades dos Estudos não consideradas pelo Conselho Gestor; ou 
II - Apresente novo orçamento estimativo, considerando os valores aferidos pelo Conselho Gestor. 

Os valores de que trata o§ 1" serão utilizados para fundamentar a limitação dos valores de ressarcimento dos Estudos, 
previstos no art. 16, § 1", li, desta lei. 

Todas as informações fornecidas à Administração Pública Municipal pelos proponentes e responsáveis pela MIP 
deverão estar em conformidade com a legislação vigente. 

Os proponentes da MIP, bem como os autores e responsáveis pelos Estudos apresentados em decorrência da 
Autorização da mesma, deverão responsabilizar-se pela veracidade de todas as informações fornecidas ao Poder 
Executivo Municipal. 

Recebida a MIP, o Presidente dará c1encia ao Conselho Gestor, que deliberará sobre o caráter prioritário do 
Empreendimento proposto, segundo as diretrizes governamentais vigentes. 

A qualquer tempo, poderá ser solicitada ao Agente Empreendedor proponente da MIP, a adequação desta ao conteúdo 
estabelecido nesta Lei, para fins de subsidiar a análise e posterior deliberação pelo Conselho Gestor. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 69/15 

Art. 20 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 21 

Art. 22 

Parágrafo único. 

Art.23 

Parágrafo único. 

Art. 24 

§ 1 o 

§2º 

Aprovada a MIP pelo Conselho Gestor será recebida como proposta preliminar de projeto de PPP, devendo a 
documentação ser encaminhada à Secretaria-Executiva para que dê ciência da deliberação ao proponente e solicite as 
informações necessárias a fim de, junto com a Unidade Competente, elaborar o chamamento público convocando 
eventuais interessados para apresentação dos Estudos pertinentes ao Empreendimento, nos termos do art. 16, § lº, 
desta lei. 

A emissão da Autorização pela Secretaria-Executiva obedecerá ao disposto no art. 17 desta lei. 

O Agente Empreendedor poderá antes de emitida a Autorização, renunciar ao seu pedido, mediante comunicação 
escrita, dirigida à Unidade Competente, podendo retirar as informações e documentos apresentados. 

Após emitida a Autorização, a desistência do Agente Empreendedor não impede que a administração municipal se 
utilize dos trabalhos até então a ela entregues, ainda que preliminares, sem prejuízo do ressarcimento dos custos 
incorridos pelo Agente Empreendedor, caso os Estudos sejam aproveitados na modelagem do Empreendimento. 

Os Agentes Empreendedores não estarão impedidos de se apresentar como licitantes em eventual futura licitação 
promovida pelo Poder Executivo Municipal e relacionada aos Estudos decorrentes da MIP. 

Após a publicação do chamamento público, a Secretaria-Executiva do Conselho Gestor franqueará a eventuais 
interessados a consulta aos termos da proposta, pelo prazo de 10 (dez) dias. 

Seção JII 
Elaboração dos Estudos 

A elaboração dos Estudos será acompanhada pela Secretaria-Executiva do Conselho Gestor, sendo facultado à 
Unidade Competente o acompanhamento dos Estudos por meio de servidores designados. 

Deverílo ser lavradas atas das reuniões havidas nos termos do "caput" deste artigo, bem como arquivados os 
documentos pertinentes aos temas tratados. 

O Agente Empreendedor, observadas as diretrizes e instruções do chamamento público, deverá demonstrar como 
resultado dos Estudos, entre outros: 

1-

li -

III -

IV -

V-

A viabilidade do Empreendimento, mediante demonstração das metas e resultados a serem atingidos, prazo de 
execução e de amortização do capital investido, bem como a indicação dos critérios de avaliação ou 
desempenho a serem utilizados; 
A vantagem econômica e operacional da proposta para o Município e a melhoria da eficiência no emprego 
dos recursos públicos, relativamente a outras possibilidades de execução direta e indireta; 
A conveniência e oportunidade da contratação, mediante explicitação das razões, devidamente 
fundamentadas, que justifiquem a opção pela modalidade de contratação sugerida, considerando a natureza, 
relevância e valor do seu objeto; 
A indicação da estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato 
de parceria público-privada, concessão comum de obra ou de serviço público ou de permissões de serviços 
públicos; 
Tennos de referência ou minutas dos instrumentos jurídicos necessários para a realização da licitação do 
Empreendimento. 

O Agente Empreendedor deverá fornecer à Administração Municipal todos os demais documentos que julgar 
pertinente para a elaboração dos Estudos. 

Seção IV 
Consolidação dos Estudos 

Os Estudos elaborados pelo Agente Empreendedor serão remetidos à Secretaria Executiva, que coordenará os 
trabalhos de consolidação da modelagem final do Empreendimento. 

Concluídos os trabalhos, a Secretaria-Executiva submeterá a modelagem final à deliberação do Conselho 
Gestor. 

A Secretaria-Executiva do CGP emitirá parecer, avaliando e justificando, do ponto de vista técnico, o grau de 
aproveitamento dos Estudos apresentados e os respectivos percentuais de ressarcimento, considerando os 
critérios definidos no chamamento público, devendo submeter tal parecer à deliberação do Conselho Gestor. 
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V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 69/15 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

Pº 

§ 8º 

Art. 25 

Art. 26 

Art. 27 

Parágrafo único. 

Art. 28 

Art. 29 

Parágrafo único. 

Art. 30 

Parágrafo único. 

A deliberação final sobre o aproveitamento dos Estudos e a modelagem final proposta pela Secretaria-Executiva do 
CGP caberá ao titular da Unidade Competente, sempre que os Estudos concluírem pela adoção de concessão comum 
de obras e/ou de serviços públicos ou de permissão de serviços públicos. 

Quando os Estudos concluírem pela adoção de parceria público-privada para a realização de Empreendimento, a 
deliberação final sobre o aproveitamento dos Estudos e a modelagem final proposta pela Secretaria Executiva do 
Conselho Gestor, caberá ao Conselho Gestor. 

Os direitos autorais sobre os Estudos apresentados serão cedidos pelo Agente Empreendedor, podendo ser utilizados 
incondicionalmente pelo Poder Executivo Municipal. 

Aos autores e responsáveis pelos Estudos apresentados, não será atribuída qualquer espécie de remuneração em razão 
de direitos emergentes da propriedade intelectual, ainda que sejam utilizados, no todo ou em parte, os dados ou 
modelos fornecidos. 

O Poder Executivo Municipal poderá utilizar os serviços de outros entes da Administração Pública, na avaliação dos 
modelos propostos, da documentação e dos Estudos apresentados durante todo o processo de modelagem. 

O Poder Executivo Municipal deverá consolidar as informações obtidas por meio da Autorização dos Estudos, 
podendo combiná-las com as informações técnicas disponíveis em outros órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal ou obtida junto a consultores externos eventualmente contratados para o desenvolvimento de 
estudos técnicos alternativos ou complementares. 

Após deliberação do Conselho Gestor, a Secretaria-Executiva expedirá o Termo de Conclusão dos Trabalhos, bem 
corno será autorizada a inclusão do dever de ressarcimento, pelo vencedor da licitação referente ao Empreendimento, 
das despesas realizadas pelo Agente Empreendedor que tiver os Estudos adotados total ou parcialmente na 
modelagem final do Empreendimento, nos termos do artigo 21 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995. 

Aprovada a modelagem final pelo Conselho Gestor e autorizada pelo Chefe do Poder Executivo, a inclusão definitiva 
do projeto no Programa de PPP, conforme dispõe o art. 7°, inciso IV, desta lei, serão iniciados os procedimentos para 
a licitação, nos termo do art. 10 da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004. 

A forma e as condições de ressarcimento dos Estudos serão definidas no edital de licitação do Empreendimento, em 
conformidade com o estabelecido pelo chamamento público, sendo certa que a realização do ressarcimento dos 
Estudos será condição para assinatura do Contrato de Concessão. 

Os valores informados no edital de licitação serão atualizados monetariamente por índices aceitos e utilizados pela 
Prefeitura do Município de Bauru em seus contratos, desde a data da expedição do Termo de Conclusão dos 
Trabalhos até a data do efetivo ressarcimento pelo vencedor da licitação. 

A entrega de Estudos, ainda que autorizados pelo Conselho Gestor, não obrigará a Administração Municipal a realizar 
licitação ou contratar o objeto do Empreendimento. 

Os Estudos autorizados, ainda que não aproveitados no Empreendimento a que se destinam, poderão ser utilizados, 
total ou parcialmente, na elaboração de editais, contratos e demais documentos referentes aos projetos de parceria 
público-privada, de concessão comum de obras e de serviços públicos ou de permissão de serviços públicos. 

A utilização dos Estudos em outros empreendimentos nos termos deste artigo conferirá aos seus autores o direito a 
indenização por sua elaboração. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O Município somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma das despesas de caráter continuado 
derivadas do conjunto das parcerias já contratadas não tiver excedido, no ano anterior, ao percentual da receita 
corrente liquida do exercício previsto no art. 28 da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004, e as despesas 
anuais dos contratos vigentes, nos 10 (dez) anos subsequentes, não excedam ao percentual da receita corrente líquida 
projetada para os respectivos exercícios previsto no art. 28 da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004. 

Para fins de atendimento ao quanto disposto no "caput", a autoridade competente haverá de demonstrar: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 69/15 

Art. 31 

Art. 32 

Art. 33 

§ lo 

§ 2º 

Art. 33 

Art.35 

Parágrafo único. 

Art. 36 

Art. 37 

Art. 38 

a) que as despesas criadas ou aumentadas em decorrência da contratação de parceria público-privada não afetarão os 
resultados previstos nas Metas Fiscais da LDO, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser 
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesas; 

b) que as obrigações contraídas pelo Município relativas ao objeto de contrato de parceria público-privada 
observarão aos limites e condições de endividamento decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32, da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000; 

e) que o objeto da parceria público-privada está previsto no Plano Plurianual (PPA); 
d) que as obrigações contraídas pelo Município no decorrer do contrato de parceria público-privada são compatíveis 

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente e estão adequadamente previstas na Lei Orçamentária 
Anual (LOA). 

Compete ao Poder Público declarar de utilidade pública os bens que, por suas características, sejam apropriados ao 
desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto do contrato, bem como à 
implementação de projetos associados, podendo promover a instituição de servidões e as desapropriações, diretamente 
ou mediante outorga de poderes ao contratado. 

Antes da celebração do contrato, o parceiro privado deverá constituir sociedade de propósito específico (SPE), 
incumbida de implementar e gerir o objeto da parceria, nos termos do Capítulo IV da Lei Federal nº 11.079, de 30 de 
dezembro de 2.004. 

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. 

Na hipótese de arbitragem, serão escolhidos três árbitros de reconhecida idoneidade, sendo um indicado pelo Poder 
Executivo, um pelo contratado e um de comum acordo, por ambas as partes. 

A arbitragem terá lugar no município de Bauru, em cujo foro serão ajuizadas, se for o caso, as ações necessárias para 
assegurar a sua realização e a execução de sentença arbitral. 

Fica criado, um Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Município para possibilitar as garantias 
necessárias, o qual será regulamentado através de legislação específica. 

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 no Diário Oficial de Bauru (eletrônico 
ou escrito), publicação no endereço eletrônico do Município de Bauru, 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 
publicação do edital. 

No mesmo prazo do "caput" deste artigo, os projetos serão remetidos à Câmara Municipal de Bauru, para ciência e 
análise. 

Os órgãos e entidades do Município, do Estado e da União envolvidos no processo de licenciamento ambiental 
deverão priorizar a tramitação da documentação pertinente a projetos incluídos no Programa de Parceria Público
Privada. 

As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PROC. N!! \ss/15 
FOLHAS L'h 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÁO DE MOTIVOS= 
03, agosto, 2015 

1 '\ 

~ 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o incluso projeto de lei que, uma vez 
aprovado, irá instituir o Programa de Parcerias Público-Privadas do Município de Bauru e dá outras providências. 

Algumas situações exigem uma celeridade de ação por parte da Administração Pública Municipal. Esta celeridade 
depende de o Gestor Público ter em mãos algumas ferramentas que possibilitem sua ação de imediato. 

Uma das ferramentas que está sendo utilizada em larga escala é o programa de Parcerias Público-Privadas. 

Bauru carece de uma legislação específica que não engesse a ação da Administração Pública e, ao mesmo tempo, 
garanta o atendimento de todas as exigências legais, 

Em razão da simetria, sempre é prudente que os Municlpios não se afastem dos textos legais federais e estaduais, mas 
sim busquem adaptar os institutos às suas respectivas realidades. 

Assim, uma adaptação necessária se refere ao valor mínimo estipulado na legislação federal de R$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais). 

Muito se questionou se este valor era nonna geral, portanto aplicável somente à União ou se era nonna específica e 
utilização obrigatória pelos Estados e Municípios. 

Se o valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) vincula-se também aos Municípios, a PPP seria viável 
somente para a União, Estados e algumas capitais do Brasil, sendo totalmente inviável aos municípios. 

Hoje a matéria é pacificada no sentido de que os Municípios podem impor outro limite ou nem sequer impor algum 
limite. 

O que precisa ficar claro é que a decisão pela realização de uma PPP deve se pautar por critérios técnicos . 

Quando um Secretário Municipal se decidir pela PPP, deve apresentar ao Prefeito Municipal uma justificativa para 
sua escolha, além de demonstrar a viabilidade econômica de uma PPP, por envolver custo para o parceiro privado e para o parceiro 
público. Um valor grande inviabilizaria a PPP. 

Assim, no presente projeto de lei optamos por estipular para o município de Bauru, o valor mínimo, acima de R$ 
1.000.000,00 (hum milhão de reais), criando um Conselho Gestor para analisar todos os contratos de PPP, comunicando a todos os 
interessados como está se desenvolvendo o trâmite desde o inicio, através de publicação no Diário Oficial de Bauru, das atas de reunião da 
comissão, além dos procedimentos da MIP-Manifestação de Interesse da iniciativa Privada. 

Uma outra opção foi não utilizar regulamentação por Decreto, estendendo a redação da Lei Municipal de fonna a ser 
o mais completa possível. Esta opção teve por finalidade aumentar a participação do Poder Legislativo nas decisões e eventuais 
modificações na legislação. 

Portanto, a opção foi por um projeto longo, mas completo. 

Cada PPP a ser celebrada, será analisada por um Conselho Gestor, que passa a ser o elo de ligação entre a empresa 
privada e a Administração Pública. 

Os membros do Conselho Gestor deverão acompanhar os serviços e assimilar as rotinas e tecnologias aplicadas, para 
orientar a Administração quando a execução do contrato e, também para que o município de Bauru sempre mantenha a gestão do serviço 
público, transferindo para o particular a execução dos serviços, nunca a gestão. 

Uma PPP se justifica nos casos que exigem um grande investimento, que deverá ser amortizado ao longo de anos. 
Como a Administração Pública não possui condições financeiras de realizar um grande investimento, vai buscá-lo no setor privado. 

Além do investimento a curto prazo, a PPP também busca a aplicação de novas tecnologias, que não são de domínio 
público, mas que estão sendo utilizadas na iniciativa privada. Com a PPP, o setor privado aplicará tecnologia nova no setor público. 

11 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Por fim, a PPP busca capacitar a Administração Pública para ser a gestora de serviços e tecnologias. com a 
transferência de conhecimento, expertise e tecnologias. Nessas condições, a comissão que acompanhou todos os trabalhos será a 
responsável por estas transferências, capacitando multiplicadores da Administração Pública. 

Dcstarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão. 

Atenciosas saudações, 

RO~~T~~llÓ MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 _Lei de Responsabilidade Fiscal_ 
LRF 
DOU de 5.5.2000 

Alteração: LC 131/2009 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão. fiscal e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capitulo li do Título VI da Constituição. 

§ 1·0 A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que 
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, 
mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a 
limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dividas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar .. 

§ 2° As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios. 

§ 3º Nas referências: 

1 - á União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municlpios, estão compreendidos: 

a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder 
Judiciário e o Ministério Público; 

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais 
dependentes; 

li - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal; 

Ili - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de· Contas do 
Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do 
Município. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 

1 - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município; 

li - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, 
direta ou indiretamente, a ente da Federação; 

\' \ 
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DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO 

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de 
pessoas físicas ou déficits de pessoas jurldicas deverá ser autorizada por lei especifica, 
atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no 
orçamento ou em seus créditos adicionais. 

§ 1° O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas 
e empresas estatais, exceto, no exerclcio de suas atribuições precípuas, as instituições 
financeiras e o Banco Central do Brasil. 

§ 2° Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, 
inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções 
e a participação em constituição ou aumento de capital. 

Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurldica que não 
esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas 
congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. 

Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições 
de dividas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou 
financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsidio correspondente consignado na lei 
orçamentária. 

Art. 28. Salvo mediante lei especifica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive 
de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que 
mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de 
controle acionário. 

§ 1° A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, 
constituldos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. 

§ 2° O disposto no caput não prolbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições 
financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta 
dias. 

CAPITULO VII 

DA DIVIDA E DO ENDIVIDAMENTO 

Seção 1 

Definições Básicas 

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições: 

1 - divida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das 
obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, 
convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo 
superior a doze meses; 

li - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, 
inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios; 

Ili - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de 
crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de 

\ 
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valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento m.ercant1l e outras 
operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros; 

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual 
assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada; 

V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de titulas para pagamento do principal 
acrescido da atualização monetária. 

§ 1 º Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou. a confissão de 
dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 
16. 

§ 2° Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa á emissão de títulos de 
responsabilidade do Banco Central do Brasil. 

§ 3° Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 
doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 

§ 4° O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada 
exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de 
crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de 
atualização monetária. 

Seção li 

Dos Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito 

Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar,. o Presidente da 
República submeterá ao: 

1 - ·Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da 
União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do art. 52 da 
Constituicão, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo 
artigo; 

li - Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o montante' da dívida 
mobiliária federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição, acompanhado da 
demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, 
atendido o disposto no inciso 1do§1° deste artigo. 

§ 1°0 As propostas referidas nos incisos 1 e li do caput e suas alterações conterão: 

1 - demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas 
estabelecidas nesta Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal; 

11 - estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo; 

Ili - razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo; 

IV - metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. 

§ 2° As propostas mencionadas nos incisos 1 e li do caput também poderão ser apresentadas 
em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração., 
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§ 3º Os limites de que tratam os incisos 1 e li do caput serão fixados em percentuat da receita 
corrente liquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da 
Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos. · 

§ 4º Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida 
consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. 

§ 5° No prazo previsto no art. 5o, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao 
Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e 
condições previstos nos incisos 1 e li do caput. 

§ 6° Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de 
instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da 
República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de 
revisão dos limites. 

§ 7° Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem 
sido incluídos integram a divida consolidada, para fins de aplicação dos limites. 

Seção Ili 

Da Recondução da Dívida aos Limites 

Arf 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao 
final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, 
reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. 

§ 1º Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido: 

1 - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive· por antecipação 
de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária; 

li -·obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre 
outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9o. 

§ 2° Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente 
ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. 

§ 3° As restrições do§ 1° aplicam-se imediatamente se o montante da divida· exceder o limite 
no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo. 

§ 4° O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham 
ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária. 

§ 5° As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da 
dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. 

Seção IV 

Das Operações de Crédito 

Subseção 1 

Da Contratação 
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Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições.relativos à 
realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por 
eles controladas, direta ou indiretamente. Por nº 459/2000 - Por MF nº 352/2000 - Por MF nº 
162/2000 

§ 1° O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos 
técnicos e jurldicos, demonstrando a relação custo-beneficio, o interesse ecohõmico e social 
da operação e·º atendimento das seguintes condições: 

1 - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, 
em créditos adicionais ou lei especifica; · 

li - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, 
exceto no caso de operações por antecipação de receita; 

Ili - observência dos limites e condições fixados pelo Senado Federal; 

IV - autorização especifica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito 
externo; 

V - atendimento do disposto no inciso Ili do art. 167 da Constituição; 

VI - observência das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar. 

§ 2º As operações relativas à divida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária 
ou de crédito.s adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas 
especificidades. 

§ 3° Para fins do disposto no inciso V do§ 1o, considerar-se-á, em cada exerclcio financeiro, o 
total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital 
executadas, observado o seguinte: 

1 - não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou 
financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo 
de competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus 
deste; · 

li - se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso 1 for concedido por instituição 
financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da operação serâ deduzido das 
despesas de capital; · 

Ili, (VETADO) 

§ 4° Sem prejulzo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o 
Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dividas 
públicas interna e externa, garantido o acesso público às informações, que incluirão: 

1 - encargos e condições de contratação; 

li - saldos atualizados e limites relativos às dividas consolidada e mobiliária, operações de 
crê.dito e concessão de garantias. 

§ 5o Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na 
compensação automática de débitos e créditos. 

\ 
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Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, 
exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a 
operação atende às condições e limites estabelecidos. 

§ 1º A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar será considerada 
nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o 
pagamento de juros e demais encargos financeiros. 

§ 2º Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada 
reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. 

§ 3º Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, aplicam
se as sanções previstas nos incisos do§ 3o do art. 23. 

§ 4° Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o 
disposto no inciso Ili do art. 167 da Constituição, consideradas as disposições do§ 3° do art. 
32. 

Subseção li 

Das Vedações 

Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos 
após a publicação desta Lei Complementar. 

Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, 
diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e 
outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de nevação, 
refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. 

§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instftuição financeira 
estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não 
se destinem a: 

1 - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes; 

li - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. 

§ 2º O disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida da 
União como aplicação de suas disponibilidades. 

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da 
Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 

Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, 
no mercado, tltulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da 
dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. 

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 

1 - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato 
gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7o do art. 150 da 
Constituição; 

li - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou 
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na 
forma da legislação; 
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LEI Nº 11.688, DE 19 DE MAIO DE 2004 

Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas PPP, e dá outras providências 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

CAPÍTULO 1 
Do Programa de Parcerias Público-Privadas 

Artigo 1° - Fica instituído, no âmbito do Governo do Estado e de sua Administração Pública 
direta e indireta, o Programa de Parcerias Público-Privadas - PPP, :destinado a fomentar, 
coordenar, regular e fiscalizar a atividade de agentes do setor privado que, na condição de 
colaboradores, atuem na implementação das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento 
do Estado e ao bem-estar coletivo. 
Parágrafo único - O PPP observará as seguintes diretrizes: 
1 - eficiência no cumprimento das finalidades do Programa, com estímulo à competitividade 
na prestação de serviços e à sustentabilidade econômica de cada empreendimento; 
2 - respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos agentes privados 
incumbidos de sua execução; 
3 - indisponibilidade das funções política, normativa, policial, reguladora, controladora e 
fiscalizadora do Estado; 
4 - universalização do acesso a bens e serviços essenciais; 

f" 5 - transparência dos procedimentos e decisões; 
6 - responsabilidade fiscal na celebração e execução dos contratos; 
7 - responsabilidade social; 
8 - responsabilidade ambiental. 
Artigo 2° - O PPP será desenvolvido por meio de adequado planeja"mento, que definirá as 
prioridades quanto à implantação, expansão, melhoria, gestão ou exploração de bens, 
serviços, atividades, infra-estruturas, estabelecimentos ou empreendimentos públicos. 
Parágrafo único - A execução dos projetos de parcerias público-privadas deverá ser 
acompanhada permanentemente para avaliação de sua eficiência, por meio de critérios 
objetivos previamente definidos. 
Artigo 3° - Fica criado o Conselho Gestor do PPP, vinculado ao Gabinete do Governador, 
integrado pelos seguintes membros: 
1 - o Secretário-Chefe da Casa Civil; 
li - o Secretário de Economia e Planejamento; 
li - o Secretário da Fazenda; 
IV - o Secretário da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo; 
V - o Procurador Geral do Estado; 
VI - até 3 (três) membros de livre escolha do Governador do Estado. 
§ 1° - Caberá ao Governador indicar, dentre os membros do Conselho, o Presidente e quem, 

JJ 

http://www.al.sp.gov.br/repositori<>'legi slaca<Ylei/2004/lei-11688-19.06.2004.htm 1 119 



Pl.OC..N! tSS/IS 1 0 ...... ""'"'.._~__,,~...,.._......-u 
Lei n' 11.688. de 19demalode2004-Assemblela Legislativa do Estado'~.~~!:~Q!ô ====~~~,;/~ ~'u 

nas suas ausências ou impedimentos, deverá substituí-lo. e:; 
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§ 2º - Poderão substituir os membros a que se referem os incisos 1 a V deste artigo' 
representantes que venham a ser por eles indicados. 
§ 3º - Participarão das reuniões do Conselho, com direito a voz, os demais titulares de 
Secretarias de Estado que tiverem interesse direto em determinada parceria, em razão de 
vínculo temático entre o objeto desta e o respectivo campo funcional. 
§ 4° - O Conselho deliberará mediante voto da maioria de seus membros, tendo o 
Presidente direito ao voto de qualidade. 
§ 5° - Caberá ao Conselho Gestor: 
1 -aprovar projetos de parceria público-privadas, observadas as condições estabelecidas no 
artigo 4°; 
2 - recomendar ao Governador do Estado a inclusão no PPP de projeto aprovado na forma 
do item 1; 
3 - fiscalizar a execução das parcerias público-privadas; 
4 - opinar sobre alteração, revisão, rescisão, prorrogação ou renovação dos contratos de 
parceria público-privadas; 
5 - fixar diretrizes para a atuação dos representantes do Estado nos órgãos de 
administração da Companhia Paulista de Parcerias - CPP; 

f"' 6 - fazer publicar no Diário Oficial de Estado de São Paulo, as atas de suas reuniões. 
· § 6° - Ao membro do Conselho é vedado: 

1 - exercer o direito de voz e voto em qualquer ato ou matéria objeto do PPP em que tiver 
interesse pessoal conflitante, cumprindo-lhe cientificar os demais membros do Conselho de 
seu impedimento e fazer constar em ata a natureza e extensão do conflito de seu interesse; 
2 - valer-se de informação sobre processo de parceria ainda não: divulgado para obter 
vantagem, para 
si ou para terceiros. 
§ 7° - A participação no Conselho não será remunerada, sendo considerada serviço público 
relevante. 
§ 8° - Caberá à Secretaria de Economia e Planejamento, através de unidade específica, 
executar as atividades operacionais e de coordenação de parcerias. público-privadas, 
assessorar o Conselho Gestor do PPP e divulgar os conceitos e .metodologias próprios 
dos contratos de parceria, apoiada por equipe técnica. 
§ 9° - O Conselho Gestor remeterá para a Assembléia Legislativa, semestralmente, relatório 
detalhado 

·..._ das atividades desenvolvidas no período e de desempenho dos contratos de parceria 
.. público-privadas. . 

§ 10 - O Presidente do Conselho Gestor e o Secretário de Economia e Planejamento 
comparecerão, semestralmente, à Assembléia Legislativa, para, em reunião conjunta das 
Comissões de Economia e Planejamento, de Serviços e Obras Públicas e de Fiscalização e 
Controle, prestar esclarecimentos sobre as atividades do órgão e ap·resentar os resultados 
de parcerias auferidos no semestre. 
Artigo 4° • São condições para a inclusão de projetos no PPP: 
1 - efetivo interesse público, considerando a natureza, relevância e valor de seu objeto, bem 
como o caráter prioritário da respectiva execução, observadas as diretrizes governamentais; 
li - estudo técnico de sua viabilidade, mediante demonstração das metas e resultados a 
serem atingidos, prazos de execução e de amortização do capital investido, bem como a 
indicação dos critérios de avaliação ou desempenho a serem utilizado:s; 
Ili - a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em função de sua 
capacidade de aferir, de modo permanente e objetivo, o desempenho do ente privado em 
termos qualitativos e quantitativos, bem como de parâmetros que. vinculem o montante 
da remuneração aos resultados atingidos; 
IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado; 
V - a necessidade, a importância e o valor do serviço ou da obra em relação ao objeto a ser 
executado. 
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Parágrafo único -A aprovação do projeto fica condicionada ainda ao: seguinte: 
1 - elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro; 
2 - demonstração da origem dos recursos para seu custeio; 
3 - comprovação de compatibilidade com a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e o plano plurianual. 

CAPÍTULO li 
Das Parcerias Público-Privadas 

Artigo 5° - Parcerias público-privadas são mecanismos de colaboração entre o Estado e 
agentes do setor privado, remunerados segundo critérios de desempenho, em prazo 
compatível com a amortização dos investimentos realizados, podendo ter por objeto: 
1 - a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infra
estrutura pública; 
li - a prestação de serviço público; 
Ili - a exploração de bem público; 
IV - a exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade do Estado, tais como 
marcas, patentes, bancos de dados, métodos e técnicas de gerenciamento e gestão, 
resguardada a privacidade de informações sigilosas disponíveis para o Estado. 
§ 1° - Não serão objeto de parcerias público-privadas a mera terceirização de mão-de-obra e 
as prestações singelas ou isoladas. 
§ 2° - Os contratos de parceria público-privada deverão prever que, no caso de seu objeto 
reportar-se a setores regulados, as regras de desempenho das atividades 
e serviços deverão ficar submetidas àquelas determinadas pela agência reguladora 
correspondente. 
Artigo 6° - Poderão figurar como contratantes nas parcerias público-privadas os entes 
estatais a quem a· lei, o regulamento ou o estatuto confiram a titularidade dos bens ou 
serviços objeto da contratação, incluindo autarquias, fundações instituídas ou mantidas 
pelo Estado, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
Artigo 7° - As parcerias público-privadas determinam para os agentes do setor privado: 
1 - a assunção de obrigações de resultado definidas pelo Poder Público, com liberdade para 
a escolha dos meios para sua implementação, nos limites previstos no instrumento; 
li - a submissão a controle estatal permanente dos resultados; 
Ili - o dever de submeter-se à fiscalização do Poder Público, permitindo o acesso de seus 
agentes às instalações, informações e documentos inerentes ao contrato, inclusive seus 
registros contábeis; 
IV - a incumbência de promover as desapropriações decretadas pelo Poder Público, quando 
prevista no contrato. 
Parágrafo único - Vetado. 

CAPÍTULO Ili 
Dos Contratos de Parcerias Público-Privadas 

Artigo 8° - Os contratos de parceria público-privada reger-se-ão pelei disposto nesta lei, na 
lei federal correspondente, pelas normas gerais do regime de concessão e permissão de 
serviços públicos, de licitações 
e contratos administrativos e deverão estabelecer: 
1 - as metas e os resultados a serem atingidos, cronograma de execução e prazos 
estimados para seu 
alcance, bem como os critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, 

t"ltp1.WWW.al .sp.gov .br/repositorlolleglslacaonell2004/lel-11688-19.05.2004.l"!m 1 



27/07/2015 Lei rf 11.688, de 19 de maio de 2004- Assembleia Legislativa do Est 

mediante adoção de indicadores capazes de aferir o resultado; 
li - a remuneração pelos bens ou serviços disponibilizados e, observada a natureza o 
instituto escolhido para viabilizar a parceria, o prazo necessário à amortização dos 
investimentos; _ 
Ili - cláusulas que, dependendo da modalidade escolhida, prevejam: 
a) a obrigação do . contratado de obter recursos financeiros necessários à execução do 
objeto e de sujeitar-se aos riscos do negócio, bem como as hipóteses de exclusão de sua 
responsabilidade; 
b) possibilidade de término do contrato não só pelo tempo decorrido ou pelo prazo 
estabelecido, mas também pelo montante financeiro retornado ao contratado em função do 
investimento realizado; 
IV - identificação dos gestores responsáveis pela execução e fiscalização. 
§ 1° - Compete ao Poder Público declarar de utilidade pública os bens que, por suas 
características, sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias 
ou complementares ao objeto do contrato, bem como à implementação de 
projetos associados, podendo promover as requisições e as desapropriações diretamente 
ou mediante outorga de poderes ao contratado. : 
§ 2° - Não serão objeto de repactuação as parcerias estabelecidas anteriormente a esta lei. 

,... Artigo 9° - A remuneração do contratado, observada a natureza jurídica do instituto 
escolhido ·para viabilizar a parceria, poderá ser feita mediante a utilização isolada ou 
combinada das seguintes alternativas: 
1 - tarifas cobradas dos usuários; 
li - pagamento com recursos orçamentários; 
Ili - cessão de créditos do Estado, excetuados os relativos a impostçis, e das entidades da 
Administração Estadual; 
IV - cessão de direitos relativos à exploração comercial de bens públicos materiais ou 
imateriais; 
V - transferência de bens móveis e imóveis; 
VI - títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação aplicável; e 
VII - outras receitas alternativas, complementares, acessórias, ou de projetos associados. 
Artigo 1 O - Sem prejuízo das sanções previstas na legislação pertinente,. o contrato poderá 
prever, para a hipótese de inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo do contratante, 
o acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e juros segundo a taxa que estiver em vigor 
para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Estadual. 

. Artigo 11. - Os instrumentos de parceria públicoprivada poderão prever mecanismos 
f"' amigáveis de solução das divergências contratuais, inclusive por meio de arbitragem, nos 

termos da legislação em vigor. 
Parágrafo único - Na hipótese de arbitramento, os árbitros deverão ser escolhidos dentre 
os vinculados a instituições especializadas na matéria e de reconhecida idoneidade. 

CAPÍTULO IV 
Da Companhia Paulista de Parcerias 

Artigo 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir pessoa jurídica, sob a forma de 
sociedade por ações, denominada Companhia Paulista de Parceri.as - CPP, para o fim 
específico de: 
1 - colaborar, apoiar e viabilizar a implementação do Programa de Parcerias Público
Privadas; 
li - disponibilizar bens, equipamentos e utilidades para a Administração Estadual, mediante 
pagamento de adequada contrapartida financeira; 
Ili - gerir os ativeis patrimoniais a ela transferidos pelo Estado ou por entidades da 
administração indireta, ou que tenham sido adquiridos a qualquer título. 
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. Parágrafo único - Vetado. FOLHAS 
Artigo 13 -A CPP terá sede e foro no Município de São Paulo. ~~~::!!:====~t:F=-J 
Artigo 14 - A CPP operará mediante o regime de capital social autorizado, que s 
composto por ações ordinárias ou preferenciais nominativas, sem valor nominal, podendo o 
Estado integralizá-lo em dinheiro, ou em bens e direitos avaliados na forma da legislação 
pertinente. 
§ 1º - Poderão participar do capital da CPP outras entidades da Administração Estadual, 
desde que o 
Estado mantenha, no mínimo, a titularidade direta da maioria das ações com direito a voto. 
§ 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a subscrever e integralizar o capital da CPP com os 
seguintes bens e direitos, na forma do "caput" deste artigo: 
1 - imóveis, relacionados nos Anexos 1 e li a que se referem os artigos 19 e 20 desta lei; 
2 - ações ordinárias ou preferenciais de titularidade do Estado e de su.as autarquias, no 
capital de sociedades anônimas, que não sejam necessárias para as.segurar o exercício do 
respectivo poder de controle em caráter incondicional; 
3 - títulos da dívida pública, emitidos na forma da legislação aplicável; 
4 - outros bens e direitos de titularidade direta ou indireta do Estado, inclusive recursos 
federais cuja transferência independa de autorização legislativa específica. r § 3º - Para a subscrição e integralização de outros imóveis ao capital da CPP será 
necessária a prévia autorização legislativa. 
Artigo 15 - Para a consecução de seus objetivos, a CPP poderá: 
1 - celebrar, de forma isolada ou em conjunto com a Administração direta e indireta do 
Estado, os contratos que tenham por objeto: 
a) a elaboração dos estudos técnicos a que se refere o artigo 4°, inciso li, desta lei; 
b) a instituição de parcerias público-privadas; 
e) a locação ou promessa de locação, arrendamento, cessão de uso ou outra modalidade 
onerosa, de instalações e equipamentos ou outros bens, vinculados a projetos de PPP. 
li - assumir, total ou parcialmente, direitos e obrigações decorrentes dos contratos de que 
trata o inciso 1 deste artigo; 
Ili - contratar a aquisição de instalações e equipamentos, bem como a sua construção ou 
reforma, pelo 
regime de empreitada, para pagamento a prazo, que poderá ter início após a conclusão das 
obras, observada a legislação pertinente; 
IV - contratar com a Administração direta e indireta do Estado locação ou promessa de 

,.. locação, arrendamento, cessão de uso ou outra modalidade onerosa, de instalações e 
equipamentos ou outros bens integrantes de seu patrimônio; 
V - contrair empréstimos e emitir títulos, nos termos da legislação em vigor; 
VI - prestar garantias reais, fidejussórias e contratar seguros; · 
VII - explorar, gravar e alienar onerosamente os bens integrantes de seu patrimônio; 
VIII - participar do capital de outras empresas controladas por ente público ou privado. 
§ 1° - O negócio poderá ficar condicionado à constituição de sociedade de propósito 
específico, coincidente com o objeto do contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária 
do contratado pelo éumprimento integral das obrigações que a essa sociedade couberem. 
§ 2° - É facultativo a CPP constituir Fundo Fiduciário, cujo agente terá poderes para 
administrar recursos financeiros, por meio de conta vinculada ou, para promover a alienação 
de bens gravados, segundo condições previamente acordadas, aplicando tais recursos no 
pagamento de obrigações contratadas ou garantidas a que se refere o "caput" deste artigo, 
diretamente ao beneficiário da garantia ou a favor de quem financiar o projeto de parceria. 
Artigo 16 - A CPP não poderá receber do Estado transferências voluntárias de recursos 
para o custeio 
de despesas operacionais. 
Artigo 17 - A CPP não disporá de quadro próprio de pessoal, podendo, para a consecução 
de seus objetivos, celebrar convênios com órgãos e entidades da Administração Estadual e 
contratar, observada a legislação pertinente, serviços especializados de terceiros. 
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Artigo 18 - A sociedade será administrada por uma Diretoria, composta de até 3 (três) 
membros, e por um Conselho de Administração, composto de até 5 (cinco) membros, e terá, 
em caráter permanente, um Conselho Fiscal. 
§ 1 º - Os membros da Diretoria e do Conselho de Administ 1lR&l. ~rão in ca os 
Governador do r, :v 
Estado. L,;F..:;O;.;:L;.;:HA:..;;S==ll"'='====*=l:;:c: 
§ 2º - Além dos poderes previstos na legislação societária, e sem prejuízo da observânc 
das políticas e diretrizes definidas por outros órgãos da Administração Estadual com 
competência específica sobre a matéria, o Conselho de Administração deverá aprovar 
previamente os termos e condições de cada uma das operações a que se refere o artigo 15. 
§ 3° - Vetado. 
Artigo 19 - Ficam o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
DER, o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, o Departamento Aeroviário do 
Estado de São Paulo - DAESP e a Superintendência de Controle de Endemias -
SUCEN, bem como a Fundação para o Desenvolvimento da Educaçã:o - FDE, autorizados a 
alienar, mediante doação, à Fazenda do Estado, os imóveis relacionados no Anexo 1 desta 
lei. 
Artigo 20 •A Fazenda do Estado fica autorizada a alienar os imóveis relacionados no Anexo 

f"' li desta lei, inclusive para destiná-los à integralização do capital social da CPP, bem como 
utilizar o produto de sua alienação para essa finalidade. 
Parágrafo único - A autorização prevista no "caput" estende-se aos imóveis que, por 
aplicação do . · 
disposto no artigo 19, passarem à titularidade da Fazenda do Estado .. 
Artigo 21 - 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. 
Artigo 22 - Os órgãos e entidades do Estado envolvidos no processo de licenciamento 
ambiental deverão priorizar a tramitação da documentação pertinente a projetos incluídos no 
Programa de Parceria Público-Privada. 
Artigo 23 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a: 

f"' 1 - abrir créditos especiais até o limite de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), destinados à 
cobertura 
das despesas necessárias à constituição e instalação da CPP; 
li - proceder à incorporação da CPP no orçamento do Estado; e 
Ili - promover a abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite necessário para a 
integralização das parcelas do capital social da CPP. 
Parágrafo único - Os valores dos créditos adicionais a que se refere este artigo serão 
cobertos na forma prevista no§ 1° do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964. 
Artigo 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 19 de maio de 2004 
GERALDO ALCKMIN 
Eduardo Refinetti Guardia 
Secretário·da Fazenda 
Andrea Sandro Calabi 
Secretário de Economia e Planejamento 
Arnaldo Madeira 
Secretário-Chefe da Casa Civil . 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 19 de maio de 2004: 
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Mensagem de veto 

Lei rf' 11.079 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

!&L..tfl! 11.079. DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004. 

Texto comoilado 
Institui normas gerais para licitação e contratação de 
parceria público-privada no âmbito da administração 
pública. 

Nide Lei nº 13.043 de 20141 Vigência 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Capítulo 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

· (" Art. 12 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 Municlpios. 

PaFágFafa b!Aiee. Esta Lei se a19liea aes éFgães ela Aeh=RiRistFaljlêe Pb!Blisa âiFeta, aes f1::1R8es esJ3eeiais, às 
a1::1tafE11:1ias, às R::IABaljlães pb!Blieas, às SFAJ3Fesas 19b!Blieas, às seeieelaetes Se eeeABFflia Fflista e às eteFAais 
eRtielaeles eeRtFelaelas Bireta e1:1 íAetiretaFAeAte 19ela URiêe, Estases, Qistrite r=eeteFal e M1:1Rieí19ies. 

Parágrafo único. Esta Lei aplica-se aos órgãos da administração pública direta dos Poderes Executivo e 
Legislativo, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades 
de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municlpios. IRedacão dada pela Lei nº 13 137 de 2015) 

Art. 22 Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou 
administrativa. 

§ 12 Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei n!! 
8. 987 de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

§ 22 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. 

§ 32 Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços 
públicos ou de obras públicas de que trata a J.&L.n!! 8. 987 de 13 de fevereiro de .1995, quando não envolver 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

§ 42 r:: vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: 

1 - cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); 

li - cujo perlodo de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou 

111 - que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de 
equipamentos ou a execução de obra pública. 

Art. 32 As concessões administrativas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o disposto 
nos arts. 21, ~. 25 e 27 a 39 da Lei n!! 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei n!! 9.074 de 7 de 
julho de 1995. (Regulamento) 

§ 12 As concessões patrocinadas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto na 
Lei n!! 8.987 de 13 de fevereiro de 1995. e nas leis que lhe são correlatas. (Regulamento) 
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§ 22 As concessões comuns continuam regidas pela Lei n.2 8.987 de 13 e tev:ereiro de 1995, e pel; ~eis 
que lhe são correlatas, não se lhes aplicando o disposto nesta Lei. 

§ 32 Continuam regidos exclusivamente pela Lei n.2 8.666 de 21 de junho de 1993. e pelas leis que lhe são 
correlatas os contratos administrativos que não caracterizem concessão comum, patrocinada ou administrativa. 

Art. 42 Na contratáção de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes: 

1 - eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade; 

li - respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da 
sua execução; 

Ili - indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exerclcio do poder de policia e de outras 
atividades exclusivas do Estado; 

IV - responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; 

V - transparência dos procedimentos e das decisões; 

VI - repartiçao objetiva de riscos entre as partes; 

VII - sustentabilidade financeira e vantagens socioeconõmicas dos projetos de parceria . 

Capitulo li 

DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

Art. 52 As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderao ao di.sposto no art. 23 da Lei n.2 
8.987, de 13 de feverejro de 1995, no que couber, devendo também prever. 

1 - o prazo de vigência do contrato, compatlvel com a amortizaçao dos investimentos realizados, não 
inferior a 5 (cinco). nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação; 

li - as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento 
contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida, e às obrigações assumidas; 

111 - a repartiçao de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do 
prlncipe e álea econômica extraordinária; 

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

V - os mecanismos para a preservaçao da atualidade da prestaçao dos serviços; 

VI - os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniána do parceiro público, os modos e o prazo de 
regularizaçao e, quando 'houver, a forma de acionamento da garantia; 

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

VI li - a prestaçao, pelo parceiro privado, de garantias de execuçao suficientes e compatlveis com os ônus 

e riscos envolvidos, observados os limites dos §§.l2 e !i2 do art, 56 da Lei n.2 8.666 de 21 de junho de 1993, e, 

no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei n2 8. 987 de 13 de 
fevereiro de 1995; 

IX - o compartilhamento com a Administraçao Pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado 
decorrentes da reduçao do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado; 

X - a realizaçao de vistoria dos bens reverslveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao 
parceiro privado, no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas. 

XI - o cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos, na 
fase de investimentos do projeto e/ou após a disponibilizaçao dos serviços, sempre que verificada a hipótese do 

§ 22 do art. 62 desta Lei. (! ncluldo cela Lei nº 12 766 de 2012l 

§ 12 As cláusulas contratuais de atualizaçao automática de valores baseadas em lndices e fórmulas 
matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem necessidade de homologaçao pela Administraçao Pública, 
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exceto se esta publicar, na imprensa oficial, onde houver, até o prazo de 15 (quinze dias após apresentação da 
fatura, razões fundamentadas nesta lei ou no contrato para a rejeição da atuali N1! 1.,5 l7 

-:"""'"""'----11'!+--
§ 22 Os contratos poderão prever adicionalmente: FOLHAS . '3J 

i....;;.,;;,..;.;;;.;;:::,=======~=I=~ 

ele f3F9f3ésite es13esffiee f38Fa as se1:1e fiRaReiaàeres, eeFA e eBjetive ele f3FeFRever a s1::1a r:e~stR::1b:1Fafjãe fiAaReeiFB 
e assegt:Jr:ar a eeRtiA1:1ielaBe Ela f3Feste~ãe Ses sef\·i~es, Rêa se Bf3lieaReJe 13ar=a este e~ite e f3Feviste Ae iReise 1 Se 
13aFégr=afe i;,Aiee Be aFI:. 27 eJa bei Re 8.987 Se 1~ ele fevereire Be 1996: 

1 - os requisitos. e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle ou a 
administração temporária da sociedade de propósito especifico aos seus financiadores e garantidores com quem 
não mantenha vinculo societário direto, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e assegurar 
a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o previsto no inciso 1 do parágrafo 
único do art. 27 da Lei riº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; IRedacão dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

11 - a possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação às 
obrigações pecuniárias da Administração Pública; 

Ili - a legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção antecipada do 
contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores de parcerias público
privadas. 

Art. 52...A. Para fins do inciso 1 do§ 22 do art. S!!, considera-se: llncluldo pela Lei nº 13.097, de 2015) 

1 - o controle da sociedade de propósito especifico a propriedade resolúvel de ações ou quotas por seus 
financiadores e garantidores que atendam os requisitos do art. 116 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976; 
(lncluldo pela Lei nº 13.097 de 2015) 

li - A administração temporária da sociedade de propósito especifico, pelos financiadores e garantidores 
quando, sem a transferência da propriedade de ações ou quotas, forem outorgados os seguintes poderes: 
Clncluldo pela Lei nº 13.097 de 2015) 

a) indicar os membros do Conselho de Administração, a serem eleitos em Assembleia Geral pelos 
acionistas, nas sociedades regidas pela Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976· ou administradores, a serem 
eleitos pelos quotistas, nas demais sociedades; Clncluldo cela Lei nº 13.097, de 2015l 

b) indicar os membros do Conselho Fiscal, a serem eleitos pelos acionistas ou quotistas controladores em 
Assembleia Geral; Clncluldo cela Lei nº 13.097, de 2015\ 

c) exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou quotistas da 
concessionária, que representem, ou possam representar, prejulzos aos fins previstos no caput deste artigo; 
<Incluído cela Lei nº 13 097 de 2015) 

d) outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste ;irtigo; llncluldo pela Lei nº 
13, 097 de 2015) 

§ 12 A administração temporária autorizada pelo poder concedente não acarretará responsabilidade aos 
financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos 
com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregados. (lncluldo pela Lei nº 13.097, de 2015) 

§ 22 O Poder Concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária. Clncluido pela Lei nº 
13,097 de 2015) 

Art. 6l2 A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser 
feita por. 

1 - ordem bancária; 

li - cessão de créditos não tributários; 

Ili - outorga de direitos em face da Administração Pública; 

IV - outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; 
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V - outros meios admitidos em lei. FOLHAS Y·I \\ 

- . -. . - - . . . :. - . . ...... . -· . 
... ' - . . . 

§ 1º O eeRtr=ate f3eâeFé f3re\·er e f38§81TteAte ae 19aFeeir:e f3fi·1aele âe Felfl1::1AeF8:filãe \'aFiá't'el viRs1::1laeta ae se1::1 
Eleselflf3eARe, eeAfefffie ffietas e paâFêes ele 1:11::1ali8aâe e elisf3eAiBilielaâe âefiRieJes Ré eeAtFate. ílAel1::1fete 
eela Meeliela PRwiséria Rº 070, ele 29121 · 

§ 2° O eeAtr=ate . 19eeter=á J:lFeYer e apeFte Se Fee1::1FSes effl fa\·er ele paFeeire 13Fi·1aete, a1:1teFizaâe 13er lei 
es19eeifiea, par=a a seRstR~u;;ãe 01::1 aet1::1isifi}ãe ele BeRs FeYeFSi·1eis, ABS teATies eles iAeises X e XI ele eaat.1t Se ar:t 
18 ela bei Rº 8.987, ele 13 e!e fe~·ereire e!e 1990. llRel~ie!e sela Mee!ie!a Previséria Rº 070, e!e 291ill 

§ aº O ·1aler ele a19efte âe reel'.:IFSes r:ealizaae Res teAT1es Ele § 2º 19e8eFá ser elCel1:1felé ela âeteAT1iAa9ãe: 
llAell:liete eela MeEliâa previséFia Aº é7é Be 2912) 

1 Ba IHer:e lfet1:1iele 19ai=a fiAs ele Bf31::1FafilêB ele l1:1er=e r:eal e ela Base ete eéle1:1le Sa G0AtÃt31:1if;iãe Seeial seBFe e 
L1:1eFe LfettJi6e GSLL; e lleell:líée eela Meetie:Ja PFe·,·iséÃa Aº 679 ete 2Q12l 

li eia Base Se eále1:1le éa GeAtÃB1:1ieae 13ara e PIS/PASliP e éa GeAtFiB1:1ieãe 13ar:a e l=iAaAeiarTleete éa 
Se!!~rielae!e Seeial CGFl~IS. llAel~le!e eela Meefüja Previséria Rº 670, ele 2912l 

§ 1° A 13aFeela eicel1:1íela Aes teFFRes Se § ao éeveFá ser eeFR131::JtaSa Aa éeteFFRiAar;;ãe ée l1:1sFe líei1:1iSe 13ar:a 
fiAs ete ar:n:1Far;;ãe ée li::jere r=eal, Sa -aase ée eéle1:1le éa GSLL e éa Base ete eále1::1le aa GeetFiB1::1ii;;ãe J98Fa e 
PIS/P.A.SliP·e Sa COl=l~~s. Aa J9FeJ9e~ae eFA f:11:1e e e1:1ste 13aFa a eeestft::leêe 01:1 aet1:1isieêe Se BeAs a ftl::le se refere 
e § 2° fer r=ealizaele, ieel1::1si·,·e FAeetiaete 8e13reeiaeêe 01:1 e)EtiAeãe aa seeeessãe, ees teFR:ies Se aFt:. õã Eia Lei eº 
8.987 ele 1990. llRelijie!e eela Meeliela PFE!viséria Rº 076 Ele 29121 

§ 12 O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável vinculada ao seu 
desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. (lncluldo pela Lei 
nº 12, 766, de 2012l 

§ 22 O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de 
obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos dos incisos X e XI do caput do art. 18 da Lei n2 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos, ou em lei específica, se 
contratos celebrados até 8 de agosto de 2012. l/nclyído pela Lei nº 12. 766 de 2012) 

§ 3l! O valor do aporte de recursos realizado nos termos do § 22 poderá ser excluldo da 
determinação: <lncluldo pela Lei nº 12.766 de 2012) 

1 - do lucro liquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido - CSLL; e l/ncluldo pela Lei nº 12. 766, de 2012) 

li - da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS. <Incluído pela Lei nº 12.766 de 2012) 

Ili - da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB devida pelas 
empresas referidas nos arts. 72 e Sl! da Lei n2 12,546 de 14 de dezembro de 2011, a partir de 12 de janeiro de 
2015. l/ncluldo pela Lei nº 13.043, de 2014) Vigência · 

§ 4' A 13ar:eela eue11:1raa ees teFR:ies ele S a§ ele\'efá seF eeFA131::Jta8a ea eteteFR:iieaeae Se l1:1ere Hei1:1iée 13ar=a 
Jies ée a131:1~eae eia l1:10Fe r=eel, Se Base ele eále1:1le éa GSLL e eta aase ée eéle1:1le Se GeetFiBl-=lieãe 13ar=a e 
PIS/Pase13 e éa Gefies, ea J9F8J9e~ãe eFA Ell-:te e e1:1ste 13are a r=ealizaeêe ete eBras e aei1:1isieãe ele Bees a et1:1e se 
Fefer=e e § 2' éeste aFtig~ feF reali2aée, ieel1:1si't·e FAeeliaete ele13r:eeiali!êe e1:1 e>Etieeãe ela eeAeessãe, ees teFFAes ete 
aFt. 36 8a Lei A' 8.987, ete 13 ete fever=eiFe ete 1996. (IAel1:1ISe eela Lei Rº 12.786 ele 2912) 

§ 42 Até 31 de dezembro de 2013, para os optantes conforme o art. 75 da Lei o2 12.973 de 13 de maio de 
lQ.11, e até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes, a parcela excluída nos· termos do § 3l! deverá ser 
computada na determinação do lucro liquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e 
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cetins, na proporção em que o custo para a 
realização de obras e aquisição de bens a que se refere o § 2Q deste artigo for realizado, inclusive mediante 
depreciação ou extinção da concessão, nos termos do art. 35 da Lei n2 8. 987 de 13 de feyereiro de 1995. 
(Redacao dada pela Lei nº 13.043, de 2014) Vigência 

§ 5l! Por ocasião da extinção do contrato, o parceiro privado não receberá indenização pelas parcelas de 
investimentos vinculados a bens reverslveis ainda não amortizadas ou depreciadas; quando tais investimentos 
houverem sido realizados com valores provenientes do aporte de recursos de que traia o§ 22. (fncluldo pela 
Lei nº 12.766 de 20121 
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FOliHAS ·35 

.~ ' ' \n § 62 A partir de 1ll de janeiro de 2014, para os optantes confomie o 
de 2014, e de 1ll de janeiro de 2015, para os não optantes, a parcela excluída nos temias do§ 3!! deverá ser 
computada na detemiinação do lucro liquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e 
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em cada período de apuração durante o prazo 
restante do contrato, considerado a partir do inicio da prestação dos serviços públicos. ílncluldo pela Lei nº 
13.043. de 2014) Vigência 

§ 72 No caso do§ 62, o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela 
excluída dividida pela quantidade de perlodos de apuração contidos no prazo restante do contrato. (Incluído 
pela Lei nº 13.043, de 20141 Vigência 

§ 62 Para os contratos de concessão em que a concessionária já tenha iniciado a prestação dos serviços 
públicos nas datas referidas no § 62, as adições subsequentes serão realizadas em cada período de apuração 
durante o prazo restante do contrato, considerando o saldo remanescente ainda não adicionado. (!ncluldo 
pela Lei nº 13.043 de 2014) Vigência · 

§ gQ A parcela excluída nos temias do inciso Ili do§ 3!! deverá ser computada na detemiinação da base 
de cálculo da contribuição previdenciária de que trata o inciso 111 do § 3!2 em cada perlodo de apuração durante o 
prazo restante previsto no contrato para construção, recuperação, refomia, ampliação ou melhoramento da 
infraestrutura que será utilizada na prestação de serviços públicos. llncluldo pela Lei nº 13.043 de 2014! 
Vigência 

§ 10. No caso do§ gl!, o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve· ser o valor da parcela 
exclulda dividida pela quantidade de períodos de apuração contidos no prazo restante previsto no contrato para 
construção, recuperação, refomia, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação 
de serviços públicos. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) Vigência 

§ 11. · Ocorrendo a extinção da concessão antes do advento do temia contratual, o saldo da parcela 
excluída nos temias do § 3!!, ainda não adicionado, deverá ser computado na detemiinação do lucro liquido para 
fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da Contribuição para o 
PIS/Pasep, da Cofins e da contribuição previdenciária de que trata o inciso Ili do§ 3!! no periodo de apuração da 
extinção. llncluldo pela Lei nº 13.043, de 20141 Vigência · 

§ 12. Aplicam-se às receitas auferidas pelo parceiro privado nos termos do §. 62 o regime de apuração e 
as allquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis às suas receitas decorrentes da prestação 
dos serviços públicos. llncluldo pela Lei nº 13.043, de 20141 Vigência 

Art. 72 A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do 
serviço objeto do contrato de parceria público-privada. 

PaFégFBfe ti!Aiee. É fee1::Jlteâe à A9FfliAistFBr;iêe PéBliee, Aes tefff'les eJe eeRtFBte, efett:1er e 13agaffleAte âa 
eeAlFBJ9restar;iãe relativa a ,aar:eela fA::Jível Ele eeFYir;ie eBjete eJe eeAtFBte áe 13ar:eeFia 1=1ti1Bliee 19Fivaâa. 

§1' É fae1::Jltaele à ASffliAietFBr;iêe Pi;iBliea, Res tefffles ee eeAtFete, · efett:1ar e 13agaffleAte aa 
eeAtr=aprestar;iae relati\·a a 13areela fft::JJ\'el Se sePt·ir;ie eBjete ele eeAtFate âe 13areeFia 13éBliee J9Fi't·aea. flRel12íâe 
eela Meâiéa PreviséFia Aº é7ã âe 2Q12l 

S 2' · O apeFte Se ree1::11f6es âe ett:.te tFata e S 2-°" eJe aFt. 89
, Et1::JBABe realizaâe eh:JFBAte a fase Ses 

iRvestiFAeRtes a eaFge ele J3ar:eeiFe J3Fi1t·aae, ae·1eFé gyar&ar J3FeJ3BFeieRaliBaBe eeFA aS etaJ3aS efeti·1aFAeRte 
eHee~teBas. ílRel1;1199 eela Meâiela PFeviséFia Rº é7§. Se 29121 

§ 1ll É facultado à administração pública, nos temias do contrato, efetuar o pagamento da 
contraprestação relativa a parcela frulvel do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. (lncluldo 
pela Lei nº 12.766, de 20121 · 

§ 2ll O aporte de recursos de que trata o § 22 do art. 62, quando realizado durante a fase dos 
investimentos a cargo do parceiro privado, deverá guardar proporcionalidade com as etapas efetivamente 
executadas. (Incluído pela Lei nº 12,766, de 20121 

Capitulo Ili 

DAS GARANTIAS 

Art. Bl! As obrigações pecuniárias contraldas pela Administração Pública em contrato de parceria público
privada poderão ser garantidas mediante: 
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1 - vinculaçao de receitas, obseivado o disposto no inci o IV do art. 167 d 

li - instituiçao ou utilizaçao de fundos especiais previstos em lei; 

li 1 - contrataçao de seguro-garantia com as companhias seguradoras que nao sejam controladas pelo 
Poder Público; 

IV - garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas 
pelo Poder Público; 

V - garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade; 

VI - outros mecanismos admitidos em lei. 

Parágrafo único. (VETADO). (fncluldo cela Lei nº 13.043, de 20141 Vigência 

Capítulo IV 

DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECIFICO 

Art. gil Antes da celebração do contrato, deverá ser constitulda sociedade de propósito especifico, 
incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. 

§ 1ll A transferência do controle da sociedade de propósito especifico estará.condicionada à autorizaçao 
expressa da Administração Pública, nos termos do edital e do contrato, obseivado o disposto no parágrafo único 
do art. 27 da Lei nll 8 987, de 13 de fevereiro de 1995. 

§ 2ll A sociedade de propósito especifico poderá assumir a forma de companhia aberta, com valores 
mobiliários admitidos a negociaçao no mercado. 

§ 3l1. A sociedade de propósito especifico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar 
contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento. 

§ 42 Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital votante das sociedades de que 
trata este Capitulo. 

§ 5ll A vedaçao prevista no § 42 deste artigo nao se aplica à eventual aquisição da maioria do capital 
votante da sociedade de propósito especifico por instituiçao financeira controlada pelo Poder Público em caso de 
inadimplemento de contratos de financiamento. 

Capitulo V 

DA LICITAÇÃO 

Art. 1 O. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitaçao na modalidade de 
concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: 

1 - autorizaçao da .autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre: 

a) a conveniência e a oportunidade da contrataçao, mediante identificação das razões que justifiquem a 
opçao pela forma de parceria público-privada; 

b) que as despesas criadas ou aumentadas nao afetarao as metas de resultados fiscais previstas no 
Anexo referido no §...1!! do art. 4.2 da Lei Complementar nll 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos 
financeiros, nos perlodos 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 obseivãncia dos 
limites e condições decorrentes da aplicaçao dos arts. 29, ~e 32 da Lei Complementar nQ 101, de 4 de maio de 
ZQQQ, pelas obrigações contraldas pela Administração Pública relativas ao objeto do contrato; 

li - elaboraçao de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exerclcios em que deva vigorar o 
contrato de parceria público-privada; 

Ili - declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraldas pela Administração Pública no 
decorrer do contrato sao compatlveis com a lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária 
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IV - estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante a vigência do 
contrato e por exerci cio financeiro, das obrigações contraldas 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 á consulta pública, mediante publicaçao na imprensa 
oficial, em jornais de grande circulaçao e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a 
contratação, a identificaçêo do objeto, o prazo de duraçao do contrato, seu valor estim.ado, fixando-se prazo 
mlnimo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da 
data prevista para a publicaçao do edital; e 

VII - licença ambiental prévia ou expediçêo das diretrizes para o licenciamento ambiental do 
empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir. 

§ 12 A comprovação referida nas alíneas b e c do inciso 1 do caput deste artigo conterá as premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas, observadas as normas gerais para consolidação das contas públicas, sem 
prejulzo do exame de compatibilidade das despesas com as demais normas do plano ·plurianual e da lei de 
diretrizes orçamentárias. 

§ 22 Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exerclcio diverso daquele em que for publicado o 
edital, deverá ser precedida da atualização dos estudos e demonstrações a que se referem os incisos 1 a IV do 
caput deste artigo. 

§ 3º As concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da remuneraçao do parceiro 
privado for paga pela Administração Pública dependerão de autorizaçêo legislativa especifica. 

§ 4º Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento da PPP deverão ter nlvel de 
detalhamento de anteprojeto, e o valor dos investimentos para definiçêo do preço de referência para a licitaçao 
será calculado com base em valores de mercado considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil ou 
no exterior ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor 
especifico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético, elaborado por meio de 
metodologia expedita ou paramétrica. flncluldo oela Lei nº 12. 766 de 2012) 

Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará expressamente a submissão da 
licitação ás normas desta Lei e observará, no que couber, os~ e~ do art. 15. os arts .. 18, 1Jt e 21 da Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995. podendo ainda prever: 

1 - exigência de garantia de proposta do licitante, observado o limite do incjso Ili do art. 31 da Lei nº~ 
, de 21 de junho de 1993; 

,... li - <VETADO> 

Ili - o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada 
no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da !&Lnº 9.307, de 23 de setembro de 199§. para dirimir conflitos 
decorrentes ou relacionados ao contrato. 

Parágrafo único. O edital deverá especificar, quando houver, as garantias da contraprestação do parceiro 
público a serem concedidas ao parceiro privado. 

Art. 12. O certame para a contratação de parcerias público-privadas obedecerá ao procedimento previsto na 
legislação vigente sobre licitações e contratos administrativos e também ao seguinte: 

1 - o julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando-se 
os licitantes que não alcançarem a pontuação mlnima, os quais não participarão das etapas seguintes; 

li - o julgamento poderá adotar como critérios, além dos previstos nos incisos 1 e V do art. 15 da Lei nº 
8.987 de 13 de feverejro de 1995. os seguintes: 

a) menor valor da contraprestaçao a ser paga pela Administração Pública; 

b) melhor proposta em razao da combinaçao do critério da alínea a com o de melhor técnica, de acordo 
com os pesos estabelecidos no edital; 

Ili - o edital definirá a forma de apresentação das propostas econômicas, admitindo-s·e: 
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a) propostas escritas em envelopes lacrados; ou 

b) propostas escritas, seguidas de lances em viva voz; 

IV - o edital poderá prever a possibilidade de saneamento de falhas, de complementaçao de insuficiências 
ou ainda de· correções de caráter formal no curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as 
exigências dentro do prazo fixado no instrumento convocatório. 

§ 1º- Na hipótese da allnea b do inciso Ili do caput deste artigo: 

1 - os lances em viva voz serao sempre oferecidos na ordem inversa da classificaçao das propostas 
escritas, sendo vedado ao edital limitar a quantidade de lances; 

11 - o edital poderá restringir a apresentação de lances em viva voz aos licitantes cuja proposta escrita for 
no máximo 20% (vinte por cento) maior que o valor da melhor proposta. 

§ 2º- O exame de propostas técnicas, para fins de qualificação ou julgamento, será feito por ato motivado, 
com base em exigências, parámetros e indicadores de resultado pertinentes ao objeto, definidos com clareza e 
objetividade no edital. 

Art. 13. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em 
que: 

f"' 1 - encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o invólucro 

. ,... 

com os doc'umentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das 
condições fixadas no edital; 

li - verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor; 

Ili - inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os document_os habilitatórios do licitante 
com a proposta classificada em 22 (segundo) lugar, e assim, sucessivamente, até que um licitante classificado 
atenda às condições fixadas no edital; 

IV - proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas 
e econômicas por ele ofertadas. 

Capítulo VI 

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS À UNIÃO 

Art. 14. Será instituído, por decreto, órgão gestor de parcerias público-privadas·federais, com competência 
para: Nide Decreto nº 5. 385 de 2005) 

1 - definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-privada; 

li - disciplinar os procedimentos para celebração desses contratos; 

Ili - autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital; 

IV - apreciar os relatórios de execução dos contratos. 

§ 12 O órgão mencionado no caput deste artigo será composto por indicação nominal de um representante 
titular e respectivo suplente de cada um dos seguintes órgãos: 

1 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação das 
respectivas atividades; · 

li - Ministério da Fazenda; 

Ili - Casa Civil da Presidência da República. 

§ 2º- Das reuniões do órgão a que se refere o caput deste artigo para examinar projetos de parceria público
privada participará um representante do órgão da Administração Pública direta cuja área de competência seja 
pertinente ao objeto do contrato em análise. 

§ 3º Para deliberaÇão do órgão gestor sobre a contratação de parceria público-privada, o expediente deverá 
estar instruído com pronunciamento prévio e fundamentado: 
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1 - do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestao, sobre o mérito do proje o; . 

li - do Ministério da Fazenda, quanto à viabilidade da concessao da garantia e 
aos riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento do limite de que trata o art. 22 

à sua forma, relativamente 

§ 42 Para o desempenho de suas funções, o órgao citado no caput deste art 
apoio técnico com a presença de representantes de instituições públicas. 

§ 52 O órgao de que trata o caput deste artigo remetera ao Congresso Naciona 
União, com periodicidade anual, relatórios de desempenho dos contratos de parceria 

§ (3l! Para fins do atendimento do disposto no inciso V do art. 42 desta Lei, 
classificadas como sigilosas, os relatórios de que trata o § 52 deste artigo ser;~o dis 
meio de rede pública de transmissao de dados. 

desta Lei. 

igo poderá criar estrutura de 

1 e ao Tribunal de Contas da 
público-privada. 

ressalvadas as informações 
ponibilizados ao público, por 

os das respectivas Mesas, Art. 14-A. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, por meio de at 
poderao dispor sobre a matéria de que trata o art. 14 no caso de parcerias público-p 
mantida a competência do Ministério da Fazenda descrita no inciso li do§ 32 do re 

rivadas por eles realizadas, 
ferido artigo. (lncluldo pela 

Lei nº 13.137 de 2015) 

Art. 15. Compete aos Ministérios e às Agências Reguladoras, nas suas respec 
submeter o edital de licitaçao ao órgao gestor, proceder à licitaçao, acompanhar 

tivas áreas de competência, 
e fiscalizar os contratos de 

parceria público-privada. 

o a que se refere o caput do Paragrafo único. Os Ministérios e Agências Reguladoras encaminharao ao órga 
art. 14 desta Lei, com periodicidade semestral, relatórios circunstanciados acerca da execuçao dos contratos de 
parceria público-privada, na forma definida em regulamento. 

·aFtiei13ar, Ae limite gleBal eJe AFt. 18. FieaFA a UAiêe, s1:tas a1:1ta~1:1ias e f1:1A8afilêes 13b1Bliees a1:1t0Fi.zaaas a 13 
R$ 8.999.QQQ.QQQ,QQ (seis Bill"lêes ele reais), effl Ft:1Aete GaFBAtieler ete Per:eeFias Pi:tBli 
13er fiRaliaaae prestar geFBAtia âe ~agaFAeAte Se eBFigafilêes J11ee1::1AiéFiae ase1:tFAiela 

ee PFi11aeJas r=c;;P, ~l::le terá 
s 13eles pareeiFes pi;.Bliees 

feâeFais eFA 'viFt1:tSe éas 13ar:eerias àe Ell:IB tF&ta esta Lei. fYiâe Deerete Aº 7.979 ee 2Q1Q~ 
AFt. 18. FieaFA a UAiãe, se1:1s ft:IAelee es13eeiaie, s1::i1ee a1:1ta~1:1ias, s1:tas #t:1AeJa~êes pi;.Blieas e sl::las 

eFApresas estatais ele13eAeleAtes at:tteFizaeJae a 13aFtiei13ar, Ae liMite gleBal âe R$ S.QQQ 
Feais), eR=t F1:1R8e GaFa:RtiSer âe PareeFiae Pb!Bliee PFi'v·aelas FCP, etl:le teFá J:IBF fi 
13agaFAeRte âe eBFigafilêes 13eet:1AiáFias ass1:1FAieJas peles paFeeiFes pi;.BJiees #eeJeFais 

.999.999,QQ ~seis BilRêes eJe 
AaliâaeJe f3Festar gaFaAtia ele 
eFR viFtl:fEJe eJas paFeeFias eJe 

E;tl:le tFata esta Lei. (Re8aeêe eJeéa eela Meéiéa eFevíséFia eº e1a. Se 2.919) 
P.Ft. 18. FieaFA e blAiêe, ee1:1s #1:1AeJes espeeiaie, Sl:la& at:1ta~l:lias, sl:las 

eFApt=esas estatais eJepeeeJeAtes a1:tteFizaeJes a 13aFtiei13ar, Ae lifflite gleBal eJe R$ 8.QQQ 
t=eais), eFA Fl:IAele GaFaAtieler ele PaFeerias pi;.enee Pri'1aSas FCP, etl:le teFé 13er #i 
pagaMeAte Se eBFiga~êes pee1:1Aiérias ase1:1Mi8as peles paFeeir:ee 13i;.e1ieee #eâereie 

R:IAeta~êes pi;.Blieas e s1:1as 
.9QQ.QQQ,QQ {seis BilRêes Se 
AalieJaeJe pt=estar gaFaAtia eJe 
eFR 11iftl:l8e Sae paFeeFies ee 

1:11:10 tFata este Lei. fReeJaeãe elaefa eela Lei Ag 12. 4Q9 eJe 29111 

undações públicas e suas Art. 16. Ficam ·a Uniao, seus fundos especiais, suas autarquias, suas f 
empresas estatais dependentes autorizadas a participar, no limite global de R$ 6.000 
reais), em Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP que tera por fin 
pagamento de obrigações pecuniàrias assumidas pelos parceiros públicos federa 
municipais em virtude das parcerias de que trata esta Lei. !Reciacao dada pela L 

.000.000,00 (seis bilhões de 
alidade prestar garantia de 

:is, distritais, estaduais ou 
ei nº 12, 766 de 2012\ 

§ 12 O. FGP tera natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio d os catistas, e sera sujeito a 
direitos e obrigações próprios. 

§ 22 O patrimônio do Fundo sera formado pelo aporte de bens e direitos realiza 
da integralizaçao de cotas e pelos rendimentos obtidos com sua administraçao. 

do pelos catistas, por meio 

: especializada, que devera § 3º Os bens e direitos transferidos ao Fundo serao avaliados por empresa 
apresentar laudo fundamentado, com indicaçao dos critérios de avaliaçao ado lados e instrui do com os 
documentos relativos aos bens avaliados. 

§ 42 A integralizaçao das cotas podera ser realizada em dinheiro, tltulos da d 
dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista federa 
para manutençao de seu controle pela Uniao, ou outros direitos com valor patrimonia 

!vida pública, bens imóveis 
1 excedentes ao necessário 

1. 

§ 52 O FGP respondera por suas obrigações com os bens e direitos integra 
respondendo os catistas por qualquer obrigaçao do Fundo, salvo pela inte 

ntes de seu patrimônio, nao 
~ralizaçao das cotas que 

- 1 -
/ 

,?? 
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§ 6-2 A integralização com bens a que se refere o § 42 deste artigo será feita independentemen de 
licitação, mediante prévia avaliação e autorização especifica do Presidente da República, por proposta do 
Ministro da Fazenda. 

§ 7º- O aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será condicionado a sua desafetação de 
forma individualizada. 

§ se p, ea13italizafiêe Be FCP, 1:11:1af1ele r:ealizaâa 13er FAeie Se ree1:1FSes er9aFA_e.Atáries, elar se á 13er a9ãe 
eri;;aFAeAtáfia es13eeffiea 13aFa esta fiAelielaâe, Re êFABite ele EAeai:ges FiAaAeeiFes éa URiêe. !IAel~iele eela 
Mcetiela eFeviséria Aº é13 eJe 2.919) 

§ 8º- A capitalização do FGP, quando realizada por meio de recursos orçamentários, dar-se-á por ação 
orçamentária especifica para esta finalidade, no âmbito de Encargos Financeiros da. União. IRedacão dada 
pela Lei nº 12.409, de 2011 l 

§ 9º- !VETADO\. · llncluldo e vetado pela Lei nº 12. 766 de 2012) 

Art. 17. O FGP será criado, administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente por instituição 
financeira controlada, direta ou indiretamente, pela União, com observância das normas a que se refere o inciso 
XXII do art. 4º- da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

§ 1l! O estatuto e o regulamento do FGP serao aprovados em assembléia dos c9tistas. 

§ 2l! A representação da União na assembléia dos catistas dar-se-á na fonna do inciso V do art. 10 do 
Decreto-Lei nº- 147, de 3 de fevereiro de 1967. 

§ 3l! Caberá à instituição financeira deliberar sobre a gestão e alienação dos bens e direitos do FGP, 
zelando pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez. 

AFt. 18. As gaFaAtiae Be FCP ser:Ae 13r=esta8as f3Fef3BFeieAalFReAte ae ·1aler Ba 13aFtiei13ai;;ae Se eaâa eetista, 
seAâe \'eéeâa a eeReessAe ele gafEl:Mie el:lje ·1aler 13reseAte H~1::Jieie, seffiaâe ae Elas gai:aRtias aAteAeFPAeAte 
13restaâae e Semeie eBFigaeêee, e1:i113er:e e ati\•e tetal âe FCP. · 

AFt. 18. Q eetat1:1te e e Feg1:1laFAeAte Se FCP ele·1eFR SeliBer=ar eeBre a 13elltiea Se eeReessãe Se gaFaRtias, 
iRel1:1sive Re ~1:1e se i:efer:e é i:ela11ãe eRtre atives e 13aeei•,·ee Se Fi:.RSe. lReelaeae etaela eela Meetiâa 
BFS'liSéÃe Aº 912. ée 2.Q1Ql 

Art. 1 B. O estatuto e o regulamento do FGP devem deliberar sobre a polltica de concessão de garantias, 
inclusive no que se refere à relação entre ativos e passivos do Fundo. IRedacão dada pela Lei nº 12.409 de 
2Q11} 

§ 1l! A garantia será prestada na fonna aprovada pela assembléia dos catistas, nas seguintes modalidades: 

1 - fiança, sem beneficio de ordem para o fiador, 

li - penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do FGP, sem transferência da posse 
da coisa empenhada antes da execução da garantia; 

Ili - hipoteca de bens imóveis do patrimônio do FGP; 

IV - alienação fiduciária, pennanecendo a posse direta dos bens com o FGP ou com agente fiduciário por 
ele contratado antes da execução da garantia; · 

V - outros contratos que produzam efeito de garantia, desde que não transfiram a titularidade ou posse 
direta dos bens ao parceiro privado antes da execução da garantia; 

VI - garantia, real ou pessoal, vinculada a um patrimônio de afetação constituldo em decorrência da 
separação de bens e direitos pertencentes ao FGP. 

§ 2l! O FGP poderá prestar contra-garantias a seguradoras, instituições financeiras e organismos 
internacionais que garantirem o cumprimento das obrigações pecuniárias dos catistas em contratos de parceria 
público-privadas. 

§ 3l! A quitação pelo parceiro público de cada parcela de débito garantido pelo FGP importará exoneração 
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proporcional _da garantia. FOlHAS L\ l \ 
r ·- ~ • . .. ,. . . - . . . - - . - . - . - . . ' - . - ·-e .. - . . V --- - . . e 

'18ASiFReRte. 

§ éº O 13aFeeiFe 13Fivaele f3SâeFá aeieAar a gaFaRtia ~letiva a SéBites eeRstaAtes. ele fat1:1Fas efflitietas e aiReta 
Rãa aeeitas J:)ele 13aFeeire 13~l31iee, eJesâe ~1:1e, tr=aRseerFiàes FRais Se QG (AeveAta) âias ele sel:J ·1eAeimeRt0, Rãa 
teARa Aaviete s1:1a rejei9ãe e>E13resse 13er ate ffletiveete. 

§ 4º o FCP peâeFá prestar gaFBRtia ff!eefiaAte eeAtrata~êe âe iAstr1:JmeAtes eJis130Aiveis eFR meFGaàe, 
iA0h:tSi't'9 f38FB 80FAf319FR9Al8!iêB fias ffl9âalielaetes f3F0\'iStas AS§ 19

. fReEJaeãe âaela··aela ·Meetiâa PreviséFia A9 

676 ae 2Q12l 
§ éº O 13aFeeiFe 13Fivaefe 13e8eFé aeieAar e FCP Aes eases ele: (Reéaeãe 8a8a eela Met:lieta PFeviséFia 

Aº 676 ae 2Q12l 
1 eré8ite li~1:1iele e eeFte, eeAstaAte ele tft1:1le e>cigf·;el aeeite e Aãe 13age 13ele paFeeire 13i;il31iee apés E1t:1iAze 

eJias eeAta8es Ba eJata Se ·1eAeimeAte; e ílAeltaíete eela MeEii8a PFeviséFia Aº é7é. ete 29121 
li Eiél3ites eeAstaAtes ele fat1:1Fas efflitielas e Rêe aeeitas 13ele 13areeiFe 13i;il3liee a13és fll:IBFeAta e siAse Eiias 

eeAtaàes àa àata àe veRsimeAte, àesàe EJl:le Aãe teAAa Raviàe Fejehi)êe e)c13Fessa 13eF ate metivaele. flAel1;1íeta 
sela Meaiaa PreviséFia Aº 676, Ele 2Q12l 

§ 4º- O FGP poderá prestar garantia mediante contrataçao de instrumentos disponfveis em mercado, 
inclusive para complementaçao das modalidades previstas no§ 12. fRedacao dada oela Lei nº 12. 766, de 
2Q1l} 

§ SI! O parceiro privado poderá acionar o FGP nos casos de: (Redacão dada pela Lei nº 12. 766 de 
2Q1l} 

1 - crédito liquido e certo, constante de titulo exigfvel aceito e não pago pelo parceiro público após 15 
(quinze) dias contados da data de vencimento; e !!nclufdo oela Lei nº 12.766 de 20121 

li ·débitos constantes de faturas emitidas e nao aceitas pelo parceiro público após 45 (quarenta e cinco) 
dias contados da data de vencimento, desde que não tenha havido rejeição expressa por ato motivado. 
CI ncluldo pela Lei nº 12 766 de 2012l 

§ 62 A quitação de débito pelo FGP importará sua subrogaçao nos direitos do pcirceiro privado. 

§ 72 Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do Fundo poderao ser objeto de constrição judicial e 
alienação para satisfazer as obrigações garantidas. 

S 8° O FCP 13eBeFé 1::1sar pareeis Ba eeta Ba URiê\e paFa prestar gaFaAtia aes se1::1s f1::1A8es espeeiais, às 
s1::1as a1:1taFEt1:1ias, às s1:1as fl:IABB!iêes pi;ieueas e às s1:1es eFRpresas estatais ele13eA8eRtee. f1Ael1::1f8e eela 

,... Me8i8a Bf9ViSéFia Aº é1a Be 2.Q1Ql 

§ Sl! O FGP poderá usar parcela da cota da União para prestar garantia aos· seus fundos especiais, às 
suas autarquias, às suas fundações públicas e às suas empresas estatais dependentes. Clncluldo oela Lei nº 
12.409 de 2011 l 

§ go O FCP é eBFigaBe a ReArar fat1:1ras aeeitas e Aêe 13agas pele 13aFeeiFe p~Bliee. 0Aeha1Be eela 
MeBiBa PFeviséFia A9 676 ele 29121 

S 19. O FCP é preiBiete Se t:1agar fet1:1Fas rejeitaeae e1E13ressaFAeRte 13er ate metivaBe. flAsl1::1iele eela 
Me8i8a Pre1t·iséFia Aº é7é. ele 2912) 

§ 11. O paFeeiFe pb!Bliee àe·1eFá iAf.eFFRar e FCP sel3re EJ1:1alE11:1er fat1:1ra Fejeitaea e· seBre es meti·1es Ba 
rejei9ãe, Ae pra2e Se EJl:lareAta Bias eeAtaSes Ba àata Se \'eReiFReRte. l!Rehaiele sela MeeJieJa PreviséFia Aº 

676. ae 2Q12l 
§ 12. /\ a\:lsêReia Ele aeeite e\:J Fejei~ãe eacpressa ele Jat1:1Fa peF paFte eJe 13aFeeire 13~l31iee Ae praze àe 

El\:IBreAta Sias eeAtaâe ela âata Se 'leAsiFReRte iFAJ31ieará aeeite§lãe tésita. flAelt:Jíâe eela Meâiefa Proviséria 
Aº 67§. eJe 2Q12l 

S 1a. O ageAte pi;iBliee EJl:le eeAtÂB1:1ir per B§lêe et? eR=iieeêe 13aFa a aeeitalilAe táeita àe 1:11:1e trata e §12 01:1 
Ell:le rejeitar fet1:1ra sem. FAetiva~ãe será reepeAeaBilizaele peles BaAes EJl::le ea\:lsar, eFA eeAfeFFAiâaete eeR=i a 
legislaQêe ei\'il, aeJFRiAistFeti\'B e peAal eM ·1iger. flRelt:119e eela MeEliáa Pi::eviséÂa Aº é7é. Eie 2Q12) 

§ 9º O FGP é obrigado a honrar faturas aceitas e não pagas pelo parceiro público. ílncluldo pela Lei nº 
12. 766, de 20121 

§ 1 O. O FGP é proibido de pagar faturas rejeitadas expressamente por ato motivado. (Incluído pela Lei 
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FOLHAS L\ 1, ' 

,.. 

nº 12. 766. de 2012) 

" 
§ 11. O parceiro público deverá informar o FGP sobre qualquer fatura rejeit?da e sobre os motivos da 

rejeição no prazo de 40 (quarenta) dias contado da data de vencimento. ílncluldo pela Lei nº 12.766. de 2012) 

§ 12. A ausência de aceite ou rejeição expressa de fatura por parte do parceiro público no prazo de 40 
(quarenta) di.as contado da data de vencimento implicará aceitação tácita. ílncluido pela Lei nº 12. 766 de 
2012) 

§ 13. O agente público que contribuir por ação ou omissão para a aceitação tácita de que trata o § 12 ou 
que rejeitar fatura sem motivação será responsabilizado pelos danos que causar, em conformidade com a 
legislação civil, administrativa e penal em vigor. Clncluido cela Lei nº 12.766, de 2012) 

Art. 19 O FGP não pagará rendimentos a seus catistas, assegurando-se a· qualquer deles o direito de 
requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, correspondente ao patrimônio ainda não utilizado para a 
concessão de garantias, fazendo-se a liquidação com base na situação patrimonial do Fundo. 

Art. 20. A dissolução do FGP, deliberada pela assembléia dos catistas, ficará condicionada á prévia 
quitação da totalidade d.os débitos garantidos ou liberação das garantias pelos credores. 

Parágrafo único. Dissolvido o FGP, o seu patrimônio será rateado entre os catistas, com base na situação 
patrimonial à data da dissolução. · 

Ar!. 21. t: facultada a constituição de patrimônio de afetação que não se comunicará com o restante do 
patrimônio do FGP, ficando vinculado exclusivamente à garantia em virtude da qual tiver sido constituldo, não 
podendo ser objeto de penhora, arresto, seqüestro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição judicial 
decorrente de outras obrigações do FGP. 

Parágrafo único. A constituição do patrimônio de afetação será feita por registro em Cartório de Registro de 
Titules e Documentos ou, no caso de bem imóvel, no Cartório de Registro Imobiliário correspondente. 

Ar!. 22. A União somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma das despesas de 
caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a 1% 
(um por cento) da receita corrente liquida do exerclcio, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 
(dez) anos subseqüentes, não excedam a 1 % (um por cento) da receita corrente liquida projetada para os 
respectivos exerclcios. 

Capitulo VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ar!. 23. Fica a União autorizada a conceder incentivo, nos termos do Programa de Incentivo à 
Implementação de Projetos de Interesse Social - PIPS, institui do pela !&Lnº 10. 735 de 11 de setembro de 
~. às aplicações em fundos de investimento, criados por instituições financeiras, em direitos creditórios 
provenientes dos contratos de parcerias público-privadas. 

Ar!. 24. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá, na forma da legislação pertinente, as diretrizes para 
a concessão de crédito destinado ao financiamento de contratos de parcerias público-privadas, bem como para 
participação de entidades fechadas de previdência complementar. 

Ar!. 25. A Secretaria do Tesouro Nacional editará, na forma da legislação pertinente, normas gerais 
relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis aos contratos de parceria público-privada. 

Art. 26. O inciso 1 do § 12 do art. 56 da Lei n2 8.666 de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Ar!. 56 .................................................................................. .. 

§ 1º ....................................................................................... .. 

1 - caução em dinheiro ou em tltulos da divida pública, devendo estes ter sido 
emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

. seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

.............................................•.••...•••...•••••••.••••••.•..••••...••.•.. ·~~ 
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Art. 27. As operações de crédito efetuadas por empresas públicas ou sociedades de economia mista 
controladas pela União não poderão exceder a 70% (setenta por cento) do total das fontes de recursos 
financeiros da sociedade de propósito especifico, sendo que para as áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste, onde. o fndice de Desenvolvimento Humano - IDH seja inferior à média nacional, essa participação não 
poderá exceder a 80% (oitenta por cento). · 

§ 1º- Não poderão exceder a 80% (oitenta por cento) do total das fontes de recursos financeiros da 
sociedade de propósito específico ou 90% (noventa por cento) nas áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, onde o fndice de Desenvolvimento Humano - IDH seja inferior à média n · es de créd' 
ou contribuições de capital realizadas cumulativamente por: PROC. N2 ['.:>) IS 

.-:==--~+-
! - entidades fechadas de previdência complementar, .._FO_LH_A..;S;;:::~=====~~=J 

li - empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pela União. 

§ 2º- Para fins do disposto neste artigo, entende-se por fonte de recursos financeiros as operações de 
crédito e contribuições de capital à sociedade de propósito especifico. 

Ar:t. 28. A lJAiãe Rãe 13eéefé eeAeeâer gaFaRtia e realizar tFaAs#eFêAeia veh::1RtáÂa aos t;staaes 1 DistFite 
FeeleFal e M1:1Aieí13ies se a seMa etas ées13esas ete eeFéter eeRtiA1:1eele âeFivaetas Se eeflj1:1Ate etes 13areeFias jé 
eeAtFataBas 13er esses eRtes tiver e)(eeâiâe, Ae aRe aRteÃer, a 1 q~ (l:IFA J39F seAte) éa r=eeeita seFFeRte líE11::Jiela Se 
e)Eereleie 01:1 se as âes19'esas eR1:1aie etes eeAtFates vigeRtes Aes 1 Q (etez) aRes s1:1Bseet9eAtes euee8erefl!I a 1 q{; . r (l:IFR J99F eeRte) ela r:eeeita eeFFeAte Het1:1iéa J3f6jetaela J38Fa es FeSJ38Stives 9H9FeÍsies. 

AR. 28. A l:IRiêe Rêe 13eáeFá eeAeeáer §BFaAtia e Fealizar traAsferêAeia ·1elt::1AtéFia aes istaSes, Distrite 
FeSeral e M1:1Aieff3ies se a seff'la etas etes13esas Se earáter seAtiA1:1aete eteFivaSas Se eeAj1:1Rte etas f3BFeeFias já 
eeRtFataetas r:ier esses eRtes tiver e>ceeetiete, Ae aRe aAterier, a aqG (três r:ier eeAte) Ba reeeita serreRte lfet1:1ieta ete 
e*erefeie 01:1 se as etesf:iesas aR1:1ais etes eeRtrates vigeAtes Res 1 Q (elez) aAes s1:1Bseet1:1eRtes e>EeeetereFA a aq~ 
~rês per eeRte} áa reeeita eerr-eAte Het1:1i8a 13rejetaeta pera es i:es~eeti·1es O)EeFe(eies. ·. íReáaeãe etaâa eela Lei 
Aº 12.924, Ele 2999) 

AFt. 28. A UAiêe Rêa 13e8eFé _eeReeBer garaRtie 01:1 r:ealizar trarisfeFêAeia ·1elt1ritéria aes Estases, Distrite 
Feeteral e M1:1riiefpies se a sema etas Sespesas ele eeráter eeritir11::Jaele eieFivaeJas Se eeRj1:1rite 8as parearias já 
eeritFBtaetas per esses eritee ti·1er O)(eeeliete, rie arie ariterier, a eiriee per eerite aa ·reeeita eeFFeRte Het1:1iela ele 
euerefeie el::J se as 8e&f3esas aR1:1ais Ses eer1trates vigeAtee rias Sez aries s1::JBseet1:1erites eHeeeJer:eR=I a eiriee per 
eeAte ea reeeita eeffeRte llet'=liela f3Fejetaea f3Bra es resf3eeti·1es eHer:efeies. CReBaeêe SaEla eela Meelieia 
Pre·1iséria Aº 670 Se 2Q12l 

Art. 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já 
contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida do 
exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% 
(cinco por cento) da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. <Redacão dada pela 

f"" Lei nº 12. 766 de 20121 

§ 1º- Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem empreendimentos por intermédio de 
parcerias público-privadas deverão encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, 
previamente à contratação, as informações necessárias para cumprimento do previsto no caput deste artigo. 

§ 2' ~'ª a191ieafiêe ete liff'lite f3Fe1viste Ae eap1::Jt eieete aFtige, seras eefflpYtaSas as Sespesas eteFivaaas ete 
eeRtFatee ete pare9Ãa eeleBraelee pela 10.elFMiRietraeãe PítBliea elireta, a1::1ta~1::Jiae, fl::IAelaeêes ~ítBliaas, efflpFeses 
pflBlieas, seeieelaeles ele eeeAeMia Mista e BeMais eAtiSeeJee eeRtrelaelae, Sir:etEi 01:1 iRSiretaFAeAte, pele 
respeetive eAte. 

§ 22 Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as despesas derivadas de 
contratos de parceria celebrados pela administração pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo 
respectivo ente, excluídas as empresas estatais não dependentes. fRe<lacão dada pela Lei nº 12.024, de 
2QQfil 

§ Jl! NETAOOl 

Art. 29. Serão aplicáveis, no que couber, as penalidades previstas no Decreto-Lei nº- 2. 848 de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei n2 8.429, de 2 de junho de 1992 - Lei de Improbidade Administrativa. 
na Lei n2 10.028 de 19 de outubro de 2000 - Lei dos Crimes Fiscais, no Decreto-Lei nº- 201 de 27 de fevereiro 
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de 1967, e na Lei ri!! 1.079, de 10 de abril de 1950, sem prejuízo das penalidades financeiras previstas 
contratualmente. 

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 
PROC. N!!-_::,:,l,.::.,i) .;..b:.... --4'r-'l-

FOLHAS 41i 
Brasília, 30 de dezembro de 2004; 183!' da Independência e 1162- da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
BemardAppy 
Nelson Machado 

Este texto nao substitui o publicado no DOU de 31.12.2004 

* 
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FOl~ l.t1 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 8.987. DE 13 QE FEVEREIRO DE 1995. 

Mensagem d.e veto 

Texto compilado 
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras providências. 

Nide Lei nº 9.074. de 1995) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
L~: . 

Capítulo 1 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 12 As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos 
reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituicão Fecteral, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e 
pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. · 

Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a revisão e as 
adaptações necessárias de sua legislação ás prescrições desta Lei, buscando atender as peculiaridades das 
diversas modalidades dos seus serviços. 

Art. 22 Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

1 - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em· cuja competência se 
encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de Çoncessão ou permissão; 

11 - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante 
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa juridica ou consórcio de empresas que demonstre 
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; 

111 - 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 fomia que o investimento da 
concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo 
determinado; 

IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de 
serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco. 

Art. Jl! As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável pela 
delegação, com a cooperação dos usuários. · 

Art. 42 A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada 
mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. 

Art. 52 O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da 
outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. 

Capítulo li 

DO SERVIÇO ADEQUADO 
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§ 12 Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 

§ 22 A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua 
conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 

§ J9. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou 
após prévio aviso, quando: 

1 - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, 

li - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 

Capítulo Ili 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

Art. 7°. Sem prejuízo do disposto na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações 
dos usuários: 

1 - receber serviço adequado; 

11 - receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais 
ou coletivos; 

Ili el3ter e 1:1tilizar e sePt'iÇJe, eeFA liBeFEla9e ete eseelRa, eBsePt'aâas as ReFFRas Se J3S8er eeAeeeteRte; 

Ili - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o 
caso, observadas as normas do poder concedente. !Redacão dada pela Lej nº 9.648, de 19981 

IV - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham 
conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

V - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do 
serviço; 

VI - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são 
prestados os serviços. · 

Art. 7°-A. As concessionárias de serviços públicos, de direito público e privado, nos Estados e no Distrito 
Federal, são· obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o minimo de seis 
datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus débitos. (Incluído pela Lei nº 9. 791 de 
1999) 

Parágrafo único. IVET ADOl !Incluído cela Lei nº 9. 791 de 19991 

Capitulo IV 

DA POLITICA TARIFÁRIA 

Art. 82 !VETADO> 

Art. 92 A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e 
preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 

S 1º A teFifa Rãa eeFé s1:1BeF8iRaela à legiela11ãe esi:ieeffiea aAteFier. 

§ 12 A tarifa não será subordinada à legislação especifica anterior e somente nos casos expressamente 
previstos em. lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para 
o usuário. !Redacão dada oela Lei nº 9.648. de 19981 
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§ 2Q Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifa s, a nm ae mamer-se o eq ""º econômico-financeiro. 

extinção de quaisquer tributos ou § 3<! Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou 
encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado se u impacto, implicará a revisão da 
tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso. 

§ 4Q Em havendo· alteração unilateral do contrato que afete o seu inicia 
poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração. 

1 equilíbrio econômico-financeiro, o 

Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, c onsidera-se mantido seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 

erá o poder concedente prever, em 
s fontes provenientes de receitas 

Art. 1 t. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, pod 
favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outra 
alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com o 
favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei 

u sem exclusividade, com vistas a 

Parágrafo único. As. fontes de receita previstas neste artigo serão ob rigatoriamente consideradas para a 
aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Art. 12. NETADOJ 

cterísticas técnicas e dos custos Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das cara 
específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários 

Capítulo V 

DA LICITAÇÃO 

Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execu 
prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos p 
publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação a 

ção de obra pública, será objeto de 
rincipios da legalidade, moralidade, 
o instrumento convocatório. 

AFt. 1 é. ~Je j1:1lgaFAéAt.e ela lieitafilAe seFé eeAsielesae 1:1FA etes seg1:1iAtes e FitéFies: 
1 e !TleAer valer eta taFifa Se sePJifilB pli:t:lliee a ser pr:estar:te; 
li a FAaier efeFta, Aes eases ele 13agaR=teAte ae peeJer eeAeeeleAte pela e 1:1ter:ga ete eeA·eessãe; 
Ili a eeFABiA&filãe àes eFitéFies referiBes Ase iAeisee 1 e li eteste aFtige. 

f3FeViaFÀeAte estal3eleeiela Ae eelital 
iee fiAaReeiFa. 

§ 1 º A aJ511ieefilêe Se eFitéFie pre'v·iste Ae iReise 111 sé seFá aetRlitieta E11:1BA8e 
Se lieitefilêe, iAel1::1si·1e eeFA regFBs e féFFAl:llas J3Feeieae J38FB a·1alia~ãe eeeAêFA 

§ 2° O fJSSer eeAeeSeAte ree1::1saFé fJFefJestae FflBAifesteFAeAte iRCJCCE1Qfveis 01:1 fiAaReeir=alTleAte 
iAeBFAJ3Btl\'ei6 eeFAe eBjeti•1ee Se lieitafitêe. 

§ dº EFA ig1::1al8aete Se eeASifi'êes, seFé etaeta fJFefeFêAeia é fJFefJesta &fJFeS eAtaeta f3BF e!Tlf3Fesa BFasileiFa. 

Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios: IRedacão dada pela 
Lej nº 9.648, de 19981 

1 - o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; IRedacão dada oela Lej nº 9.648, de 19981 

li - a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela o utorga da concessão; IRedacão 
dada pela Lei nº 9.648, de 19981 

Ili - a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos incisos 1, li e VII; IRedacão dada pela Lei nº 
9 648 de 19981 

IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital; llncluido pel 

V - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor vai 
prestado com o de melhor técnica; li nclyfdo oela Lei nº 9.648 de 19981 

a Lei n°·9.648, de 19981 

or da tarifa do serviço público a ser 

VI - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com 
o de melhor técnica; ou· llncluido pela Lei nº 9.648. de 19981 

-
1 

VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. 

tfJ.p:/lwml.planalto.g011.br/ccivil_03/lels/18987coos.hlm 
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Lei nº 9.648, de 1998) FOtHAS '11 1 

§ 1-º A aplicação do critério previsto no inciso Ili só será admitid a quando previamente estabele lida no 
edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira. (Redacão 
dada oela Lei nº 9.648 de 19981 · 

§ 22 Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V, VI e VII, o edital de licitação conterá parâmetros 
e exigências para formulação de propostas técnicas. (Redacão dada cela Lei nº 9.648 de 1998) 

§ 3º O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente 
incompatíveis com os objetivos da licitação (Reciacão dada cela Lei nº 9.648, de 1998) 

§ 42 Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. 
íRedacâo dada pela Lei nº 9.648, de 19981 

Art. 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de 
inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato a que se refere o art. 59. desta Lei. 

Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização,, necessite de vantagens ou 
subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. 

f"' PaFá§r=afe i;iRiee. GeRsieter=ar se é, tamt:Jém, eteselassif..isaea a f3repesta ete eRtietaete estatal alheia à esfer=a 
f391ftiee aeJmiRistFativa eJe 13eeter eeReeeleRte E11:1B, 13er=a Sl:Aa 'liaBilii!a,ae, Reeessite ele vaRta§eAs 01:1 s1:18sfâies Be 
13eeter r:t.;iBliee eeRtr:elaeter eta refeFieta eRtielaete. 

§ 12 Considerar-se-á, também, desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político
administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios do poder 
público controlador da referida entidade. (Renumerado do parágrafo único cela Lei aº 9.648 de 1998) 

§ 22 Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo, qualquer tipo de tratamento tributário 
diferenciado, ainda que em conseqüência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a isonomia fiscal que 
deve prevalecer entre todos os concorrentes. Clncluldo pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os critérios 
e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente: 

1 - o objeto, metas e prazo da concessão; 

11 - a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço; 

Ili - os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato; 

IV - prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e projetos 
necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas; 

V - os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade 
financeira e da regularidade jurldica e fiscal; 

VI - as passiveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as 
provenientes de projetos associados; 

VII - os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e 
expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço; 

VIII - os critérios de reajuste e revisão da tarifa; 

IX - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico
financeiro da proposta; 

X - a indicação dos bens reversíveis; 

XI - as características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição, nos 
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casos em que houver sido extinta a concessão anterior; 

XII - a expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execuç o d 
serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa; 

XIII - as condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for pennitida a participação 
de empresas em consórcio; 

XIV - nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais 
referidas no art. 23 desta Lei, quando aplicáveis; 

X'I · Res eases ae eeAeessêe Se se121·i9es fJi;iBHees preeeSiela Eia e)Eee1:19êe Se eBr=a ,:lb!Bliea, es etaetes 
relativas à eBFa, àeAtr:e es E11:1Bis es eleffieRtes Be J9Fejete Bésiee f:11::18 J9S~itam s1:::1a pleAa eaFaeteÂza9ãe; e 

XV - nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados 
relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem 
assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor 
da obra; <Redacão dada pela Lei nº 9.648, de 19981 

XVI - nos casos de pennissão, os tennos do contrato de adesão a ser finnado. 

,.... Art. 1 B-A. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em 
que: (Incluído pela Lei nº 11.196. de 2005) 

1 - encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o invólucro 
com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das 
condições fixadas no edital; (Incluído pela Lei nº 11.196, de 20051 

li - verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor; (Incluído pela 
Lei nº 11. 196 de 2005) 

Ili - inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante 
com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado 
atenda ás condições fixadas no edital; !Incluído cela Lei nº 11.196 de 20051 

IV - proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas 
e econômicas por ele ofertadas. (Incluído cela Lei nº 11.196, de 20051 

Art. 19. Quando pennitida, na licitação, a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as 
seguintes ncinnas: 

1 - comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito pelas 
consorciadas; 

11 - indicação da empresa responsável pelo consórcio; 

111 - apresentação dos documentos exigidos nos incisos V e XI 11 do artigo anterior, por parte de cada 
consorciada; · · 

IV - impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por intennédio de mais 
de um consórcio ou isoladamente. 

§ 12 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e 
registro do consórcio, nos tennos do compromisso referido no inciso 1 deste artigo. 

§ 22 A empresa líder do consórcio é a responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do 
contrato de concessão,· sem prejuizo da responsabilidade solidária das demais consorciadas. 

Art. 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser 
concedido, detenninar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da 
celebração do contrato. 

Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já 
efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua 
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autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios 
correspondentes, especificados no edital. 

Art. 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou 
pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões. 

PROC. N2-::-""' L·s.s·i """17 __ ~, µ\1--
FOl..HAS % ll 

Capítulo VI 

DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: 'J 

1 - ao objeto, à área e ao prazo da concessão; 

11 - ao modo, forma e condições de prestação do serviço; 

Ili - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 

IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas; 

V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os 
relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e conseqüente 
modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações; 

VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço; 

VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do 
serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la; 

VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de 
aplicação; 

IX - aos casos de extinção da concessão; 

X - aos bens reversíveis; 

XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, 
quando for o caso; 

XII - às condições para prorrogação do contrato; 

XI 11 - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder 
concedente; 

XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária; e 

XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. 

Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido· da .execução de obra 
pública deverão, adicionalmente: 

1 - estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão; e 

li - exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas às obras vinculadas à 
concessão. 

Art. 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de 
disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada ·no Brasil e em língua 
portuguesa, nos termos da ~ 9.307, de 23 de setembro de 1996. CI ncluldo pela Lei nº 11. 196, de 2005) 

Art. 24. NETADOl 

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os 
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prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida p 1 
órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 

§ 12 Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária. poderá contratar com 
terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem 
como a implementação de projetos associados. · 

§ 22 Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior 
reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder 
concedente. 

§ 32 A execui;:ão das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas 
regulamentares da modalidade do serviço concedido. 

Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato: de concessão, desde que 
expressamente autorizada pelo poder concedente. 

§ 12 A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. 

§ 22 O subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos 
limites da subconcessão. 

f"' Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do 
poder concedente implicará a caducidade da concessão. · 

PaFégFafe ~Riee. PaFB fiAS ele eBteA~ãe ela BAlclêAeia ele ~1::10 tFeta e eaput Besta aflige e preteREleAte ete·,·efá: 
1 ateAeler àe B)(i!JêAeias âe eapaeielaele téeRiea, ieleAeieteele fiRaReeiFB e reg1:tlaFietaele j1;1ríeliea e fiseal 

ReeessáFies ·à essl:JAÇlée ele sef\'iÇle~ e 
li eeR=ipFeffleter se a e1:1mpFir teelas as elá1:ts1:1les ele eeAtr=ate effi ·,·iger. 

§ 12 Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá: 
!Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 11. 196, de 20051 · 

1 - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurldica e fiscal 
necessárias à assunçao do serviço; e 

li - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. 

S 29 Pias eeAeli~êee eetaBeleeiâas Ae eeRtr=ate Se eeAeeesêe, e peSer eeAeeâeAte a1c1teFizaFé a ass1c1A~Ae âe 
eeRtrele Ba eeAeessieRéFia per se1:1e fiABReiaBeres paFB preFAever s1:1a Feeet~t1:1re~ae fiRaAeeiFa e asseg1c1r:ar a 
eeRtiA1:1i8aele ea J9Festa~êe Ses seFYi~ee. f1Aeli:.i8e eela Lei Aº 11.198. ele 2QQBl 

f""' S 3' ~Ja RiJ9étese faFe\·ista AS S ~e eteste aFtige, e J9&eler eeAeeeteAte eiEigifé eles= fiAaAeiaeleFes ~1:1e ateeelaFA 
às euigêAeiae ele Fe!Jl:llaFieJaeJe j1::1rf8iea e fiseal, fa989Aele alteFBF ei:. 8iSJ39ABBF 86 8efflais Feetl:liSites f3FeViSt96 A9 
§ 19

, iAeise 1 eleste aflige. flAel1:1fàe eela Lei Aº 11.198. ele 29Qél 
§ 4'. A ass1:1A~êe Se eeAtrele a1::1terii!aâa Ae feFFAa âe S ~e eleste aFtige Rêa altei:afé as eBFiga~ães Se 

eeAeessieAéria e Se eet:ie eeAtrelaeter:ee aAte ae raeSer eeAeeâeAte. fleel1:1i8e eela Lei Aº 11.1Qê. Be 2QQBl 

§ 22 (Revogado). !Reçjacao dada pela Lei nº 13.097 de 20151 

§ 3l! (Revogado). <Reçjacao dada pela Lei nº 13.097 de 20151 

§ 4º (Revogado). IRedacao dada pela Lei nº 13.097 de 2015) 

Art. 27-A. Nas condições estabelecidas no contrato de concessao, o poder concedente autorizará a 
assunçao do controle ou da administraçao temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores 
com quem nao mantenha vinculo societário direto, para promover sua reestruturaçao financeira e assegurar a 
continuidade da prestaçao dos serviços. llnclu!do oela Lei nº 13,097, de 2015) 

§ 12 Na hipótese prevista no caput, o poder concedente exigirá dos financiadores e dos garantidores que 
atendam às exigências de regularidade jur!dica e fiscal, podendo alterar ou dispensar os demais requisitos 
previstos no inciso 1 do parágrafo único do art. 27. ílnclu!do pela Lei nº 13.097 de 20151 
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§ 2Q A assunção do controle ou da administração temporária autorizadas na fomia do caput deste arti o 
não alterará as obrigações da concessionária e de seus controladores para com terceiros, poder concedente ~ 
usuários dos serviços públicos. í!ncluldo pela Lei nº 13.097. de 20151 

§ 3Q Configura-se o controle da concessionária, para os fins dispostos no caput deste artigo, a 
propriedade resolúvel dê ações ou quotas por seus financiadores e garantidores que atendam os requisitos do 

art. 116 da Lei n2 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Clncluldo pela Lei nº 13.097 de 20151 

§ <jQ Configura-se a administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores 
quando, sem a transferência da propriedade de ações ou quotas, forem outorgados os seguintes poderes: 
(Incluído pela Lei nº 13.097, de 20151 

1 - indicar os membros do Conselho de Administração, a serem eleitos em Assembleia Geral pelos 
acionistas, nas sociedades regidas pela Lei 6.404. de 15 de dezembro de 1976, ou administradores, a serem 
eleitos pelos quotistas, nas demais sociedades; (lncluldo pela Lei nº 13 097. de 2015) 

li - indicar os membros do Conselho Fiscal, a serem eleitos pelos acionistas ou .quotistas controladores 
em Assembleia Geral; crncluldo pela Lei nº 13.097, de 20151 

111 - exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou quotistas da 
concessionária, que representem, ou possam representar, prejulzos aos fins previstos no caput deste artigo; 
Clncluldo pela Lei nº 13.097, de 20151 

IV - ou_tros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 
13.097. de 20151 

§ 52 A administração temporária autorizada na fomia deste artigo não acarretará responsabilidade aos 
financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, õnus, sanções, obrigações ou compromissos 
com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregados. (!ncluldo pela Lei n~ 13.097 de 20151 

§ 62 O Poder Concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária. (Jncluldo pela Lei nº 
13.097. de 20151 ' 

Art. 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos 
emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação 
do serviço. 

ParéãfaJe tlAiee. Os eases eFfl ~l::Je e ei=gaAisFfle fiAaAeiaâer fer iRstit1:1ifilãe fiAaAeeir=a ~tllaliea, elever=ãe ser 
6/ltt. elcigiBas el:ltFas gaFa:Atias ela eeAeeesieAéFia par=a viaBilizafilãe ae fiAaAeiaFfleAte 
f' 9.074, de 1995) 

(Revogado cela Lei n2 

Art. 28-A. Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos relacionados a 
contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, as concessionárias poderão ceder ao mutuante, em 
caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as seguintes condições: 
flncluldopela Lei nº 11.196. de2005l 

1 - o contrato de cessão dos créditos deverá ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos para ter 
eficácia perante terceiros; 

li - sem prejulzo do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, a cessão do crédito não terá eficácia em 
relação ao Poder Público concedente senão quando for este formalmente notificado; (Incluído pela Lei nº 
11 196 de 20051 

Ili - os créditos fuiuros cedidos nos termos deste artigo serão constituldos sob a titularidade do mutuante, 
independentemente de qualquer formalidade adicional; (lncluldo cela Lei nº 11.196, de 2005) 

IV - o mutuante poderá indicar instituição financeira para efetuar a cobrança e receber os pagamentos dos 
créditos cedidos ou permitir que a concessionária o faça, na qualidade de representante e depositária; 
(lncluldo pela Lei nº 11.196 de 2005\ 

V - na hipótese de ter sido indicada instituição financeira, conforme previsto no inciso IV do caput deste 
artigo, fica a concessionária obrigada a apresentar a essa os créditos para cobrança; (lncluldo pela Lei nº 
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VI - os pagamentos dos créditos cedidos deverão ser depositados pela concessionária ou pela i · uição 
encarregada da cobrança em conta corrente bancária vinculada ao contrato de mútuo; ílncluldo pela Lei nº 
11.196. de2005l 

VI 1 - a instituição financeira depositária deverá transferir os valores recebidos ao mutuante à medida que as 
obrigações do contrato de mútuo tornarem-se exigfveis; e llncluldo pela Lei nº 11.196. de 2005) 

VIII - o contrato de cessao disporá sobre a devoluçao à concessionária dos recursos excedentes, sendo 
vedada a retenção do saldo após o adimplemento integral do contrato. Clncluldo pe1a Lei nº 11.196, de 2005) 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados contratos de longo prazo aqueles cujas 
obrigações tenham prazo médio de vencimento superior a 5 (cinco) anos. (lncluldo pela Lei nº 11.196, de 
6QQfil 

Capítulo VII 

DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE 

Art. 29. Incumbe ao poder concedente: 

f' 1 - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação; 

li - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

Ili - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 

IV - extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no contrato; 

V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do 
contrato; 

VI - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da 
concessão; 

VII - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, 
que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas; 

VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo 
as desapropriações, diretamente ou· mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a 

,,,.. responsabilidade pelas indenizações cabfveis; 

IX - declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os 
bens necessários à execuçao de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de 
poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis; 

X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio-ambiente e conservação; 

XI - incentivar a competitividade; e 

XI 1 - estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço. 

Art. 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, 
contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. 

Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente 
ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por 
comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários. 

Capítulo VIII 

DOS ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA 
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Art. 31. Incumbe à concessionária: 

1 - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no co 

li - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; 

Ili - prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no 
contrato; · 

IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da_ concessão; 

V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos 
equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis; 

VI - promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme 
previsto no edital e no contrato; 

VI 1 - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los 
adequadamente; e 

VI 11 - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. 

Parágrafo único. As contratações, inclusive de mãcxle-obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas 
disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os 
terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente. 

Capítulo IX 

DA INTERVENÇÃO 

Art. 32. O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na 
prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais 
pertinentes. 

Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do 
interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. 

Art. 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prai:o de trinta dias, instaurar 
procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, 
assegurado o direito de.ampla defesa . 

§ 12 Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será 
declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu 
direito à indenização. 

§ 22 O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de 
até cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. · 

Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida 
à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados 
durante a sua gestão. 

Capitulo X 

DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

Art. 35. Extingue-se a concessão por. 

1 - advento do termo contratual; 

11 - encampação; 

111 - caducidade; 
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IV - rescisão; 

V - anulação; e 

VI - falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso í:le 
empresa individual. 

§ 12 Extinta a concessão, retomam ao poder concedente todos os bens reversiveis, direitos e privilégios 
transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. 

§ 2Q Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se 
aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários. 

§ 32 A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização·, pelo poder concedente, de 
todos os bens revers íveis. 

§ 4º- Nos casos previstos nos incisos 1 e li deste artigo, o poder concedente, antecipando-se à extinção da 
concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da 
indenização que será devida à concessionária, na forma dos arts. 36 e 37 desta Lei. 

Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos 
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados 
com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. 

Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da 
concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da 
indenização, na forma do artigo anterior. 

Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração 
de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, 
do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes. 

§ 12 A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando: 

1 - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, 
indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 

11 - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares 
concernentes à concessão; 

111 - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de 
caso fortuito ou força maior; 

IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada 
prestação do serviço concedido; 

V - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 

VI - a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação 
do serviço; e 

'.'li a eeAeessieAéFia fer eeAeieRa8a eFA seAteA!ii& tFSRsitaela efft j1:llga8e per seAega!iiãe ele tFiB1::1tes, 
iRelHsiYe eeAtFiB1::1ifiiães seeiaie. 

VII a eeRsessieRéFia Rãe ateReler a iAtiFAafiêe ele pe8er eeReeeleAte paFa, eFA eeRte e eiteRta eJias, 
api:eseAtar a 8ea1=n~eAtafilã9 r:elati·1a a reg1:llaFi8a8e fiseal, Ae et:tFSe Ba eeAeessãe, Aa #erFAa ele ar:t. 29 eia Lei W' 
8.êêê. 8e 21 ele j1;1ARe eJe 1999. (Re9aeãe Baefa eela P.4e8i8a Previs6Fia Aº 677 89 2912) 

VII - a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento e oitenta) dias, 
apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da concessão, na forma do art. 29 da Lei nº 
8.666. de 21 de junho de 1993, !Redacão dada pela Lei nº 12.767 de 2012\ 

§ 22 A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da 
concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. 
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§ 32. Não será instaurado processo administrativo de inadimp nem antes de comunicad à 
concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no§ 1°.deste artigo, dando-lhe um 
prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais. 

§ 42 Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por 
decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo. 

§ 59- A indenização de que trata o parágrafo anterior, será devida na forma do art. 36 desta Lei e do 
contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessio.nária. 

§ 6• Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade 
em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da 
concessionária. 

Art. 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de 
descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada 
para esse fim. · 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária 
não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado. 

Capítulo XI 

DAS PERMISSÕES 

Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os 
termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à 
revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. · 

Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei. 

Capítulo XII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 41. O disposto nesta Lei não se aplica à concessão, permissão e autorização para o serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

Art. 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei 
consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 desta 
Lei. Nide Lei nº 9.074, de 1995) 

§ 1e VeAeiàe e J3FaZ9 eia eeAeessãe, e 13eeier eeReeeleAte 13reeeeleFá e s1:1a lieita!;!ãe, Aes tefffles àesta 

§ 1-º Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o serviço poderá ser prestado por órgão 
ou entidade do poder concedente, ou delegado a terceiros, mediante novo contrato. : IRedacão dada pela Lei 
nº 11.445, de 2007\. 

§ 2• As concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que estiverem em vigor 
por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo necessário à 
realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão a 
outorga das concessões que as substituirão, prazo esse que não será inferior a 24 (vinte e quatro) meses. 

§ 3º As concessões a que se refere o § 2-º deste artigo, inclusive as que não possuam instrumento que as 
formalize ou que possuam cláusula que preveja prorrogação, terão validade máxima até o dia 31 de dezembro de 
2010, desde que, até o dia 30 de junho de 2009, tenham sido cumpridas, cumulativamente, as seguintes 
condições: <Incluído cela Lei nº 11.445, de 2007\. 

1 - levantamento mais amplo e retroativo possível dos elementos físicos constiiuint1as da infra-estrutura de 
bens reversíveis e dos dados financeiros, contábeis e comerciais relativos à prestação dos serviços, em 
dimensão necessária e suficiente para a realização do cálculo de eventual indenização relativa aos 
investimentos ainda não amortizados pelas receitas emergentes da concessão, observadas as disposições 

'rtJ:p1/www.planalto.gov.br/ccivil_031eisnB987cons.htm 12/14 



·-11aoc.'f'4!!!.J'.i~~~:..--~~:it:Pt 
27/0712015 LB987consol :irolll'IAS s-t 

. ,.... 

legais e contratuais que regulavam a prestação do serviço ou a ela aplicáveis no vin e anos anteriores a 
da publicação desta Lei; (Incluído pela Lei nº 11.445. de 20071. 

li - celebração de acordo entre o poder concedente e o concessionário sobre os critérios e a forma de 
indenização de eventuais créditos remanescentes de investimentos ainda não amortizados ou depreciados, 
apurados a · partir dos levantamentos referidos no inciso 1 deste parágrafo e · auditados por instituição 
especializada escolhida de comum acordo pelas partes; e /Incluído pela Lei nº 11.445, de 20071. 

111 - publicação na imprensa oficial de ato formal de autoridade do poder concedente, autorizando a 
prestação precária dos serviços por prazo de até 6 (seis) meses, renovável até 31 de dezembro de 2008, 
mediante comprovação do cumprimento do disposto nos incisos 1 e li deste parágrafo. li ncluído pela Lei nº 
11. 445, de 20071 

§ 4º-. Não ocorrendo o acordo previsto no inciso li do § 3º deste artigo, o cálculo da indenização de 
investimentos será feito com base nos critérios previstos no instrumento de concessão antes celebrado ou, na 
omissão deste, por avaliação de seu valor econômico ou reavaliação patrimonial, depreciação e amortização de 
ativos imobilizados definidos pelas legislações fiscal e das sociedades por ações, efetuada por empresa de 
auditoria independente escolhida de comum acordo pelas partes. (Incluído pela Lei nº 11.445, de 20071. 

§ 5º No caso do§ 4º- deste artigo, o pagamento de eventual indenização será realizado, mediante garantia 
real, por meio de 4 (quatro) parcelas anuais, iguais e sucessivas, da parte ainda não amortizada de 
investimentos e de outras indenizações relacionadas à prestação dos serviços, realizados com capital próprio do 
concessionário ou de seu controlador, ou originários de operações de financiamento, ou obtidos mediante 
emissão de ações, debêntures e outros títulos mobiliários, com a primeira parcela paga até o último dia útil do 
exercício financeiro em que ocorrer a reversão. (Incluído pela Lei nº 11.445 de 20071. 

§ 62 Ocorrendo acordo, poderá a indenização de que trata o § 5º deste artigo ser paga mediante receitas 
de novo contrato que venha a disciplinar a prestação do serviço. (Incluído pela Lei :n• 11.445, de 20071. 

Art. 43. Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da 
Constituição de 1988. Nide Lei nº 9.074, de 19951 

Parágrafo único. Ficam também extintas todas as concessões outorgadas sem licitação anteriormente à 
Constituição de 1988, cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados ou que se encontrem paralisados 
quando da entrada em vigor desta Lei. 

Art. 44. As concessionárias que tiverem obras que se encontrem atrasadas, na data da publicação desta 
Lei, apresentarão ao poder concedente, dentro de cento e oitenta dias, plano efetivo de conclusão das obras. 
Nide Lei nº 9.074, de 19951 

Parágrafo único. Caso a concessionária não apresente o plano a que se refere este artigo ou se este plano 
não oferecer condições efetivas para o término da obra, o poder concedente poderá declarar extinta a 
concessão, relativa a essa obra. 

Art. 45. Nas hipóteses de que tratam os arts. 43 e 44 desta Lei, o poder concedente· indenizará as obras e 
serviços realizados somente no caso e com os recursos da nova licitação. 

Parágrafo único. A licitação de que trata o caput deste artigo deverá, obrigatoriamente, levar em conta, 
para fins de avaliação, o estágio das obras paralisadas ou atrasadas, de modo a permitir a utilização do critério 
de julgamento estabelecido no inciso 111 do art. 15 desta Lei. 

Art. 46. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de fevereiro de 1995; 1742 da Independência e 107s da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson Jobim 

Este texto não substitui·o publicado no DOU de 14.2.1995 e republicado em 28.9.1998 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio R,elator do presente processo o Vereador: 
e , 
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, ~ i 
Em _' _de / _; ( ··v= e;; .. ::::> de 2015 . 

. ( ~;//J?/7 
FERNANoo FRANCELOSI MANTOVANI 

Presidente 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada 

obstando sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, 

caberá ao Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

11 de agosto de 2015. 

~~·~éJ ~\p,J{_] 
BIÃNO ANorÍ (/c~ARIANO 

Relator 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO ____ -=. 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 

legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

11 de agosto de 2015. 

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI 

Presidente 

< '1.- .e '.::?·r-- uª·=---ê_) 
FAEiÍANO ANDRÉ (tfu MARIANO 
Relator 

·'-~~ 
Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Senhor Presidente da Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação: 

REIRA 

Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Bauru: 

processo à Consultoria Juridica para 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos o 
encaminhamento onsultoria Jurídica. 
Bauru, 12 gosto 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurldica, conforme solicitação. 
Bauru, \.3de agosto de 2015. 

FA~O 
Presidente 

A "do o despacho supra. Segue o Processo à Consultoria Jurídica. 
ur. ?ele agosto de 2015. 

oio Legislativo 



• Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 

Processo nº 155/15 de 10/08/2015-
Autor: Prefeito Municipal 

,.... Senhor Presidente. 

• C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do senhor Prefeito Municipal Rodrigo Antonio de 
Agostinho Mendonça - PMDB, sob número 69/15, de 03 de agosto de 2015, que visa 
instituir o Programa de Parceiras Público Privadas do Municipio de Bauru e dá outras 
provdências. Em apertada síntese este é o conteúdo do projeto a ser analisado. 

Com toda vênia que faz jus a Douta Comissão de Fiscalização e Controle, esta 
Consultoria Jurldica, consigna que por impedimento regimental, deixa de proceder da 
forma como aduzida às fls. 62. 

Justifica-se, frente à existência de pareceres de legalidade e constitucionalidade, 
emitido pelo Nobre Vereador Fabiano André Lucas Mariano (fls. 60), posteriormente 
pela maioria dos Membros da Comissão de Justiça, Legislação e Redação (fls. 61), 
fator este que exclui de nova apreciação jurldica o tema objeto desta propositura, salvo 
o Egrégio Plenário, que é soberano em sua decisões de mérito. 

Outrossim, avoca-se o precedente havido no Projeto de Lei nº 107/13 de 13/05/2013, 
acolhido in totum por esta Augusta Comissão de Controle. 

Destarte, em exato cumprimento ao Regimento Interno desta Casa de Leis, a 
Consultoria Jurldica, por total ausência de competência legal, deixa de proceder da 
forma como solicitada pela Augusta Comissão. 

É o parecer, sub censura. 

:1~~~15 

Carlos Augusto Gobbl 
Consultor Jurídico 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em /.9 de __ ~~·-~?67Q~ ___ de 2015. 

1 
,,,...,..., V.: 

ffÔ~ OSPINTO 

Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

BACJRU 

~ 
C9RAÇÃODE 
SAO PAU O 

PROC. NV __ !J'-75'=-:f.J....;:5:::...1.::;:::::_ 
FOLHAS (, S 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
19 de agosto de 2015. 

ALEXSSA~ 
R 

ROBUSSOLA 
ator 



~ôouva~yia/ ~!!larva 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

BAGRU 

-C9RAÇAO DE 
Si\O PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
19 de agosto de 2015. 

'~NTO 
Presidente , 

#~ 
.··//~e 

ALEXSSANDRO B ARIL~LIMA JUNIOR 
Membro Relator 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
Membro 

/ 

Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~ ~ne--r:~ 
Em.:2..0de + de2015. 

ALEXSSAND 

e 



• PROC. N2 _ __......,...-..,,,~:..J,t;.~ 

FOLHAS 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

20 de agosto de 2015. 

ARTE 
Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-
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L!F~O=:,LH::AS~=::::!:i;:::::==-J 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
20 de agosto de 2015. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 

Presid te 

Relator 

/, -~-

~~ 
A a:>O DE LIMA JUNIOR 

Membro 
~Ilcação da Pa~ta n•-...J'-"'c \_.l':J __ 

Publicado no 0.0.B. 
DiaiiJ.S:lJJ.'2.... às tl$_<.J_C_, --

-~lo LeglslallYo 



Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 

02 (duas) Sessões Ordinárias e 01 (uma) 

Sessão Extraordinária, a requerimento do 

Vereador Paulo Eduardo de Souza, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 24 de 

agosto de 2015, devendo retornar à pauta 

08 de 

PROC. Nt l57 li '; 
FOLHAS iô 

• C{>RAÇÃODE 
SAO PAULO 

-·· 
(. ' 
~' 

1 ,,, 
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roânuva./P'uuu&r~ a& ~aa;u ~ 
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro -CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 05 

(cincos) Sessões Ordinárias, a requerimento 

do Vereador Roberval Sakai Bastos Pinto, em 

Sessão Ordinária realizada em 08 de setembro 

de 2015, devendo retomar à pauta na Sessão 

Ordinária convocada para o dia 13 de outubro 

de 2015. 

Bauru, 09 de setembro de 2015. 

Presidente 



C{IRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Altera-se o Parágrafo Único e acresçam-se os incisos Ili, IV, V e VI, 
além do Parágrafo 2° no Art. 1° do Projeto de Lei processado sob nº 69/15, que 
Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas do Município de Bauru e dá 
outras providencias. 

Art. 1° ... 

§ 1° - As parcerias público-privadas de que trata esta Lei consistem em mecanismos 
de colaboração entre o Município e os agentes do setor privado, e têm os seguintes 
objetivos: 

I
li-

Ili - incrementar o financiamento privado de investimentos em atividades de 
interesse comum; 

IV - incentivar a Administração Pública Municipal a adotar instrumentos eficientes de 
gestão das políticas públicas; 

V - viabilizar a utilização dos recursos do orçamento municipal com eficiência; 

VI - incentivar e apoiar iniciativas privadas no Município de Bauru, visando à 
.r' concretização das diretrizes e objetivos estabelecidos no Plano Diretor do Município; 

§ 2° - Para efeito desta lei, são atividades de interesse público aquelas atribuições 
da Administração Pública Municipal direta ou indireta, quais sejam prestação dos 
serviços públicos, elaboração ou recuperação de obras públicas ou de bens públicos 
que visa a concretização dos direitos fundamentais e o respeito aos interesses 
coletivos diversos, conforme previsão constitucional. 

Bauru, 13 de outubro de 2015. 

Câmara Municipal de B 
D . . auru 1retoria de \poio Leg· 1 . is attvo 

1 3 OUT, 2015 

ENTRADA 
H~_(I 



Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!.>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA 

Altera-se os Incisos VIII, além de acrescentar incisos X, XI, XII, XIII, 
XIV e XV ao Art. 3º do Projeto de Lei processado sob nº 69/15, que Institui o 
Programa de Parcerias Público-Privadas do Município de Bauru e dá outras 
providencias. 

Art. 3° ... 
1-
11-
Ili -
IV -
V-
VI-
VII-

VIII - repartição objetiva de riscos entre as partes; 

IX-

Câmara Mu·1icipal de Bauru 
Diretoria de ~poio Legislativo 

1 3 OUT, 2015 

ENTRADA 
Hora~~(al ).'.:>,........,, . .___:_ 

u 

X - a abertura do programa à participação de todos os interessados habilitados em 
realizar parcerias com a Administração Pública Municipal; 

XI - a vinculação das decisões tomadas pela administração pública aos fundamentos 
de fato e de direito constantes do processo ao cabo do qual a decisão foi editada; 

XII - o planejamento prévio das parcerias que serão realizadas; 

XIII - o custo-benefício e a economicidade das parcerias realizadas; 

XIV - a responsabilidade na gestão do orçamento; 

XV - a garantia de participação popular nos processos de decisão e no controle da 
execução do programa. 

Bauru, 13 de outubro de 2015. 



EMENDA MODIFICATIVA 

Altera-se o Parágrafo 3° do Art. 4° do Projeto de Lei processado sob 
nº 69/15, que Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas do Município 
de Bauru e dá outras providencias. 

Art. 4° ... 
1-
11-
Ili -
IV -
V-

§ 1º - .. . 

§ 2º - .. . 

Câmara Mu1icipal de Bauru 
Diretoria de !\poio Legislativo 

1 ~ OUT, 2015 

ENTRADA 
Hor1i!&._30_c11 

§ 3° Serão permitidos aditamentos que envolvam a prorrogação do prazo 
contratual, baseados no principio da adequada prestação de serviço, desde que 
não ultrapassado o prazo de 35 (trinta e cinco) anos, sempre submetidos ao 
Legislativo. 

§ 4º- ... 

Bauru, 13 de outubro de 2015. 



Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 : _ 
Câmara Municipal de BMOI 

Diretoria de ~poio Legislativo 

EMENDA ADITIVA 1 3 OUT, 2015 

Acresçam-se incisos V e VI, e, Parágrafo 3° ao Art. 6° do Projet de 
Lei processado sob nº 69115, que Institui o Programa de Parcerias Público
Privadas do Município de Bauru e dá outras providencias. 

Art. 6° ... 
1 - ... 

V - Um Representante do Conselho da Cidade, preferencialmente seu 
Presidente, ou outro representante a critério do Presidente do Conselho. 
VI - Um Representante dos demais Conselhos Municipais, escolhido em 
Reunião de todos os Conselhos convocada para este fim, por escolha por 
aclamação no caso de um único conselheiro disposto à representação ou, 
escrutínio, composto por cada um dos representantes, sendo escolhido aquele 
que tenha obtido maior número de votos, caso ocorra empate, vence o de maior 
idade, conforme atestado em certidão de nascimento, o escrutínio deverá ser 
registrado em ata com anuência de todos os Conselhos. 

§ 1º ... 

§ 3° - O regimento interno do Conselho Gestor do Plano Municipal de 
Parcerias Público-Privadas será estabelecido por decreto do Prefeito 
Municipal, que indicará os meios de publicidade dos atos e a forma de 
participação dos órgãos e dos interessados e desenvolvimento e regramento 
das Reuniões. 

Bauru, 13 de outubro de 2015. 



f' 

~ -
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro-CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

APROVf"'D.\ 

EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVAEm, :~;;;.º" 
Altere-se o inciso VII e acresçam-se os incisos XII e XIII, além dos 

Parágrafos 5°, 6" e 7° no Art. 7° do Projeto de Lei processado sob nº 69/15, que 
Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas do Município de Bauru e dá 
outras providencias: 

Art. 7° ... 
1 -
li -
Ili -
IV-
V-
VI-

Câmara Mu ~icipal de Bauru 
Diretoria de \paio Legistativo 

1 3 OUT. 2015 

EN1RADA 
Horlfl.L..l~• 

VII - Fazer publicar as atas de suas reuniões e respectivos contratos e projetos 
no Diário Oficial do Município; 

VIII -
IX
X
XI-

XII - O Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas 
poderá contar com a assessoria técnica dos servidores municipais especialmente 
designados para essa função ou, na forma da Lei, contratar a prestação de 
serviços especializados 

XIII - Elaborar guias de melhores práticas de contratação, administração e 
modelagem de projetos de parcerias, a partir da experiência obtida ao longo 
da realização do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas. 

§ 1º .. . 
§ 2º .. . 
§ 3º .. . 
§4º .. . 

§ 5º Caso o Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público- Privadas 
entenda preliminarmente pela viabilidade de um projeto, este será submetido à 
audiência pública, com exposição de dados que permitam seu debate por todos os 
interessados, sem detrimento da efetivação do disposto no § 4°. deste Artigo. 



.. ,. J •. ~ 

• Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

§ 6° - Finda a consulta pública, o Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias 
Público- Privadas deliberará, por voto da maioria absoluta de seus membros, sobre a 
aprovação do projeto. 

§ 7° - A decisão do Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público
Privadas constará de ata que será publicada na imprensa oficial, sem prejuízo da 
utilização de outros meios de divulgação. 

Bauru, 13 de outubro de 2015. 



Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

EMENDA ADITIVA 

APROVA D/\ 
E '':..::.-\1-G-''ê\.-J/_jL m,...,. 

Ft.~ A !':F.TO 
PK' SICE:~T~ 

Acresça-se o Inciso VI no Art. 12° do Projeto de Lei p acessado sob 
nº 69/15, que Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas do Município 
de Bauru e dá outras providencias: 

Art. 12° ... 
1 -
li -
Ili -
IV-
V-
VI - garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa 
finalidade. 

Bauru, 13 de outubro de 2015. 

Câmara Municipal de Baun• 
Diretoria de ~poio Legislativo 

1 3 OUT, 2015 

ENTRAPA 
Hora 'Ri'Jo la} \.D, 



i~l\.;.~r<?_.15s~L~H. 

~ânza.m~~'!ratiÍit'· ·;il 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Na Sessão Ordinária realizada em 13 de 

outubro de 2015, em Questão de Ordem o 

Vereador Paulo Eduardo de Souza solicitou o 

encaminhamento das Emendas de folhas 72 a 

78 para análise e parecer das Comissões 

Permanentes, em suas reuniões ordinárias. O 

pedido foi deferido, sendo o processo retirado 

da Pauta. 

Bauru, 14 de outubro de 2015. 

~~~ 
Presidente 



~tVmva.kio~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

C'0 0 ~JU ;~ 1'i <~ruo 
Em .~;J de --'J""-v_._/_, ____ de 2015. 

e c-~)22??: ,) 
FErmA"NDO FRANCELOSI MANTOVANI 

Presidente 
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Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro -CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 

1 PROC. Nt LS5 l ts r 

I FOLHAS it 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada 

obstando a normal tramitação das Emendas de folhas 72 a 78, por esta Casa 

de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, 

caberá ao Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

21 de outubro de 2015 . 

. \ - 1u2-z-· //Í 
.. / /Í /) '. °'°' '~) ,f ;L < ',=.........-\._ 

FABIANO ANDRÉ UCAS MARIANO 

Relator 

- • LO 
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PROCNt 17>\b. 
FOLHAS t~ 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 

legalidade e constitucionalidade das Emendas de folhas 72 a 78. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Relator Membro 

ROQUE J~~:~Fftl 
Membro 

f) 
1/ 



• • C!,>RAÇÃOOE 
SAO PAULO 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

r f/P1ktn2 4;,P= ~-
Em..2/3Je ~ÍrnQ de2015. 

Presidente 



Praça D. Pedro li, 1-50 ·Centro· CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

BAIRU 

-C9RAÇAO DE 
SAO P.AULO 

í PROC. Nt \'J5 [h ' 
IJ'\ 

FOLHAS 'ti..\ 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao aspecto econômico das emendas de folhas 

72 a 78, nada impedindo, portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
06 de novembro de 2015 . 

.. · /') 
_/~?>~ ' 

A~di.l~A JUNIOR 
Relator 
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PROC. N! \S5iís r 
1 FOLHAS \J 1 

• C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO ., 

,\\ 
' 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à normal tramitação das emendas de folhas 72 a 78 

por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
11 de novembro de 2015. 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
Membro 

Presidente 

Membro 

Membro 

ORO BUSSOLA 
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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BAURU E REGIÃO-SINSERM 

OF.099/lSSIN. Câmara Municipal de Bauru 
Diretoria de '\polo Legislativo 

2 g our. 2015 

EN,,TRAQA 
Hora~~(al p,' 1 

V 

Ilmo. Sr.(a) Antônio Faria Neto 
Presidente da Câmara Municipal de Bauru 

PfUi)t. NV._LSS. l 15 .•.. ' 

Fàl:.1-l.S z_c,._ ____ ---·- .. 

Bauru, 29 de outubro de 2015. 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Bauru e Região - SINSERM vem, através deste, por sua Diretoria Executiva 
Colegiada, reivindicar desta augusta Casa de Lei a rejeicão ao Projeto de 
Lei n° 69/2015, que trata das Parcerias Público-Privadas no município de 
Bauru. 

Tal projeto representa duro golpe aos servidores públicos 
municipais e à cidade de Bauru, ameaçando milhares de empregos e se 
traduzindo, na prática, na terceirizacão dos servicos públicos municipais 
de Bauru, abrindo as portas para a iniciativa privada a qual, por óbvio, nada 
mais fará do que buscar o lucro à custa de verbas e serviços públicos. 

Solicitamos, ainda, que cópia deste documento seja 

encaminhada a todos os demais vereadores desta augusta Casa, reafirmando 

o apelo dos cerca de oito mil servidores municipais, que clamam por seus 

empregos e pela manutenção dos serviços públicos, longe das garras do setor 
privado. 

Sem mais para o momento, despedimo-nos confiantes no 

estrito cumprimento dos ideais que os elegeram para um cargo de tamanha 
importância em nossa cidade, especialmente no que diz respeito à defesa e 

q ,_ -



f ' 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BAURU E REGIÃO-SINSERM 

manytencão dos serviços públicos mynjcipais. mantendo os interesses 

da populacão acima dos da iniciativa prjyada . ....----...,.----1\i"il 
PROC. N2:..;.I s~s:..w/[~7--~lfrt"
F~~~~-~~~~~ ... =:-. :. ::=:==lj;t==.1 

Atenciosamente, 

Diretoria do SINSERM 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região -

SINSERM 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo .o Vereador: 

f\1\,_:.') Gu_í;vn,e' f ~~ 

NDRO BUSSOLA 

residente 

de 2015. 
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l ~~oc. Nt lS5 Is l 
l FOLHAS i~ 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS P , :-J 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à normal tramitação das emendas de folhas 72 a 78. 

final. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

12 de novembro de 2015. 

Relator 



,... 

\. 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto à normal tramitação das emendas de 

folhas 72 a 78 por esta Casa. 

a sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenàrio 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

12 de novembro de 2015. 

Membro 

JiÍbllcação da Pauta '...:J+..lj...l"""'õlli 
Publicado no 0.0.8. 

Dlafu!LJ.!$. à5 ~~-
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 Cl;IRAÇÃO DE 
r.· ·-·- ·- __ SAO PAULO 
'P~CC. !'·<·~-T 5·:;{;;---·-1·1 
[ FOLHAS_~J .. -- : 

VOTA:~:~::: U ~-\~~~--~::.) 

' 
S:- D~~----c--.~en 

Ç'~.,=-._ 

DATA: d~/ \ 1 /2015 

VEREADOR SIM _· NÃO 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA .i__ 

02 - ARILDO DE UMA JUNIÔR õ<_, 
03 - ARTEMIO CAETANO FILHO ~ 

04 - FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO '---{ ,. 

05 - FABIO SARTORI MANFRINATO 1 s 1-

06 - FARIA NETO 1 
! 

07 - FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI 1 'ç, 
'. 

08 - FRANCISCO CARLOS DE <SOES 
' 

ç, 
09 - LUIZ CARLOS BASTAZINI 

1 1--
10 - MARCOS ~ONIO DE SOUZA "l'., 

11 - MOISES ROSSI 9 
12 - NATALINO DAVI DA SILVA 10 1 
13 - PAULO EDUARDO DE SOUZA 1 1 

1 

14 - RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA 1 \ .l.. 

15 - ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO 1 13 1 
' 

, 16 - ROQUE JOSÉ FERREIRA 
1 

IY 
17 -TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI 

1 

1 l'S 

TOTAL 1 (-., i 
CERTIFICO, E DOU FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI: SIM ( j E NÃO ( ) 
VOTOS. ~ 

~- h,__ 1~-- -~-~C?·~Q// ~Q,~J 
DI~ ;àlo LEG)su~~)-· : " ' 1° SECR...~ÁRIO 

/ • 1 TE 
/ 

- '-----
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SAO Pl\ULO 

~ ... ·.·::··:, .. 1"5''.·;1-,j·-·--·--31···· ....... ' . 
• ' 1 •• '·-· '\. ,; • 

: rnt.Hl\S -j_L ---· -- -- : 
'----=----===- !.=..J 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado 

por 05 (cinco) Sessões Ordinárias, a 

requerimento do Vereador Roque 

José Ferreira, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 23 de novembro de 

2015, devendo retornar á pauta na 

Sessão Ordinária do dia 08 de 

fevereiro de 2016. 

Bauru, 24 de novembro de 2015. 



VOTAÇÃO NOMINAL 

REQUERIDA POR ~.JQ Ç~~ "°-

DATA: l ~ / a w 120111 

VEREADOR SIM NÃO 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA ~ 

02 - ARILDO DE LIMA JÚNIOR .1 
03 -ARTEMIO CAETANO FILHO 1 
04 - FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO ~ .. 

05- FABIO SARTORI MANFRINATO ~ 
06 - FARIA NETO { ' 

1 

07 - FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI 
1 à 

08 - FRANCISCO CARLOS DE GOES '-1 
09 - LUIZ CARLOS BAST AZINI 3 
10 - MARCOS ~TONIO DE SOUZA ~ 
11 - MOISES ROSSI ..-

.::. 
12 - NATALINO DAVI DA SILVA G 
13 - PAULO EDUARDO DE SOUZA +-
14 - RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA IS 
15 - ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO <: 
16 - ROQUE JOSÉ FERREIRA ç,; 
17 - TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI ""'.f-

TOTAL i 

CERTIFICO, E DOU FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI: SIM ( j E NÃO ( ) 

VOT~ ~ v- ). c)d1 ~ n \<:;:;;:;.__ I A_") 'P-- / Ja,_, ~ _) 
DIR O of) [EGJSLATIVO . ~ 1° SECRETÁRIO 



VOTAÇÃO NOMINAL 

REQUERIDA POR~""°"' s,,J(o1_ 

PROCESSO Nº l~::s\ 1 .$;. DE_--------------.---

ASSUNTO: ~~ex ~e~ - 1-o O 1' ~·~O-A...-<· ç,.:z / 

u~. T~·Lv Q.º~ .... ~'29.~ 

DATA: .l0 I 'D'<- /2016 

VEREADOR SIM NÃO 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA !-
02 - ARILDO DE LIMA JUNIOR J.. 

03 - ARTEMIO CAETANO FILHO ~ 
04 - FABIANO ANDRE LUCAS MARIANO .1 .:<.. 
05 - FÁBIO SARTORI MANFRINATO !> 
06 - FARIA NETO 
07 - FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI 'i 
08 - FRANCISCO CARLOS DE GOES 

' ..s 
09 - LUIZ CARLOS BASTAZINI ~ 
10 - MARCOS ~NTONIO DE SOUZA 7 
11 - MOISES ROSSI 'b 
12 - NATALINO DAVI DA SILVA ~ 

13 - PAULO EDUARDO DE SOUZA .J-D 

14 - RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA 1 1 , 

15 - ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO .3 1 

16 - ROQUE JOSE FERREIRA y 
17 - TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI I ;;\., 

TOTAL 
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Praça D. Pedro li, 1-50-Centro-CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax (14) 3235-0601 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 

1 O (quatro) Sessões Ordinárias, a 

requerimento do Vereador Paulo Eduardo 

de Souza, em Sessão Ordinária realizada 

no dia 1 O de fevereiro de 2016, devendo 

retornar à pauta na Sessão Ordinária do 

dia 18 de abril de 2016. 

Bauru, 1 de fevereiro de 2016. 

• q>RAÇ4olll 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÂO-DE 
SAO PAULO 

VOTAÇÃO NOMINAL 
REQUERIDAPOR~( 1,)e1"'S::o, ~~o.cb~ 

PROCESSO Nº 1 S S J f S: 
ASSUNTO: C;o.Q,.-., dlCtQ ç\r;,.:3,2 1 3;:>-"',3L.i J $' ,3G ,3 R 
<>o\a.à.no Q !Y) ~ºe snü.·0 kccq_,o do 
ôe...eo....6-°' ~ · , 

DATA: nt 0 \.{ /2016 

VEREADOR SIM NÃO 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA X: 
02 - ARILDO DE LIMA JUNIOR X:: 
03 - FABIANO ANDRE LUCAS MARIANO X 
04 - FÁBIO SARTORI MANFRINATO V 

05 - FARIA NETO X 
06 - FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI >< 
07 - FRANCISCO CARLOS DE GOES X 
08 - LUIZ CARLOS BASTAZINI X 
09 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA :X. 
1 O - MOISES ROSSI J( 

11 - NATALINO DAVI DA SILVA X 
12 - PAULO EDUARDO DE SOUZA X 
13 - RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA X 
14 - RENATO CELSO BONOMO PURINI X 
15 - ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO X 
16 - ROQUE JOSE FERREIRA X 
17 - TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI ']; 1."-~ -ró 

TOTAL rs OI 
CERTIFICO•,.c.j,IYU FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI: SIM ( l ~)E NÃO (0 1) 
VOTOS. 

. {_,---., 

PRfSIDENTE 
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SAO PAULO 

íi>Roê:-t.i;··1:::-:r1-:-. ------ ili . 
VOTAÇÃO NOMINAL 1 'OLHAS ~.!_. ___ ]I:~J 
REQUERIDAPOR y\vE'~as 0~0.~'\ 
INVERTIDA REQUERIDA POR~ \.>E',-Sa"" V.e<>-e e~ re0 

PROCESSONº 1 $5 1 r S 

ASSUNTO: "°:l)s--92,-"\.c ".Às sls_; """'"~ GCi ! T S:-

DATA: 1 %.1 O~ /2016 

VEREADOR SIM NAO 

01 - TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI (jJ. 1,..,., --ro 
02 - ROQUE JOSE FERREIRA X' 
03 - ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO X: 
04-RENATO CELSO BONOMO PURINI :X 
05 - RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA )( 

06 - PAULO EDUARDO DE SOUZA X 
07 - NATALINO DAVI DA SILVA ;< 
08 - MOISES ROSSI X. 
09 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA X 
10 - LUIZ CARLOS BASTAZINI X 
11 - FRANCISCO CARLOS DE GÔES X 
12- FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI X 
13 - FARIA NETO X. 
14 - FABIO SARTORI MANFRINATO X.. 
15 - FABIANO ANDRE LUCAS MARIANO X: 
16 - ARILDO DE LIMA JÚNIOR X 
17 - ALEXSSANDRO BUSSOLA 'X 

. 

TOTAL tâi -~ 

RESIDENTE 
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PROC. N! l S í Íl0 -,, O 

FOLHAS '.'!?, ""'"' J 
VOTAÇÃO NOMINA\.--J ~ 

REQUERIDA POR 9& XS?-~ .\--6 ·~ ~ 

PROCESSO N" ___;~..=.........:...:;;::..__ 

ASSUNTO:___,-..z.-<..::~..=..~~J....:.:...~~~:...._-=..,__---.,.......---

DATA: ] ~/ Qlf /2016 

VEREADOR SIM NÃO 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA "A. 
02 - ARILDO DE LIMA JUNIOR X: 
03 - FABIANO ANDRE LUCAS MARIANO ~ 
04 - FÁBIO SARTORI MANFRINATO ><-
05 - FARIA NETO 
06-FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI x 
07 - FRANCISCO CARLOS DE GOES X: 
08 - LUIZ CARLOS BAST AZINI ><" 
09 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA X 
1 O - MOISES ROSSI X 
11 - NATALINO DAVI DA SILVA X 
12 - PAULO EDUARDO DE SOUZA X 
13 - RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA X 
14 - RENATO CELSO BONOMO PURINI X 
15 - ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO :><., 
16 - ROQUE JOSE FERREIRA 'L. 
17 - TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI 

TOTAL .n, li 

U FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI:~/ ) 

",.,,_' . . ) \ /}, /l) \ 
- . t-p::> ,~ u / f /,e . fl j 

PS NT~· 
''----------
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lPROC. N2 \'',/IS i' 
HAS r, ' 

VOTAÇÃO NOMINAL . 

REQUERIDA POR B ,i._,v ~ lfl.!l.Uuele"'U..o 

DATA: jB.__1 V 4 /2016 

VEREADOR SIM NÃO 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA X'. 
02 - ARILDO DE LIMA JUNIOR x 
03 - FABIANO ANDRE LUCAS MARIANO X 
04 - FABIO SARTORI MANFRINATO )( 
05-FARIA NETO X 
06 - FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI -..,( 

07 - FRANCISCO CARLOS DE GOES x 
08 - LUIZ CARLOS BASTAZINI >< 
09 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA >( 

10 - MOISES ROSSI >( 
11 - NATALINO DAVI DA SILVA X 
12 - PAULO EDUARDO DE SOUZA X 
13 - RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA X 
14 - RENATO CELSO BONOMO PURINI X 
15 - ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO X 
16 - ROQUE JOSE FERREIRA X 
17 - TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI ~ l l" -:-Jo 

TOTAL I~ CM 

~~FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI: SIM ( ) E NÃO ( ) 

-~ 

~··. o3í~()IJ/lAr;_1~0 
~·SECRETÁRIO " -~,. ~-. '--z-'- . 

SIDE E .. 
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,..-----
! PROC. N~ i55li7 
' ! FOLHAS 1 e e: , ___ _ 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação das 

Emendas às folhas 72, 73, 74, 75, 76/77 e 

78, bem como do presente projeto, em 

Primeira e Segunda Discussões, em 

Sessões Ordinária e Extraordinária, 

realizadas no dia 18 de abril de 2016, 

providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 19 de abril de 2016. 

1.r--1"1AR ~T~~ .. 
re idente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

oficio, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 19 de abril de 2016. 

J 

Diretora de Apoio Legislativo 

BAURU 

~ 
C9RAÇÃO DE 

"º[1 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas 

do Município de Bauru e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 2º 

Art. 3° 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica instituído o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas do Município 
de Bauru, destinado a promover, fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a 
realização de parcerias público-privadas no ãmbito da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta. 

As parcerias público-privadas de que trata esta Lei consistem em mecanismos de 
colaboração entre o Município e os agentes do setor privado, e têm os seguintes 
objetivos: 
1 - implantar e desenvolver obra, desde que respeitado o disposto no § 1 º do 

art. 4° desta Lei, serviço ou empreendimento público; 
li - explorar a gestão das atividades deles decorrentes. sendo devida 

remuneração aos parceiros privados segundo critérios de desempenho, 
em prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados; 

Ili - incrementar o financiamento privado de investimentos em atividades de 
interesse comum; 

IV - incentivar a Administração Pública Municipal a adotar instrum.,ntos 
eficientes de gestão das políticas pC1blicas; 

V - viabilizar a utilização dos recursos do orçamento municipal com 
eficiência; 

VI - incentivar e apoiar iniciativas privadas no Município de Bauru, visando a 
concretização das diretrizes e objetivos estabelecidos no Plano Diretor do 
Município; 

Para efeitos desta lei, são atividades de interesse público aquelas atribuições da 
Administração Pública Municipal direta ou indireta, quais sejam prestação dos 
serviços públicos. elaboração ou recuperação de obras públicas ou de bens 
públicos que visa a concretização dos direitos fundamentais e o respeito aos 
interesses coletivos diversos, conforme previsão constitucional. 

A parceria público privada é um contrato administrativo de concessão, que admite 
duas modalidades: 
1 - concessão patrocinada, que se refere aos serviços e obras públicas de 

que trata a Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995, e que 
envolve, adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários, contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado; 

li - concessão administrativa, que se refere a serviços de que a 
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 
execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

O Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas observará as seguintes 
diretrizes: 
1 - eficiência no cumprimento de suas finalidades, com estimulo a 

competitividade na prestação de serviços e a sustentabilidade econômica 
e ambiental de cada empreendimento; 



• 
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Art. 4° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

li - respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos 
agentes privados incumbidos de sua execução; 

Ili - indelegabilidade das funções política. normativa. policial. reguladora. 
controladora e fiscalizadora do Município; 

IV - universalizaçao do acesso a bens e serviços essenciais; 
V - transparência dos procedimentos e das decisões; 
VI - responsabilidade fiscal na celebraçao e execuçao dos contratos; 
VII - responsabilidade social e ambiental; 
VIII - repartição objetiva de riscos entre as partes; 
IX - sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos; 
X - a abertura do programa à participação de todos os interessados 

habilitados em realizar parcerias com a Administração Pública Municipal: 
XI - a vinculaçao das decisões tomadas pela administração pública aos 

fundamentos de fato e de direito constantes do processo ao cabo do qual 
a decisao foi editada; 

XII - o planejamento prévio das parcerias que serão realizadas; 
XIII - o custo-beneficio e a economicidade das parcerias realizadas; 
XIV - a responsabilidade na gestão do orçamento; 
XV - a garantia de participação popular nos processos de decisão e no 

controle da execução do programa. 

Poderao ser objeto de parceria público-privada, respeitado o disposto no § 1° 
deste artigo: 
1 - a implantação, ampliaçao, melhoramento, reforma, manutenção ou 

gestao de infraestrutura pública; 
11 - a prestação de serviço público; 
111 - a exploração de bem público; 
IV - a execução de obra para alienação. locação ou arrendamento à 

Administração Pública Municipal. e. 
V - a construção. ampliação, manutenção, reforma seguida da gestão de 

bens de uso público em geral. incluidos os recebidos em delegação do 
Estado ou da União 

Observado o disposto no § 4° do art. 2° da Lei Federal nº 11.079, de 30 de 
dezembro de 2.004, é vedada a celebração de parcerias público-privadas nos 
seguintes casos: 
1 - execução de obra sem atribuição ao contratado do encargo de mantê-la 

e explorá-la por, no mínimo, 05 (cinco) anos. e; 
li - 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; 

Ili - cujo valor do contrato seja inferior a R$ 1.000 000,00 (um milhão de 
reais). 

Todas as concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da 
remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública dependerão 
de autorização legislativa especifica, que será submetida ao Legislativo 

Serão permitidos aditamentos que envolvam a prorrogação do prazo contratual, 
baseados no principio da adequada prestação de serviço, desde que não 
ultrapassado o prazo de 35 (trinta e cinco) anos, sempre submetidos ao 
Legislativo. 

Serão permitidos contratos de PPP, para o município de Bauru. com o valor 
mlnimo, acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

CAPÍTULO li 
DA GESTÃO DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 



Art. 5° A gestão do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas será realizada 
pelo Conselho Gestor, vinculado ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo, que 
definirá as prioridades quanto à implantação, expansão, melhoria, gestão ou 
exploração de bens, serviços, atividades, infraestruturas, estabelecimentos ou 
empreendimentos públicos. 

Art. 6º O Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas será composto pelos seguintes 
membros: 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 7° 

1 - Secretário Municipal de Economia e Finanças; 
li - Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos; 
Ili - Secretário Municipal de Desenvolvimento Económico; 
IV - Secretário Municipal de Planejamento; 
V - Um Representante do Conselho da Cidade, preferencialmente seu 

Presidente, ou outro representante a critério do Presidente do Conselho; 
VI - Um Representante dos demais Conselhos Municipais, escolhido em 

Reunião de todos os Conselhos convocada para este fim, por escolha 
por aclamação no caso de um único conselheiro disposto à 
representação ou, escrutínio, composto por cada um dos representantes, 
sendo escolhido aquele que tenha obtido maior número de votos, caso 
ocorra empate, vence o de maior idade, conforme atestado em certidão 
de nascimento, o escrutlnio deverá ser registrado em ata com anuência 
de todos os Conselhos. 

Integrará o Conselho Gestor, na condição de membro eventual, o titular de outra 
Secretaria diretamente relacionada com o serviço ou atividade objeto de parceria 
público-privada. 

A indicação da presidência do Conselho Gestor será feita pelo Chefe do Poder 
Executivo. 

O regimento interno do Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público
Privadas será estabelecido por decreto do Prefeito Municipal, que indicará os 
meios de publicidade dos atos e a forma de participação dos órgãos e dos 
interessados e desenvolvimento e regramento das Reuniões. 

Caberá ao Conselho Gestor: 
1 - Elaborar, anualmente, o Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas e 

aprovar os editais, os contratos, seus aditamentos e suas prorrogações, 
que deverá ser aprovado pelo Prefeito; 

li - O Conselho Gestor, sem prejuízo do acompanhamento da execução de 
cada projeto, fará, permanentemente, avaliação geral do Plano Municipal 
de Parcerias Público-Privadas; 

Ili - O Conselho Gestor reunir-se-á sempre que for convocado por seu 
Presidente; 

IV - Aprovar projetos de parceria público-privada e concessão comum, 
inclusive aqueles oriundos de Procedimento de Manifestação de 
Interesse - PMI, realizados nos termos das Leis Federais nºs 8.987, de 
13 de fevereiro de 1.995 e 9.074, 07 de julho de 1.995, bem como de 
Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP, realizados nos 
termos desta Lei; 

V - Acompanhar permanentemente a execução dos projetos de parcerias 
público-privadas para avaliação de sua eficiência, por meio de critérios 
objetivos previamente definidos; 

VI - Decidir sobre a alteração, revisão, rescisão, prorrogação ou renovação 
dos contratos de parcerias público-privadas; 

VII - Fazer publicar as atas de suas reuniões e respectivos contratos e 
projetos no Diário Oficial do Município; 
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§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

VIII - O Presidente do Conselho Gestor poderá convidar representantes de 
órgãos ou de entidades, públicas ou privadas, para participar das 
reuniões, sem direito a voto; 

IX - O Conselho Gestor poderá instituir grupos e comissões temáticas, de 
caráter temporário, destinados ao estudo e à elaboração de propostas 
sobre matérias especificas; 

X - O Chefe do Executivo indicará a Secretaria Executiva do Conselho 
Gestor; 

XI - O Conselho Gestor deliberará por meio de resoluções; 
XII - O Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas 

poderá contar com a assessoria técnica dos servidores municipais 
especialmente designados para essa função ou, na forma da Lei, 
contratar a prestação de serviços especializados; 

XIII - Elaborar guias de melhores práticas de contratação, administração e 
modelagem de projetos de parcerias, a partir da experiência obtida ao 
longo da realização do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas. 

A aprovação da inclusão de projeto no Programa Municipal de Parcerias Público
Privadas, nos termos do inciso 1 deste artigo, implicará em autorização para a 
realização do respectivo procedimento licitatório. 

A participação no Conselho não será remunerada, sendo considerada serviço 
público relevante. 

Caberá à Secretaria Executiva do Conselho Gestor, executar as atividades 
operacionais e de coordenação das parcerias público-privadas, inclusive na 
gestão e acompanhamento dos contratos celebrados pela Administração Pública 
direta e indireta do município de Bauru e das fases de estruturação e modelagem 
dos projetos de PPP a serem submetidos para apreciação do Conselho Gestor e 
posterior licitação, bem como assessorar o Conselho Gestor do programa ora 
instituído na execução de suas competências e divulgar os conceitos e 
metodologias próprios dos contratos de parcerias público privadas, e ainda: 
1 - promover o apoio e os meios necessários à execução dos trabalhos do 

Conselho Gestor; 
li - prestar assistência direta aos Membros do Conselho Gestor; 
Ili - preparar as reuniões do Conselho Gestor; 
IV - acompanhar a implementação das deliberações e diretrizes fixadas pelo 

Conselho Gestor; 
V - manter, na rede mundial de computadores (Internet), sitio para 

divulgação dos relatórios aprovados pelo Conselho gestor e de demais 
documentos de interesse público relativos a projetos de parceria público
privada sujeitos a sua apreciação, ressalvadas as informações sigilosas; 

VI - orientar os órgãos ou entes públicos que pretendam celebrar contratos 
de parceria público-privada; e 

VII - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Conselho Gestor 

O Conselho Gestor apresentará em audiência pública, quadrimestralmente, até o 
último dia dos meses de janeiro, maio e setembro, detalhamento das atividades 
desenvolvidas e desempenhadas no âmbito dos contratos de parceria público
privada no quadrimestre anterior, bem como os resultados alcançados em favor 
do Município. 

Caso o Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas 
entenda preliminarmente pela viabilidade de um projeto, este será submetido à 
audiência pública, com exposição de dados que permitam seu debate por todos 
os interessados, sem detrimento da efetivação do disposto no§ 4° deste Artigo. 



• 
§ 6º 

§ 7º 

Art. 8° 

Art. 9° 

,... 

Art. 1 O 

Finda a consulta pública, o Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias 
Público-Privadas deliberará, por voto da maioria absoluta de seus membros, sobre 
a aprovação do projeto. 

A decisão do Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas 
constará de ata que será publicada na imprensa oficial, sem prejuizo da utilização 
de outros meios de divulgação. 

CAPÍTULO Ili 
DA LICITAÇÃO E DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

Para a elaboração e aprovação de projetos que serão objeto de contratos de 
parceria público-privada, para a realização da concorrência que precederá a 
contratação e para definição do conteúdo do contrato de concessão a ser, ao final, 
celebrado entre a Municipalidade e o parceiro privado, observar-se-á as normas 
constantes da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004, especialmente 
quanto aos Capítulos 11, Ili e V daquele diploma. 

Os contratos municipais de parceria público-privada reger-se-ão conforme 
determinado pelo artigo anterior, pelas normas gerais do regime de concessão e 
permissão de serviços públicos, de licitações e contratos administrativos, e 
deverão estabelecer, no mínimo: 
1 - as metas e os resultados a serem atingidos, o cronograma de execução 

e prazos estimados para seu alcance, bem como os critérios objetivos de 
avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante adoção de 
indicadores capazes de aferir o resultado, inclusive consulta popular e/ou 
consulta aos usuários dos serviços; 

li - a remuneração pelos bens ou serviços disponibilizados e, observada a 
natureza do instituto escolhido para viabilizar a parceria, o prazo 
necessário a amortização dos investimentos; 

Ili - cláusulas que, dependendo da modalidade escolhida, prevejam: 
a) a obrigação do contratado de obter recursos financeiros 

necessários a execução do objeto e de sujeitar aos riscos do 
negócio, bem como as hipóteses de execução de sua 
responsabilidade, e; 

b) a possibilidade de término do contrato não só pelo tempo 
decorrido ou pelo prazo estabelecido, mas também pelo montante 
financeiro retornado ao contratado em função do investimento 
realizado. 

IV - identificação dos gestores responsáveis pela execução e fiscalização. 

A remuneração do contratado, observada a natureza jurídica do instituto escolhido 
para viabilizar a parceria, poderá ser feita mediante a utilização isolada ou 
combinada das seguintes alternativas: 
1 - tarifas cobradas dos usuários, ficando condicionado o Poder Concedente 

a aprovação prévia quanto a sua composição, forma de reajuste e 
demais informações relativas ao assunto. 

li - pagamento com recursos orçamentários: 
Ili - cessão de créditos do Municipio, excetuados os relativos a tributos, e das 

entidades da Administração Municipal; 
IV - cessão de direitos relativos, ou não, à exploração comercial de bens 

públicos materiais ou imateriais; 
V - cessão de uso de bens móveis e imóveis, observada a legislação 

pertinente; 
VI - titules da dívida pública, emitidos com observância da legislação 

aplicável; ou 
VII - outras receitas alternativas, complementares, acessórias, ou de projetos 

associados. 



• 
§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 11 

Art. 12 

A remuneração do contrato dar-se-á somente a partir do momento em que o 
serviço ou o empreendimento contratado estiver disponível para utilização, ainda 
que proporcional. 

Os ganhos econômicos decorrentes, entre outros, da repactuação das condições 
de financiamento e da redução do ônus tributário serão compartilhados com o 
contratante. 

A remuneração do parceiro privado poderá sofrer atualização periódica com base 
em fórmulas paramétricas, conforme previsto no edital de licitação, sempre de 
acordo com os princípios da eficácia e eficiência, sempre informando ao Poder 
Legislativo sua composição. 

O contrato de parceria público-privada poderá prever o aporte de recursos em 
favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens 
reversíveis, conforme autorizado pelos arts. 6° e 7° da Lei Federal nº 11.079, de 
30 de dezembro de 2.004. 

Sem prejuízo das sanções previstas na legislação pertinente, o contrato poderá 
prever, para a hipôtese de inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo do 
Poder Concedente, o acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e juros segundo 
a taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos á 
Fazenda Municipal. 

CAPÍTULO IV 
DAS GARANTIAS 

As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de 
parceria público-privada poderão ser garantidas mediante: 
1 - vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da 

Constituição Federal; 
li - instituiçao ou utilização de fundos especiais previstos em Lei. 
Ili - contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que 

não sejam controladas pelo Poder Público; 
IV - garantia prestada por organismos internacionais ou instituições 

financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público; 
V - outros mecanismos admitidos em Lei; 
VI - garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para 

essa finalidade. 

CAPÍTULO V 
DA INCLUSÃO DE PROJETOS NO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

Art. 13 São condições para a inclusão de projetos no PPP: 
1 - efetivo interesse público, considerando a natureza, relevância e valor de 

seu objeto, bem como o caráter prioritário da respectiva execução, 
observadas as diretrizes governamentais; 

li - estudo técnico de sua viabilidade, mediante demonstração das metas e 
resultados a serem atingidos, prazos de execução e de amortização do 
capital investido, bem como a indicação dos critérios de avaliação ou 
desempenho a serem utilizados; 

Ili - a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em função 
de sua capacidade de afenr. de modo permanente e objetivo, o 
desempenho do ente privado em termos qualitativos e quantitativos, bem 
como de parâmetros que vinculem o montante da remuneração aos 
resultados atingidos; 

IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado; 
V - a necessidade, a importância e o valor do serviço ou da obra em relação 

ao objeto a ser executado. 
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Parágrafo único - A aprovação do projeto fica condicionada ainda ao seguinte: 

Art. 14 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

§ 7º 

1 - elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro; 
2 - demonstração da origem dos recursos para seu custeio; 
3 - comprovação de compatibilidade com a lei orçamentária anual, a lei de 

diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. 

Observadas as condições estabelecidas pelo artigo anterior, poderão ser incluidos 
no Programa de Parcerias Público-Privadas - PPP os projetos de interesse de 
órgãos e entidades da administração direta e indireta. que envolvam mecanismos 
de colaboração entre o Município e agentes do setor privado, remunerados 
segundo critérios de desempenho, em prazo compatível com a amortização dos 
investimentos realizados. 

Para os fins desta lei, considera-se Manifestação de Interesse da Iniciativa 
Privada - MIP, a apresentação de propostas, estudos ou levantamentos, por 
pessoas físicas ou jurídicas da iniciativa privada, com vistas a inclusão de projetos 
no Programa de PPP. 

A MIP será dirigida ao Presidente do Conselho Gestor do Programa Municipal de 
PPP ou à Secretaria Municipal competente para o desenvolvimento do objeto, 
com cópia para o Presidente do Conselho Gestor de PPP. devendo conter 
obrigatoriamente: 
1 - as linhas básicas do projeto. com a descrição do ob1eto. sua relevância e 

os benefícios económicos e sociais dele advindos; 
li - a estimativa dos investimentos necessários e do prazo de implantação do 

projeto; 
Ili - as características gerais do modelo de negócio, incluindo a modalidade 

de PPP considerada mais apropriada, previsão das receitas esperadas e 
dos custos operacionais envolvidos; 

IV - a projeção, em valores absolutos ou em proporção, da contraprestação 
pecuniária demandada do Parceiro Público. 

Recebida a MIP, o Presidente dará ciência ao Conselho Gestor, que deliberará 
sobre seu encaminhamento, ou não, à Secretaria Executiva do Conselho Gestor 
do Programa Municipal de PPP para proceder à análise e avaliação do caráter 
prioritário do projeto, segundo as diretrizes governamentais vigentes. 

Caso aprovada pelo Conselho Gestor. a MIP será recebida como proposta 
preliminar de projeto de PPP. cabendo à este dar ciência da deliberação ao 
proponente e solicitar as informações necessánas para. em conjunto com a 
Secretaria Executiva do Conselho gestor. publicar chamamento público para a 
apresentação, por eventuais interessados. de MIP sobre o mesmo objeto. 

O chamamento público a que se refere o § 6° deste artigo, além de fixar o prazo 
para a apresentação de MIP pelos eventuais interessados, deverá conter: 
1 - a descrição resumida da proposta e dos estudos técnicos a serem 

desenvolvidos, bem como o prazo fixado para sua conclusão; 
li - a indicação dos critérios de aproveitamento dos elementos do projeto e 

limites para o ressarcimento dos custos incorridos. 

Após a publicação do chamamento público. o Conselho Gestor franqueará a 
eventuais interessados a consulta aos termos da proposta, pelo prazo de 10 (dez) 
dias. 

A autorização para a realização dos estudos técnicos. conferida em decorrência 
da aprovação da MIP, será pessoal e intransferlvel, podendo ser cancelada a 
qualquer tempo por razões de oportunidade e de conveniência, sem direito a 
qualquer espécie de indenização. 



F>ROC~;-· 1 ~ '1 h ' 
j ~ ~ '\ 1 , FOLHAS 0 

-·--· ••. J 

~ôovuavltutky;;Trk~~-· ". BAURU 

~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CÇ>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

§ 8º 

§ 9º 

§10 

§ 11 

Os estudos técnicos elaborados pelo setor privado serão remetidos ao Conselho 
Gestor. que coordenará os trabalhos de consolidação da modelagem final no 
prazo de até 60 (sessenta) dias, renováveis por igual período. a critério do 
Conselho. 

Concluídos os trabalhos, o Conselho Gestor deliberará sobre a proposta de 
modelagem final, avaliando, do ponto de vista técnico. o grau de aproveitamento 
dos estudos apresentados e os respectivos percentuais de ressarcimento. 
considerados os critérios definidos no chamamento público 

Caberá ao vencedor do certame ressarcir os custos dos estudos utilizados pelo 
poder público na modelagem final aprovada. conforme disposto no art. 21 da Lei 
Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995, podendo qualquer proponente 
participar da licitação da parceria público-privada. nos termos do art. 31 da Lei 
Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1.995. 

A aprovação da MIP, a autorização para a realização de estudos técnicos e o 
aproveitamento desses estudos não geram: 
1 - para os seus titulares, o direito de exclusividade ou qualquer espécie de 

preferência para a contratação do objeto do projeto de PPP; 
li - para o Poder Público, a obrigação de ressarcir os custos incorridos ou de 

contratar o objeto do projeto de PPP. 

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS DA MIP - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA INICIATIVA PRIVADA 

Art. 15 A apresentação de propostas. estudos. investigações. levantamentos e demais 
elementos previstos no artigo 21 da Lei Federal nº 8.987. de 13 de fevereiro de 
1 995. relacionados aos projetos de parcerias público-pr1vada a que se refere à Lei 
Federal nº 11.079. de 30 de dezembro de 2.004. aos projetos de concessão 
comum de obras e de serviços públicos e permissão de serviços públicos. será 
realizada a partir de Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP. de 
acordo com os procedimentos previstos nesta lei. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se: 
1 - Agente Empreendedor: pessoa física. jurídica ou consórcio interessado 

em apresentar projetos, estudos de viabilidade, pesquisas. investigações 
técnicas, econômicas ou jurídicas. levantamentos. relatórios ambientais, 
minutas, pareceres e demais documentos. no ãmbito deste Decreto; 

li - Empreendimento: serviço público, obra pública ou atividade da qual a 
Administração Pública seja usuária direta ou indireta, que possa vir a ser 
objeto de concessão comum de obras e/ou de serviços públicos, 
permissão de serviços públicos ou parceria público-privada; 

Ili - Unidade Competente: Secretaria Municipal ou Entidade Autárquica, 
Fundacional ou integrante da Administração Municipal Indireta. cuja área 
de competência esteja relacionada com o Empreendimento; 

IV - Estudos: conjunto de projetos. estudos de viabilidade. pesquisas. 
investigações técnicas. econômicas ou jurídicas. levantamentos. 
relatórios ambientais. minutas. pareceres e demais documentos 
necessários à modelagem e preparação do Empreendimento. nos termos 
do artigo 21, da Lei Federal nº 8.987. de 13 de fevereiro de 1 995: 

V - Autorização: ato unilateral exarado pelo Conselho Gestor do Programa 
Municipal de PPP - CGP, que faculta ao Agente Empreendedor. sem 
exclusividade, a realização de Estudos. 

Seção 1 
Solicitação de estudos por meio de Chamamento Público 
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Art 16 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 17 

§ 1 o 

§ 2º 

O Conselho gestor, nos termos desta lei, por meio de sua Secretaria-Executiva, 
poderá solicitar de oficio. garantida ampla publicidade aos interessados. Estudos 
que subsidiem a modelagem de projetos de parcerias público-privadas. de 
concessão comum de obras e/ou de serviços públicos e permissão de serviços 
públicos. 

A solicitação de Estudos de que trata o "caput" será formalizada por chamamento 
público, que deverá: 
1 - Delimitar o escopo dos Estudos solicitados. podendo restringir-se a 

indicar tão-somente o problema que se busca resolver com a parceria, 
concessao ou permissão, deixando à iniciativa privada a possibilidade de 
sugerir diferentes meios para sua soluçao; 

li - Indicar prazo máximo para apresentação dos Estudos e o valor nominal 
máximo para eventual ressarcimento; 

Ili - Ser objeto de ampla publicidade, mediante publicação no Diário Oficial do 
Município, na internet e, quando se entender convenientes em jornais de 
ampla circulação, 

IV - Prover os interessados com informações e dados suficientes para 
elaboração dos Estudos. garantida a isonomia no tratamento dos 
Agentes Empreendedores e demais interessada na elaboração dos 
Estudos de que trata esta Lei, além de ampla publicidade e transparência 
na condução dos procedimentos administrativa; e 

V - Indicar os critérios de aproveitamento dos elementos do projeto e limites 
para o ressarcimento dos custos incorridos. 

No estabelecimento do prazo para apresentação dos Estudos, deve-se considerar 
a complexidade, as articulações e as licenças necessárias para sua 
implementação. não podendo tal prazo ser inferior a 60 (sessenta) dias contados 
da emissão da Autorização competente. 

Por justo motivo, a Secretaria-Executiva do CGP poderá prorrogar o prazo para a 
execução dos trabalhos, garantida a isonomia entre os interessados. 

O Agente Empreendedor que pretenda apresentar Estudos relativos ao ob1eto do 
chamamento público deverá protocolizar, na Secretaria-Executiva do CGP, 
requerimento de Autorização. no qual constem as seguintes informações: 
1 - Qualificação do Agente Empreendedor: 

a) Qualificação completa do interessado, especialmente nome, 
identificação (cargo, profissão ou ramo de atividade), endereço 
físico ou eletrõnico, números de telefone. fax e CPF/CNPJ, a fim 
de permitir o posterior envio de eventuais notificações, 
informações, erratas e respostas a pedidos de esclarecimentos; 

b) Indicação do representante legal do Agente Empreendedor, para 
que receba as informações e comunicações pertinentes; 

c) Quando o Agente Empreendedor for um consórcio, será 
necessária a indicação do lider responsável, com amplos poderes 
para sua representação, o qual deverá responsabilizar-se por 
todas as comunicações e informações relativas ao procedimento 
em questão. 

li - indicação do chamamento público contendo a solicitação que baseou o 
requerimento. 

Serão recusados os requerimentos que tenham sido apresentados em 
desconformidade com o escopo da solicitação 

O procedimento de apresentação e avaliação dos Estudos seguirá o disposto nos 
artigos 9° e seguintes deste Decreto, bem como o que for estabelecido no 
chamamento público correspondente aos Estudos em questão. 



• 
§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

Art. 18 

§ 1º 

A autorização para a realização dos Estudos será pessoal e intransferível, bem 
como observará o seguinte: 
1 - Não será conferida em caráter de exclusividade, de modo que não 

impede que quaisquer outros interessados apresentem propostas de 
estudos técnicos de viabilidade e de realização de atividades de apoio 
especializado para o mesmo Empreendimento: 

li - O estudo dela decorrente não vincula sua adoção, total ou parcialmente, 
na elaboração de editais, contratos e demais documentos referentes a 
Empreendimentos de parcerias público-privadas, concessões de serviços 
e/ou obras públicas ou permissões de serviços públicos; 

Ili - Não gera para o Poder Executivo Municipal a obrigação de ressarcir os 
custos dela decorrentes ou de contratar o objeto do Empreendimento; 

IV - Não gera direito de preferência para a outorga da concessão; 
V - Não obriga o Poder Executivo Municipal a realizar o processo licitatório 

para contratação do Empreendimento; 
VI - Não cria, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores 

envolvidos na elaboração dos Estudos; e 
VII - Não significa a abertura de procedimento de pré-qualificação para 

qualquer licitação promovida pelo Poder Executivo Municipal. 

Quando o Agente Empreendedor representar um consórcio, as informações e 
documentos previstos no inciso 1 do "caput" deste artigo deverão ser apresentados 
por todos os consorciados. 

Os documentos referidos no inciso 1 do "caput" deste artigo deverão ser 
apresentados no original ou em cópia autenticada. 

Seção li 
Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP 

A Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada deverá ser encaminhada pelo 
Agente Empreendedor ao Presidente do CGP ou à Unidade Competente, com 
cópia para o Presidente do Conselho Gestor, mediante requerimento especifico 
para cada Empreendimento, instruído com as informações e documentos a seguir 
especificados, além daqueles indicados no § 2º do artigo 14 desta Lei, que deverá 
ser entregue tanto em versão impressa, como em meio eletrônico editável: 
1 - Aqueles relativos à qualificação do Agente Empreendedor, definidos no 

Art. 17 desta lei; 
li - Descrição do Empreendimento e respectiva área de abrangência: o 

Agente Empreendedor deverá definir claramente o objeto do 
Empreendimento, com detalhamento suficiente a caracterizar sua área 
de abrangência e custo estimado, explicitando, se for o caso, as 
coordenadas geográficas e apresentando cópia de carta topográfica 
publicada por entidade oficial, com indicação do local do 
Empreendimento, incluindo o cronograma previsto para execução dos 
Estudos; 

Ili - Previsão do dispêndio com os Estudos: o Agente Empreendedor deverá 
especificar o valor que pretende ver ressarcido, nos termos do artigo 21 
da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995, caso os trabalhos 
sejam aproveitados pela Administração Municipal, sem prejuízo da 
especificação de tais valores quando da apresentação dos Estudos; 

Caberá ao Conselho Gestor á análise dos custos a que se refere o inciso Ili do 
"caput" deste artigo e, caso verifique que a previsão de dispêndio para a 
realização dos Estudos apresenta valores superiores aos de mercado para 
serviços similares, deverá comunicar o fato ao Agente Empreendedor e solicitar
lhe que: 
1 - Justifique tais valores, tendo em vista especificidades dos Estudos não 

consideradas pelo Conselho Gestor; ou 
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§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 19 

li - Apresente novo orçamento estimativo, considerando os valores aferidos 
pelo Conselho Gestor. 

Os valores de que trata o § 1 º serão utilizados para fundamentar a limitação dos 
valores de ressarcimento dos Estudos, previstos no art. 16, § 1°, li, desta lei. 

Todas as informações fornecidas à Administração Pública Municipal pelos 
proponentes e responsáveis pela MIP deverão estar em conformidade com a 
legislação vigente. 

Os proponentes da MIP, bem como os autores e responsáveis pelos Estudos 
apresentados em decorrência da Autorização da mesma, deverão responsabilizar
se pela veracidade de todas as informações fornecidas ao Poder Executivo 
Municipal. 

Recebida a MIP, o Presidente dará ciência ao Conselho Gestor, que deliberará 
sobre o caráter prioritário do Empreendimento proposto, segundo as diretrizes 
governamentais vigentes. 

Parágrafo único - A qualquer tempo, poderá ser solicitada ao Agente Empreendedor proponente da 
MIP, a adequação desta ao conteúdo estabelecido nesta Lei, para fins de 
subsidiar a análise e posterior deliberação pelo Conselho Gestor. 

Art. 20 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 21 

Art. 22 

Aprovada a MIP pelo Conselho Gestor será recebida como proposta preliminar de 
projeto de PPP, devendo a documentação ser encaminhada á Secretaria
Executiva para que dê ciência da deliberação ao proponente e solicite as 
informações necessárias a fim de, junto com a Unidade Competente, elaborar o 
chamamento público convocando eventuais interessados para apresentação dos 
Estudos pertinentes ao Empreendimento. nos termos do art. 16, § 1 ', desta lei. 

A emissão da Autorização pela Secretaria-Executiva obedecerá ao disposto no 
art. 17 desta lei. 

O Agente Empreendedor poderá antes de emitida a Autorização, renunciar ao seu 
pedido, mediante comunicação escrita, dirigida à Unidade Competente, podendo 
retirar as informações e documentos apresentados 

Após emitida a Autorização, a desistência do Agente Empreendedor não impede 
que a administração municipal se utilize dos trabalhos até então a ela entregues, 
ainda que preliminares, sem prejuízo do ressarcimento dos custos incorridos pelo 
Agente Empreendedor, caso os Estudos sejam aproveitados na modelagem do 
Empreendimento. 

Os Agentes Empreendedores nao estarão impedidos de se apresentar como 
licitantes em eventual futura licitaçao promovida pelo Poder Executivo Municipal e 
relacionada aos Estudos decorrentes da MIP. 

Após a publicação do chamamento público, a Secretaria-Executiva do Conselho 
Gestor franqueará a eventuais interessados a consulta aos termos da proposta, 
pelo prazo de 10 (dez) dias. 

Seção Ili 
Elaboração dos Estudos 

A elaboraçao dos Estudos será acompanhada pela Secretaria-Executiva do 
Conselho Gestor, sendo facultado à Unidade Competente o acompanhamento dos 
Estudos por meio de servidores designados. 
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Parágrafo único - Deverão ser lavradas atas das reuniões havidas nos termos do "caput" deste 
artigo, bem como arquivados os documentos pertinentes aos temas tratados. 

Art.23 O Agente Empreendedor, observadas as diretrizes e instruções do chamamento 
público, deverá demonstrar como resultado dos Estudos, entre outros: 
1 - A viabilidade do Empreendimento, mediante demonstração das metas e 

resultados a serem atingidos, prazo de execução e de amortização do 
capital investido, bem como a indicação dos critérios de avaliação ou 
desempenho a serem utilizados; 

li - A vantagem econômica e operacional da proposta para o Município e a 
melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, relativamente a 
outras possibilidades de execução direta e indireta; 

Ili - A conveniência e oportunidade da contratação, mediante explicitação das 
razões, devidamente fundamentadas, que justifiquem a opção pela 
modalidade de contratação sugerida, considerando a natureza, 
relevância e valor do seu obieto; 

IV - A indicação da estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos 
exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada, 
concessão comum de obra ou de serviço público ou de permissões de 
serviços públicos; 

V - Termos de referência ou minutas dos instrumentos jurídicos necessários 
para a realização da licitação do Empreendimento. 

Parágrafo único - O Agente Empreendedor deverá fornecer à Administração Municipal todos os 
demais documentos que julgar pertinente para a elaboração dos Estudos. 

Art. 24 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

Seção IV 
Consolidação dos Estudos 

Os Estudos elaborados pelo Agente Empreendedor serão remetidos à Secretaria 
Executiva, que coordenará os trabalhos de consolidação da modelagem final do 
Empreendimento. 

Concluídos os trabalhos, a Secretaria-Executiva submeterá a modelagem final à 
deliberação do Conselho Gestor 

A Secretaria-Executiva do CGP emitirá parecer. avaliando e iustif1cando, do ponto 
de vista técnico, o grau de aproveitamento dos Estudos apresentados e os 
respectivos percentuais de ressarcimento, considerando os critérios definidos no 
chamamento público, devendo submeter tal parecer à deliberação do Conselho 
Gestor. 

A deliberação final sobre o aproveitamento dos Estudos e a modelagem final 
proposta pela Secretaria-Executiva do CGP caberá ao titular da Unidade 
Competente, sempre que os Estudos concluírem pela adoção de concessão 
comum de obras e/ou de serviços públicos ou de permissão de serviços públicos. 

Quando os Estudos concluírem pela adoção de parceria público-privada para a 
realização de Empreendimento, a deliberação final sobre o aproveitamento dos 
Estudos e a modelagem final proposta pela Secretaria Executiva do Conselho 
Gestor, caberá ao Conselho Gestor. 

Os direitos autorais sobre os Estudos apresentados serão cedidos pelo Agente 
Empreendedor, podendo ser utilizados incondicionalmente pelo Poder Executivo 
Municipal 

Aos autores e responsáveis pelos Estudos apresentados, não será atribuida 
qualquer espécie de remuneração em razão de direitos emergentes da 
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§ 7º 

§ 8º 

Art. 25 

Art. 26 

Art. 27 

propriedade intelectual, ainda que sejam utilizados, no todo ou em parte, os dados 
ou modelos fornecidos. 

O Poder Executivo Municipal poderá utilizar os serviços de outros entes da 
Administração Pública, na avaliação dos modelos propostos. da documentação e 
dos Estudos apresentados durante todo o processo de modelagem. 

O Poder Executivo Municipal deverá consolidar as informações obtidas por meio 
da Autorização dos Estudos, podendo combiná-las com as informações técnicas 
disponlveis em outros órgãos e entidades da Administração Pública Municipal ou 
obtida junto a consultores externos eventualmente contratados para o 
desenvolvimento de estudos técnicos alternativos ou complementares. 

Após deliberação do Conselho Gestor, a Secretaria-Executiva expedirá o Termo 
de Conclusão dos Trabalhos, bem como será autorizada a inclusão do dever de 
ressarcimento, pelo vencedor da licitação referente ao Empreendimento, das 
despesas realizadas pelo Agente Empreendedor que tiver os Estudos adotados 
total ou parcialmente na modelagem final do Empreendimento, nos termos do 
artigo 21 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995. 

Aprovada a modelagem final pelo Conselho Gestor e autorizada pelo Chefe do 
Poder Executivo, a inclusão definitiva do projeto no Programa de PPP, conforme 
dispõe o art. 7°, inciso IV, desta lei, serão iniciados os procedimentos para a 
licitação, nos termo do art. 10 da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 
2 004. 

A forma e as condições de ressarcimento dos Estudos serão definidas no edital 
de licitação do Empreendimento. em conformidade com o estabelecido pelo 
chamamento público, sendo certa que a realização do ressarcimento dos Estudos 
será condição para assinatura do Contrato de Concessão. 

Parágrafo único - Os valores informados no edital de licitação serão atualizados monetariamente 
por lndices aceitos e utilizados pela Prefeitura do Municlpio de Bauru em seus 
contratos, desde a data da expedição do Termo de Conclusão dos Trabalhos até 
a data do efetivo ressarcimento pelo vencedor da licitação. 

Art. 28 

Art. 29 

A entrega de Estudos, ainda que autorizados pelo Conselho Gestor, não obrigará 
a Administração Municipal a realizar licitação ou contratar o objeto do 
Empreendimento. 

Os Estudos autorizados, ainda que não aproveitados no Empreendimento a que 
se destinam. poderão ser utilizados. total ou parcialmente. na elaboração de 
editais, contratos e demais documentos referentes aos projetos de parceria 
público-privada, de concessão comum de obras e de serviços públicos ou de 
permissão de serviços públicos. 

Parágrafo único - A utilização dos Estudos em outros empreendimentos nos termos deste artigo 
conferirá aos seus autores o direito a indenização por sua elaboração. 

Art. 30 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O Município somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma 
das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já 
contratadas não tiver excedido, no ano anterior, ao percentual da receita corrente 
liquida do exercicio previsto no art. 28 da Lei Federal nº 11.079, de 30 de 
dezembro de 2.004, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 1 O (dez) 
anos subsequentes, não excedam ao percentual da receita corrente líquida 
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projetada para os respectivos exercícios previsto no art. 28 da Lei Federal nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2.004. 

Parágrafo único - Para fins de atendimento ao quanto disposto no "caput", a autoridade 
competente haverá de demonstrar: 

Art 31 

Art. 32 

Art 33 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 33 

Art35 

a) que as despesas criadas ou aumentadas em decorrência da contratação 
de parceria público-privada não afetarão os resultados previstos nas 
Metas Fiscais da LDO, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos 
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou 
pela redução permanente de despesas; 

b) que as obrigações contraídas pelo Município relativas ao objeto de 
contrato de parceria público-privada observarão aos lim'1tes e condições 
de endividamento decorrentes da aplicação dos arts. 29. 30 e 32, da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000; 

c) que o objeto da parceria público-privada está previsto no Plano Plurianual 
(PPA); 

d) que as obrigações contraídas pelo Município no decorrer do contrato de 
parceria público-privada são compatíveis com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) vigente e estão adequadamente previstas na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 

Compete ao Poder Público declarar de utilidade pública os bens que, por suas 
características, sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades inerentes, 
acessórias ou complementares ao objeto do contrato, bem como á 
implementação de projetos associados, podendo promover a instituição de 
servidões e as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes ao 
contratado. 

Antes da celebração do contrato, o parceiro privado deverá constituir sociedade 
de propósito especifico (SPE), incumbida de implementar e gerir o objeto da 
parceria. nos termos do Capítulo IV da Lei Federal nº 11.079. de 30 de dezembro 
de 2.004. 

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. 

Na hipótese de arbitragem, serão escolhidos três árbitros de reconhecida 
idoneidade, sendo um indicado pelo Poder Executivo, um pelo contratado e um de 
comum acordo, por ambas as partes. 

A arbitragem terá lugar no município de Bauru, em cuio foro serão ajuizadas, se 
for o caso, as ações necessárias para assegurar a sua realização e a execução 
de sentença arbitral. 

Fica criado, um Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Município 
para possibilitar as garantias necessárias, o qual será regulamentado através de 
legislação especifica. 

Os proietos de parceria público-privada serão objeto de consulta pública. com 
antecedência mínima de 30(tnnta) dias da publicação do edital da respectiva 
licitação, mediante publicação de aviso no Diário Oficial de Bauru (eletrônico ou 
escrito), publicação no endereço eletrônico do Município de Bauru, 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 publicação do edital. 
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Parágrafo único - No mesmo prazo do "caput" deste artigo, os proietos serão remetidos a Câmara 
Municipal de Bauru, para ciência e analise. 

Art 36 

Art. 37 

Art 38 

Os órgãos e entidades do Município, do Estado e da União envolvidos no 
processo de licenciamento ambiental deverão priorizar a tramitação da 
documentação pertinente a projetos incluídos no Programa de Parceria Público
Privada. 

As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 19 de abril de 2016 

( 
··. (_ ····~;/;'//'~ 
FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI 
//" Presidente ~:::::::::::==;;2'---..__ 

=- Uo3·~();fb, Q 
FABIANO ANORE L. MARIA 

Membro Membro 

/. 17/(~/~ / - ,:,<ç Í 

TELMA ~~GINA bM/ UNI-IA GOBBI 
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AUTÓGRAFO Nº 6888 
De 19 de abril de 2016 

Institui o Program<.:1 de Parcerias Público-Privadas do 

Município de Bauru e da outras providências 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1 º 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 2º 

Art. 3º 

CAPiTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica instituido o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas do Municipio de 
Bauru, destinado a promover, fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a realização 
de parcerias público-privadas no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e 
Indireta. 

As parcerias público-privadas de que trata esta Lei consistem em mecanismos de 
colaboração entre o Municipio e os agentes do setor privado. e tém os seguintes 
objetivos: 
1 - implantar e desenvolver obra. desde que respeitado o disposto no § 1º do 

art. 4º desta Lei. serviço ou empreendimento público: 
li-

Ili-

IV-

V
VI-

explorar a gestão das atividades deles decorrentes, sendo devida 
remuneração aos parceiros privados segundo critérios de desempenho, em 
prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados. 
incrementar o financiamento privado de investimentos em atividades de 
interesse comum; 
incentivar a Administração Pública Municipal a adotar instrumentos 
eficientes de gestão das políticas públicas; 
viabilizar a utilização dos recursos do orçamento municipal com ef1ciênc1a. 
incentivar e apoiar iniciativas privadas no Município de Bauru. visando à 
concretização das diretrizes e objetivos estabelecidos no Plano Diretor do 
Municipio; 

Para efeitos desta lei, são atividades de interesse público aquelas atribuições da 
Administração Pública Municipal direta ou indireta. quais sejam prestação dos 
serviços públicos, elaboração ou recuperação de obras públicas ou de bens públicos 
que visa a concretização dos direitos fundamentais e o respeito aos interesses 
coletivos diversos. conforme prev:são constitucional 

A parceria público privada é um contrato administrativo de concessão. que admite 
duas modalidades: 
1 - concessão patrocinada, que se refere aos serviços e obras públicas de que 

trata a Lei Federal nº 8.987. de 13 de fevereiro de 1.995. e que envolve. 
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários. contraprestação pecuniária do 
parceiro público 80 parceiro privado: 

li - concessão administrativa. que se refere a serviços de que a Administração 
Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de 
obra ou fornecimento e instalação de bens. 

O Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas observará as seguintes 
diretrizes· 
1 - eficiência no cumprimento de suas finalidades, com estimulo à 

li -

competitividade na prestação de serviços e à sustentabilidade econômica e 
ambiental de cada empreendimento; 
respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos 
agentes privados incumbidos de sua execução: ~ ~ 

~ 
'. o 
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Art. 4° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 5° 

Ili - indelegabilidade das funções política, normativa, policial, reguladora, 
controladora e fiscalizadora do Município; 

IV - universalização do acesso a bens e serviços essenciais; 
V - transparência dos procedimentos e das decisões; 
VI - responsabilidade fiscal na celebração e execução dos contratos; 
VII - responsabilidade social e ambiental; 
VIII - repartição objetiva de riscos entre as partes; 
IX - sustentabilidade financeira e vantagens socioeconôm1cas dos projetos; 
X - a abertura do programa á participação de todos os interessados habilitados 

em realizar parcerias com a Administração Pública Municipal; 
XI - a vinculação das decisões tomadas pela administração pública aos 

fundamentos de fato e de direito constantes do processo ao cabo do qual a 
decisão foi editada; 

XII - o planejamento prévio das parcerias que serão realizadas; 
XI 11 - o custo-beneficio e a economicidade das parcerias realizadas; 
XIV - a responsabilidade na gestão do orçamento; 
XV - a garantia de participação popular nos processos de decisão e no controle 

da execução do programa. 

Poderão ser objeto de parceria público-privada, respeitado o disposto no § 1º deste 
artigo: 
1 -

li -
111 -
IV-

V-

a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão 
de infraestrutura pública; 
a prestação de serviço público; 
a exploração de bem público; 
a execução de obra para alienação, locação ou arrendamento á 
Administração Pública Municipal, e; 
a construção, ampliação, manutenção, reforma seguida da gestão de bens 
de uso público em geral, incluídos os recebidos em delegação do Estado ou 
da União. 

Observado o disposto no§ 4° do art. 2° da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro 
de 2.004, é vedada a celebração de parcerias público-privadas nos seguintes casos: 
1 - execuçao de obra sem atribuição ao contratado do encargo de mantê-la e 

explorá-la por, no mlnimo, 05 (cinco) anos, e; 
li - 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; 

Ili - cujo valor do contrato seja inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais). 

Todas as concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da 
remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública dependerão de 
autorização legislativa especifica, que será submetida ao Legislativo. 

Serão permitidos aditamentos que envolvam a prorrogação do prazo contratual, 
baseados no principio da adequada prestação de serviço, desde que não 
ultrapassado o prazo de 35 (trinta e cinco) anos, sempre submetidos ao Legislativo. 

Serão permitidos contratos de PPP, para o município de Bauru, com o valor mínimo, 
acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

CAPÍTULO li 
DA GESTÃO DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

A gestão do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas será realizada pelo 
Conselho Gestor, vinculado ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo, que definirá 
as prioridades quanto á implantação, expansão, melhoria, gestão ou exploração de 

~ 
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Ar!. 6° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Ar!. 7° 

bens, serviços, atividades, infraestruturas, estabelecimentos ou empreendimentos 
públicos 

O Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas será composto pelos seguintes 
membros: 
1 - Secretário Municipal de Economia e Finanças; 
li - Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos; 
Ili - Secretário Municipal de Desenvolvimento Económico; 
IV - Secretário Municipal de Planejamento; 
V - Um Representante do Conselho da Cidade, preferencialmente seu 

Presidente, ou outro representante a critério do Presidente do Conselho; 
VI - Um Representante dos demais Conselhos Municipais, escolhido em 

Reunião de todos os Conselhos convocada para este fim, por escolha por 
aclamação no caso de um único conselheiro disposto à representação ou. 
escrutlnio. composto por cada um dos representantes. sendo escolhido 
aquele que tenha obtido maior número de votos, caso ocorra empate. vence 
o de maior idade. conforme atestado em certidão de nascimento, o 
escrutinio deverá ser registrado em ata com anuência de todos os 
Conselhos. 

Integrará o Conselho Gestor, na condição de membro eventual, o titular de outra 
Secretaria diretamente relacionada com o serviço ou atividade objeto de parceria 
público-privada. 

A indicação da presidência do Conselho Gestor será feita pelo Chefe do Poder 
Executivo. 

O regimento interno do Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público
Privadas será estabelecido por decreto do Prefeito Municipal, que indicará os meios 
de publicidade dos atos e a forma de participação dos órgãos e dos interessados e 
desenvolvimento e regramento das Reuniões. 

Caberá ao Conselho Gestor: 
1 - Elaborar, anualmente. o Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas e 

11 -

111 -

IV-

V-

VI -

VII -

VIII -

IX -

X-

aprovar os editais, os contratos. seus aditamentos e suas prorrogações, que 
deverá ser aprovado pelo Prefeito; 
O Conselho Gestor, sem prejuizo do acompanhamento da execução de 
cada projeto, fará, permanentemente, avaliação geral do Plano Municipal de 
Parcerias Público-Privadas; 
O Conselho Gestor reunir-se-á sempre que for convocado por seu 
Presidente; 
Aprovar projetos de parceria público-privada e concessão comum, inclusive 
aqueles oriundos de Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI. 
realizados nos termos das Leis Federais nºs 8.987, de 13 de fevereiro de 
1.995 e 9.074, 07 de JUiho de 1.995, bem como de Manifestação de 
Interesse da Iniciativa Privada - MIP, realizados nos termos desta Lei; 
Acompanhar permanentemente a execução dos projetos de parcerias 
público-privadas para avaliação de sua eficiência, por meio de critérios 
objetivos previamente definidos; 
Decidir sobre a alteração, revisão, rescisão, prorrogação ou renovação dos 
contratos de parcerias público-privadas; 
Fazer publicar as atas de suas reuniões e respectivos contratos e proietos 
no Diário Oficial do Município, 
O Presidente do Conselho Gestor poderá convidar representantes de órgãos 
ou de entidades. públicas ou privadas. para participar das reuniões, sem 
direito a voto; 
O Conselho Gestor poderá instituir grupos e comissões temáticas, de 
caráter temporário, destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre 
matérias específicas; 
O Chefe do Executivo indicará a Secretana Executiva do Conselh~ 
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XI - O Conselho Gestor deliberará por meio de resoluções; 
XII - O Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas 

poderá contar com a assessoria técnica dos servidores municipais 
especialmente designados para essa função ou, na forma da Lei, contratar a 
prestação de serviços especializados; 

XIII - Elaborar guias de melhores práticas de contratação, administração e 
modelagem de projetos de parcerias, a partir da experiência obtida ao longo 
da realização do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas. 

A aprovação da inclusão de projeto no Programa Municipal de Parcerias Público
Privadas, nos termos do inciso 1 deste artigo, implicará em autorização para a 
realização do respectivo procedimento licitatório. 

A participação no Conselho não será remunerada, sendo considerada serviço público 
relevante. 

Caberá à Secretaria Executiva do Conselho Gestor, executar as atividades 
operacionais e de coordenação das parcerias público-privadas, inclusive na gestão e 
acompanhamento dos contratos celebrados pela Administração Pública direta e 
indireta do município de Bauru e das fases de estruturação e modelagem dos 
projetos de PPP a serem submetidos para apreciação do Conselho Gestor e 
posterior licitação, bem como assessorar o Conselho Gestor do programa ora 
instituído na execução de suas competências e divulgar os conceitos e metodologias 
próprios dos contratos de parcerias público privadas, e ainda: 
1 - promover o apoio e os meios necessários à execução dos trabalhos do 

Conselho Gestor; 
li - prestar assistência direta aos Membros do Conselho Gestor; 
Ili - preparar as reuniões do Conselho Gestor; 
IV - acompanhar a implementação das deliberações e diretrizes fixadas pelo 

Conselho Gestor; 
V - manter, na rede mundial de computadores (Internet), sitio para divulgação 

dos relatórios aprovados pelo Conselho gestor e de demais documentos de 
interesse público relativos a projetos de parceria público-privada sujeitos a 
sua apreciação, ressalvadas as informações sigilosas; 

VI - orientar os órgãos ou entes públicos que pretendam celebrar contratos de 
parceria público-privada; e 

VII - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Conselho Gestor. 

O Conselho Gestor apresentará em audiência pública, quadrimestralmente. até o 
último dia dos meses de janeiro, maio e setembro. detalhamento das atividades 
desenvolvidas e desempenhadas no âmbito dos contratos de parceria público-privada 
no quadrimestre anterior, bem como os resultados alcançados em favor do Municipio. 

Caso o Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas entenda 
preliminarmente pela viabilidade de um projeto, este será submetido à audiência 
pública, com exposição de dados que permitam seu debate por todos os 
interessados, sem detrimento da efetivação do disposto no § 4° deste Artigo. 

Finda a consulta pública, o Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público
Privadas deliberará, por voto da maioria absoluta de seus membros, sobre a 
aprovação do projeto. 

A decisão do Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas 
constará de ata que será publicada na imprensa oficial, sem prejulzo da utilização de 
outros meios de divulgação. 

CAPÍTULO Ili 
DA LICITAÇÃO E DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO.;:~ 
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Art. 8° 

Art. 9° 

Art. 1 O 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Para a elaboração e aprovação de projetos que serão objeto de contratos de parceria 
público-privada, para a realização da concorrência que precederá a contratação e 
para definição do conteúdo do contrato de concessão a ser, ao final, celebrado entre 
a Municipalidade e o parceiro privado, observar-se-á as normas constantes da Lei 
Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004, especialmente quanto aos Capítulos 
li, Ili e V daquele diploma. 

Os contratos municipais de parceria público-privada reger-se-ão conforme 
determinado pelo artigo anterior, pelas normas gerais do regime de concessão e 
permissão de serviços públicos. de licitações e contratos administrativos. e deverão 
estabelecer. no mínimo: 
1 - as metas e os resultados a serem atingidos, o cronograma de execução e 

prazos estimados para seu alcance, bem como os critérios objetivos de 
avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante adoção de 
indicadores capazes de aferir o resultado, inclusive consulta popular e/ou 
consulta aos usuários dos serviços; 

li - a remuneração pelos bens ou serviços disponibilizados e. observada a 
natureza do instituto escolhido para viabilizar a parceria. o prazo necessário 
à amortização dos investimentos; 

Ili - cláusulas que, dependendo da modalidade escolhida, prevejam: 
a) a obrigação do contratado de obter recursos financeiros necessários 

à execução do objeto e de sujeitar aos riscos do negócio, bem como 
as hipóteses de execução de sua responsabilidade, e; 

b) a possibilidade de término do contrato não só pelo tempo decorrido 
ou pelo prazo estabelecido, mas também pelo montante financeiro 
retornado ao contratado em função do investimento realizado. 

IV - identificação dos gestores responsáveis pela execução e fiscalização 

A remuneração do contratado. observada a natureza Jurídica do instituto escolhido 
para viabilizar a parceria. poderá ser feita mediante a utilização isolada ou combinada 
das seguintes alternativas: 
1 - tarifas cobradas dos usuários, ficando condicionado o Poder Concedente a 

aprovação prévia quanto a sua composição, forma de reajuste e demais 
informações relativas ao assunto; 

li - pagamento com recursos orçamentários; 
Ili - cessão de créditos do Municlpio. excetuados os relativos a tributos. e das 

entidades da Administração Municipal; 
IV - cessão de direitos relativos, ou não, à exploração comercial de bens 

públicos materiais ou imateriais; 
V - cessão de uso de bens móveis e imóveis, observada a legislação pertinente; 
VI - tltulos da divida pública, emitidos com observância da legislação aplicável; 

ou 
VII - outras receitas alternativas, complementares, acessórias, ou de projetos 

associados. 

A remuneração do contrato dar-se-á somente a partir do momento em que o serviço 
ou o empreendimento contratado estiver disponível para utilização. ainda que 
proporcional. 

Os ganhos econômicos decorrentes, entre outros. da repactuação das condições de 
financiamento e da redução do ônus tributário serão compartilhados com o 
contratante. 

A remuneração do parceiro privado poderá sofrer atualização periódica com base em 
fórmulas paramétricas. conforme previsto no edital de licitação. sempre de acordo 
com os princípios da eficácia e eficiência, sempre informando ao Poder Legislativo 
sua composição. 

O contrato de parceria público-privada poderá prever o aporte de recursos em ta~ 
do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens ~eis, 

e~·.· ~\h 
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Art. 11 

Art. 12 

conforme autorizado pelos arts. 6° e 7° da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro 
de 2 004 

Sem prejuízo das sanções previstas na legislação pertinente, o contrato poderá 
prever, para a hipótese de inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo do Poder 
Concedente, o acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e juros segundo a taxa 
que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda 
Municipal. 

CAPITULO IV 
DAS GARANTIAS 

As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de 
parceria público-privada poderão ser garantidas mediante: 
1 - vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art 167 da 

Constituição Federal; 
li - instituição ou utilização de fundos especiais previstos em Lei. 
Ili - contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não 

sejam controladas pelo Poder Público; 
IV - garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras 

que não sejam controladas pelo Poder Público; 
V - outros mecanismos admitidos em Lei; 
VI - garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para 

essa finalidade. 

CAPÍTULO V 
DA INCLUSÃO DE PROJETOS NO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

Art. 13 São condições para a inclusão de projetos no PPP: 
1 - efetivo interesse público, considerando a natureza, relevãncia e valor de seu 

objeto, bem como o caráter prioritário da respectiva execução, observadas 
as diretrizes governamentais; 

li - estudo técnico de sua viabilidade, mediante demonstração das metas e 
resultados a serem atingidos, prazos de execução e de amortização do 
capital investido. bem como a indicação dos critérios de avaliação ou 
desempenho a serem utilizados, 

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

IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado, 
V - a necessidade, a importância e o valor do serviço ou da obra em relação ao 

objeto a ser executado. 

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

Art. 14 

1 - elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro; 
2 - demonstração da origem dos recursos para seu custeio; 
3 - comprovação de compatibilidade com a lei orçamentária anual, a lei de 

diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. 

Observadas as condições estabelecidas pelo artigo anterior, poderão ser incluídos no 
Programa de Parcerias Público-Privadas - PPP os projetos de interesse de órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, que envolvam mecanismos de 
colaboração entre o Município e agentes do setor privado, remunerados segundo 
critérios de desempenho, em prazo compatível com a amortização dos investimentos 
realizados. ~-
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Para os fins desta lei, considera-se Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada -
MIP, a apresentação de propostas, estudos ou levantamentos, por pessoas físicas ou 
jurídicas da iniciativa privada, com vistas à inclusão de projetos no Programa de PPP 

A MIP será d1rig1da ao Presidente do Conselho Gestor do Programa Municipal de 
PPP ou à Secretaria Municipal competente para o desenvolvimento do objeto, com 
cópia para o Presidente do Conselho Gestor de PPP, devendo conter 
obrigatoriamente: 
1 - as linhas básicas do projeto, com a descrição do objeto, sua relevância e os 

beneficias econômicos e sociais dele advindos; 
li - a estimativa dos investimentos necessários e do prazo de implantação do 

projeto; 
Ili - as características gerais do modelo de negócio, incluindo a modalidade de 

PPP considerada mais apropriada, previsão das receitas esperadas e dos 
custos operacionais envolvidos; 

IV - a projeção, em valores absolutos ou em proporção, da contraprestação 
pecuniária demandada do Parceiro Público. 

Recebida a MIP, o Presidente dará ciência ao Conselho Gestor, que deliberará sobre 
seu encaminhamento, ou não, à Secretaria Executiva do Conselho Gestor do 
Programa Municipal de PPP para proceder à análise e avaliação do caráter prioritário 
do projeto, segundo as diretrizes governamentais vigentes. 

Caso aprovada pelo Conselho Gestor, a MIP será recebida como proposta preliminar 
de projeto de PPP, cabendo à este dar ciência da deliberação ao proponente e 
solicitar as informações necessárias para, em conjunto com a Secretaria Executiva 
do Conselho gestor, publicar chamamento público para a apresentação, por 
eventuais interessados, de MIP sobre o mesmo objeto. 

O chamamento público a que se refere o § 6º deste artigo, além de fixar o prazo para 
a apresentação de MIP pelos eventuais interessados, deverá conter: 
1 - a descrição resumida da proposta e dos estudos técnicos a serem 

desenvolvidos. bem como o prazo fixado para sua conclusão; 
li - a indicação dos critérios de aproveitamento dos elementos do projeto e 

limites para o ressarcimento dos custos incorridos. 

Após a publicação do chamamento público, o Conselho Gestor franqueará a 
eventuais interessados a consulta aos termos da proposta, pelo prazo de 1 O (dez) 
dias. 

A autorização para a realização dos estudos técnicos. conferida em decorrência da 
aprovação da MIP. será pessoal e intransferível. podendo ser cancelada a qualquer 
tempo por razões de oportunidade e de conveniência, sem direito a qualquer espécie 
de indenização. 

Os estudos técnicos elaborados pelo setor privado serão remetidos ao Conselho 
Gestor, que coordenará os trabalhos de consolidação da modelagem final no prazo 
de até 60 (sessenta) dias. renováveis por igual período, a critério do Conselho. 

Concluídos os trabalhos, o Conselho Gestor deliberará sobre a proposta de 
modelagem final, avaliando, do ponto de vista técnico, o grau de aproveitamento dos 
estudos apresentados e os respectivos percentuais de ressarcimento, considerados 
os critérios definidos no chamamento público. 

Caberá ao vencedor do certame ressarcir os custos dos estudos utilizados pelo poder 
público na modelagem final aprovada, conforme disposto no art. 21 da Lei Federal nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1.995, podendo qualquer proponente participar da 
licitação da parceria público-privada, nos termos do art. 31 da Lei Federal nº 9.074, 
de 7 de julho de 1.995. ~ 
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§ 11 A aprovação da MIP, a autorização para a realização de estudos técnicos e o 
aproveitamento desses estudos não geram: 
1 - para os seus titulares, o direito de exclusividade ou qualquer espécie de 

preferência para a contratação do objeto do projeto de PPP; 
li - para o Poder Público, a obrigação de ressarcir os custos incorridos ou de 

contratar o objeto do projeto de PPP. 

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS DA MIP - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA INICIATIVA PRIVADA 

Art. 15 A apresentação de propostas. estudos, investigações. levantamentos e demais 
elementos previstos no artigo 21 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995, 
relacionados aos projetos de parcerias público-privada a que se refere à Lei Federal 
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004, aos projetos de concessão comum de obras 
e de serviços públicos e permissão de serviços públicos, será realizada a partir de 
Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP, de acordo com os 
procedimentos previstos nesta lei. 

Paràgrafo único - Para os efeitos desta lei. considera-se: 

Art. 16 

§ 1º 

1 - Agente Empreendedor: pessoa tisica, juridica ou consórcio interessado em 
apresentar projetos, estudos de viabilidade, pesquisas, investigações 
técnicas, econômicas ou juridicas, levantamentos, relatórios ambientais, 
minutas, pareceres e demais documentos, no ãmbito deste Decreto; 

li - Empreendimento: serviço público, obra pública ou atividade da qual a 
Administração Pública seja usuária direta ou indireta, que possa vir a ser 
objeto de concessão comum de obras e/ou de serviços públicos, permissão 
de serviços públicos ou parceria público-privada; 

Ili - Unidade Competente: Secretaria Municipal ou Entidade Autàrquica, 
Fundacional ou integrante da Administração Municipal Indireta, cuja área de 
competência esteja relacionada com o Empreendimento; 

IV - Estudos: conjunto de projetos, estudos de viabilidade, pesquisas, 
investigações técnicas, econômicas ou juridicas. levantamentos, relatórios 
ambientais, minutas, pareceres e demais documentos necessários à 
modelagem e preparação do Empreendimento, nos termos do artigo 21, da 
Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995; 

V - Autorização: ato unilateral exarado pelo Conselho Gestor do Programa 
Municipal de PPP - CGP, que faculta ao Agente Empreendedor. sem 
exclusividade, a realização de Estudos. 

Seção t 
Solicitação de estudos por meio de Chamamento Público 

O Conselho gestor, nos termos desta lei, por meio de sua Secretaria-Executiva, 
poderá solicitar de oficio, garantida ampla publicidade aos interessados, Estudos que 
subsidiem a modelagem de projetos de parcerias público-privadas, de concessão 
comum de obras e/ou de serviços públicos e permissão de serviços públicos. 

A solicitação de Estudos de que trata o "caput" será formalizada por chamamento 
publico. que deverá: 
1 - Delimitar o escopo dos Estudos solicitados, podendo restringir-se a indicar 

tão-somente o problema que se busca resolver com a parceria, concessão 
ou permissão, deixando à iniciativa privada a possibilidade de sugerir 
diferentes meios para sua solução; 

li - Indicar prazo máximo para apresentação dos Estudos e o valor nominal 
máximo para eventual ressarcimento; 

Ili - Ser objeto de ampla publicidade. mediante publicação no Diário Oficial do 
Municipio, na internet e, quando se entender convenientes em jornais de 
ampla circulação; e· 

/'1 ,~ !~ 
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SAO PAULO 
IV - Prover os interessados com informações e dados suficientes para 

elaboração dos Estudos, garantida a isonomia no tratamento dos Agentes 
Empreendedores e demais interessada na elaboração dos Estudos de que 
trata esta Lei, além de ampla publicidade e transparência na condução dos 
procedimentos administrativa; e 

V - Indicar os critérios de aproveitamento dos elementos do projeto e limites 
para o ressarcimento dos custos incorridos. 

No estabelecimento do prazo para apresentação dos Estudos. deve-se considerar a 
complexidade, as articulações e as licenças necessárias para sua implementação, 
não podendo tal prazo ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da emissão da 
Autorização competente. 

Por justo motivo, a Secretaria-Executiva do CGP poderá prorrogar o prazo para a 
execução dos trabalhos, garantida a isonomia entre os interessados. 

Art. 17 O Agente Empreendedor que pretenda apresentar Estudos relativos ao objeto do 
chamamento público deverá protocolizar, na Secretaria-Executiva do CGP, 
requerimento de Autorização, no qual constem as seguintes informações: 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

1 - Qualificação do Agente Empreendedor: 
a) Qualificação completa do interessado, especialmente nome, 

identificação (cargo, profissão ou ramo de atividade), endereço físico 
ou eletrônico, números de telefone, fax e CPF/CNPJ, a fim de 
permitir o posterior envio de eventuais notificações, informações, 
erratas e respostas a pedidos de esclarecimentos; 

b) Indicação do representante legal do Agente Empreendedor, para que 
receba as informações e comunicações pertinentes; 

c) Quando o Agente Empreendedor for um consórcio, será necessária a 
indicação do líder responsável, com amplos poderes para sua 
representação, o qual deverá responsabilizar-se por todas as 
comunicações e informações relativas ao procedimento em questão. 

li - indicação do chamamento público contendo a solicitação que baseou o 
requerimento. 

Serão recusados os requerimentos que tenham sido apresentados em 
desconformidade com o escopo da solicitação. 

O procedimento de apresentação e avaliação dos Estudos seguirá o disposto nos 
artigos 9° e seguintes deste Decreto, bem como o que for estabelecido no 
chamamento público correspondente aos Estudos em questão. 

A autorização para a realização dos Estudos será pessoal e intransferivel. bem como 
observará o seguinte: 
1 -

11 -

Ili -

IV
V-

VI -

VII -

Não será conferida em caráter de exclusividade, de modo que não impede 
que quaisquer outros interessados apresentem propostas de estudos 
técnicos de viabilidade e de realização de atividades de apoio especializado 
para o mesmo Empreendimento; 
O estudo dela decorrente não vincula sua adoção. total ou parcialmente, na 
elaboração de editais, contratos e demais documentos referentes a 
Empreendimentos de parcerias público-privadas, concessões de serviços 
e/ou obras públicas ou permissões de serviços públicos; 
Não gera para o Poder Executivo Municipal a obrigação de ressarcir os 
custos dela decorrentes ou de contratar o objeto do Empreendimento; 
Não gera direito de preferência para a outorga da concessão; 
Não obriga o Poder Executivo Municipal a realizar o processo licitatório para 
contratação do Empreendimento; 
Não cria, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores envolvidos 
na elaboração dos Estudos; e 
Não significa a abertura de procedimento de pré-qualificação par~lquer 
licitação promovida pelo Poder Executivo Municipal. .------

/~~ 
~- 1 
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§ 4º 

§ 5º 

Art 18 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Ar! 19 

Quando o Agente Empreendedor representar um consórcio, as informações e 
documentos previstos no inciso 1 do "caput" deste artigo deverão ser apresentados 
por todos os consorciados. 

Os documentos referidos no inciso 1 do "caput" deste artigo deverão ser 
apresentados no original ou em cópia autenticada. 

Seção li 
Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP 

A Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada deverá ser encaminhada pelo 
Agente Empreendedor ao Presidente do CGP ou à Unidade Competente. com cópia 
para o Presidente do Conselho Gestor, mediante requerimento especifico para cada 
Empreendimento, instruido com as informações e documentos a seguir 
especificados, além daqueles indicados no§ 2° do artigo 14 desta Lei, que deverá ser 
entregue tanto em versão impressa, como em meio eletrônico editável: 
1 - Aqueles relativos à qualificação do Agente Empreendedor, definidos no Art. 

17 desta lei; 
li - Descrição do Empreendimento e respectiva área de abrangência: o Agente 

Empreendedor deverá definir claramente o objeto do Empreendimento, com 
detalhamento suficiente a caracterizar sua área de abrangência e custo 
estimado, explicitando, se for o caso, as coordenadas geográficas e 
apresentando cópia de carta topográfica publicada por ent"ldade ofic"1al, com 
indicação do local do Empreendimento incluindo o cronograma previsto 
para execução dos Estudos; 

Ili - Previsão do dispêndio com os Estudos: o Agente Empreendedor deverá 
especificar o valor que pretende ver ressarcido, nos termos do artigo 21 da 
Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995, caso os trabalhos sejam 
aproveitados pela Administração Municipal, sem prejuizo da especificação 
de tais valores quando da apresentação dos Estudos; 

Caberá ao Conselho Gestor à análise dos custos a que se refere o inciso Ili do 
"caput" deste artigo e, caso verifique que a previsão de dispêndio para a realização 
dos Estudos apresenta valores superiores aos de mercado para serviços similares, 
deverá comunicar o fato ao Agente Empreendedor e solicitar-lhe que: 
1 - Justifique tais valores, tendo em vista especificidades dos Estudos não 

consideradas pelo Conselho Gestor; ou 
li - Apresente novo orçamento estimativo, considerando os valores aferidos 

pelo Conselho Gestor. 

Os valores de que trata o § 1° serão utilizados para fundamentar a limitação dos 
valores de ressarcimento dos Estudos, previstos no art. 16, § 1°, 11, desta lei. 

Todas as informações fornecidas à Administração Pública Municipal pelos 
proponentes e responsáveis pela MIP deverão estar em conformidade com a 
legislação vigente. 

Os proponentes da MIP, bem como os autores e responsáveis pelos Estudos 
apresentados em decorrência da Autorização da mesma, deverão responsabilizar-se 
pela veracidade de todas as informações fornecidas ao Poder Executivo Municipal 

Recebida a MIP, o Presidente dará ciência ao Conselho Gestor, que deliberará sobre 
o caráter prioritário do Empreendimento proposto, segundo as diretrizes 
governamentais vigentes. 

Parágrafo único - A qualquer tempo, poderá ser solicitada ao Agente Empreendedor proponente da 
MIP, a adequação desta ao conteúdo estabelecido nesta Lei, para fins de~ a 
análise e posterior deliberaçao pelo Conselho Gestor. §-~ 

~-- ·r;,/f 
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Art. 20 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 21 

Art 22 

Aprovada a MIP pelo Conselho Gestor será recebida como proposta preliminar de 
projeto de PPP, devendo a documentação ser encaminhada a Secretaria-Executiva 
para que dê ciência da deliberação ao proponente e solicite as informações 
necessárias a fim de, junto com a Unidade Competente, elaborar o chamamento 
público convocando eventuais interessados para apresentação dos Estudos 
pertinentes ao Empreendimento, nos termos do art. 16, § 1 º, desta lei. 

A emissão da Autorização pela Secretaria-Executiva obedecerá ao disposto no art. 17 
desta lei. 

O Agente Empreendedor poderá antes de emitida a Autorização, renunciar ao seu 
pedido, mediante comunicação escrita. dirigida à Unidade Competente, podendo 
retirar as informações e documentos apresentados 

Após emitida a Autorização, a desistência do Agente Empreendedor não impede que 
a administração municipal se utilize dos trabalhos até então a ela entregues, ainda 
que preliminares, sem prejulzo do ressarcimento dos custos incorridos pelo Agente 
Empreendedor, caso os Estudos sejam aproveitados na modelagem do 
Empreendimento. 

Os Agentes Empreendedores não estarão impedidos de se apresentar como 
licitantes em eventual futura licitação promovida pelo Poder Executivo Municipal e 
relacionada aos Estudos decorrentes da MIP. 

Após a publicação do chamamento público, a Secretaria-Executiva do Conselho 
Gestor franqueará a eventuais interessados a consulta aos termos da proposta, pelo 
prazo de 10 (dez) dias. 

Seção Ili 
Elaboração dos Estudos 

A elaboração dos Estudos será acompanhada pela Secretaria-Executiva do Conselho 
Gestor, sendo facultado a Unidade Competente o acompanhamento dos Estudos por 
meio de servidores designados. 

Parágrafo único - Deverão ser lavradas atas das reuniões havidas nos termos do "caput" deste artigo, 
f" bem como arquivados os documentos pertinentes aos temas tratados. 

Art.23 O Agente Empreendedor, observadas as diretrizes e instruções do chamamento 
público, deverá demonstrar como resultado dos Estudos, entre outros: 
1 - A viabilidade do Empreendimento, mediante demonstração das metas e 

resultados a serem atingidos, prazo de execução e de amortização do 
capital investido, bem como a indicação dos critérios de avaliação ou 
desempenho a serem utilizados; 

li - A vantagem econômica e operacional da proposta para o Município e a 
melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, relativamente a 
outras possibilidades de execuçao direta e indireta; 

Ili - A conveniência e oportunidade da contratação, mediante explicitação das 
razões. devidamente fundamentadas. que 1ustifiquem a opção pela 
modalidade de contratação sugerida, considerando a natureza, relevância e 
valor do seu objeto, 

IV - A indicação da est1mat1va do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios 
em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada concessão 
comum de obra ou de serviço público ou de permissões de serviços 
públicos; 

V - Termos de referência ou minutas dos instrumentos Jurídicos necessários 
para a realizaçao da licitação do Empreendimento. 

~~ 
Q. ~ 
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Parágrafo único - O Agente Empreendedor deverá fornecer à Administração Municipal todos os 
demais documentos que julgar pertinente para a elaboração dos Estudos. 

Art. 24 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

§ 7º 

§ 8º 

Art. 25 

Art. 26 

Seção IV 
Consolidação dos Estudos 

Os Estudos elaborados pelo Agente Empreendedor serão remetidos à Secretaria 
Executiva, que coordenará os trabalhos de consolidação da modelagem final do 
Empreendimento. 

Concluídos os trabalhos, a Secretaria-Executiva submeterá a modelagem final à 
deliberação do Conselho Gestor. 

A Secretaria-Executiva do CGP emitirá parecer, avaliando e justificando, do ponto de 
vista técnico, o grau de aproveitamento dos Estudos apresentados e os respectivos 
percentuais de ressarcimento, considerando os critérios definidos no chamamento 
público, devendo submeter tal parecer à deliberação do Conselho Gestor. 

A deliberação final sobre o aproveitamento dos Estudos e a modelagem final 
proposta pela Secretaria-Executiva do CGP caberá ao titular da Unidade 
Competente. sempre que os Estudos concluírem pela adoção de concessão comum 
de obras e/ou de serviços públicos ou de permissão de serviços públicos. 

Quando os Estudos concluírem pela adoção de parceria público-privada para a 
realização de Empreendimento, a deliberação final sobre o aproveitamento dos 
Estudos e a modelagem final proposta pela Secretaria Executiva do Conselho Gestor, 
caberá ao Conselho Gestor. 

Os direitos autorais sobre os Estudos apresentados serão cedidos pelo Agente 
Empreendedor, podendo ser utilizados incondicionalmente pelo Poder Executivo 
Municipal 

Aos autores e responsáveis pelos Estudos apresentados. não será atribuída qualquer 
espécie de remuneração em razão de direitos emergentes da propriedade intelectual, 
ainda que sejam utilizados, no todo ou em parte, os dados ou modelos fornecidos. 

O Poder Executivo Municipal poderá utilizar os serviços de outros entes da 
Administração Pública, na avaliação dos modelos propostos, da documentação e dos 
Estudos apresentados durante todo o processo de modelagem 

O Poder Executivo Municipal deverá consolidar as informações obtidas por meio da 
Autorização dos Estudos, podendo combiná-las com as informações técnicas 
disponíveis em outros órgãos e entidades da Administração Pública Municipal ou 
obtida junto a consultores externos eventualmente contratados para o 
desenvolvimento de estudos técnicos alternativos ou complementares. 

Após deliberaçao do Conselho Gestor, a Secretaria-Executiva expedirá o Termo de 
Conclusão dos Trabalhos, bem como será autorizada a inclusão do dever de 
ressarcimento, pelo vencedor da licitação referente ao Empreendimento. das 
despesas realizadas pelo Agente Empreendedor que tiver os Estudos adotados total 
ou parcialmente na modelagem final do Empreendimento, nos termos do artigo 21 da 
Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995. 

Aprovada a modelagem final pelo Conselho Gestor e autorizada pelo Chefe do Poder 
Executivo, a inclusão definitiva do projeto no Programa de PPP, conforme dispõe o 
art. 7°, inciso IV, desta lei, serao iniciados os procedimentos para a licitação, nos 
termo do art. 10 da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro~ 

_§ 
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Art. 27 A forma e as condições de ressarcimento dos Estudos serão definidas no edital de 
licitação do Empreendimento, em conformidade com o estabelecido pelo 
chamamento público, sendo certa que a realização do ressarcimento dos Estudos 
será condição para assinatura do Contrato de Concessão. 

Parágrafo único - Os valores informados no edital de licitação serão atualizados monetariamente por 
índices aceitos e utilizados pela Prefeitura do Municipio de Bauru em seus contratos. 
desde a data da expedição do Termo de Conclusão dos Trabalhos até a data do 
efetivo ressarcimento pelo vencedor da licitação. 

Art. 28 

Art. 29 

A entrega de Estudos, ainda que autorizados pelo Conselho Gestor, não obrigará a 
Administração Municipal a realizar licitação ou contratar o objeto do Empreendimento. 

Os Estudos autorizados, ainda que não aproveitados no Empreendimento a que se 
destinam, poderão ser utilizados, total ou parcialmente, na elaboração de editais, 
contratos e demais documentos referentes aos projetos de parceria público-privada, 
de concessão comum de obras e de serviços públicos ou de permissão de serviços 
públicos 

Parágrafo único - A utilização dos Estudos em outros empreendimentos nos termos deste artigo 
conferirá aos seus autores o direito a indenização por sua elaboração. 

Art. 30 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O Municipio somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma das 
despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas 
não tiver excedido, no ano anterior, ao percentual da receita corrente liquida do 
exercício previsto no art. 28 da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004, e 
as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 (dez) anos subsequentes, não 
excedam ao percentual da receita corrente liquida projetada para os respectivos 
exercicios previsto no art. 28 da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004. 

Parágrafo único - Para fins de atendimento ao quanto disposto no "caput", a autoridade competente 
haverá de demonstrar: 

Art. 31 

a) 

b) 

c) 

d) 

que as despesas criadas ou aumentadas em decorrência da contratação de 
parceria público-privada não afetarão os resultados previstos nas Metas 
Fiscais da LDO, devendo seus efeitos financeiros. nos períodos seguintes, 
ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesas; 
que as obrigações contraídas pelo Municlpio relativas ao objeto de contrato 
de parceria público-privada observarão aos limites e condições de 
endividamento decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32. da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000: 
que o objeto da parceria público-privada está previsto no Plano Plurianual 
(PPA); 
que as obrigações contraidas pelo Municipio no decorrer do contrato de 
parceria público-privada são compatíveis com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) vigente e estão adequadamente previstas na Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 

Compete ao Poder Público declarar de utilidade pública os bens que, por suas 
caracterlsticas, sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades inerentes, 
acessórias ou complementares ao objeto do contrato. bem como à implementação de 
projetos associados, podendo promover a instituição de servidões e as 
desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes ao contrata 
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Art. 32 

Art. 33 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 33 

Art.35 

Antes da celebração do contrato, o parceiro privado deverá constituir sociedade de 
propósito especifico (SPE), incumbida de implementar e gerir o objeto da parceria, 
nos termos do Capitulo IV da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004. 

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 

Na hipótese de arbitragem. serão escolhidos três árbitros de reconhecida idoneidade, 
sendo um indicado pelo Poder Executivo, um pelo contratado e um de comum 
acordo, por ambas as partes. 

A arbitragem terá lugar no municlpio de Bauru, em cujo foro serão ajuizadas, se for o 
caso, as ações necessárias para assegurar a sua realização e a execução de 
sentença arbitral. 

Fica criado, um Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Municipio para 
possibilitar as garantias necessárias, o qual será regulamentado através de 
legislação especifica. 

Os projetos de parceria público-privada serão objeto de consulta pública, com 
antecedência mlnima de 30(trinta) dias da publicação do edital da respectiva 
licitação, mediante publicação de aviso no Diário Oficial de Bauru (eletrônico ou 
escrito), publicação no endereço eletrônico do Municlpio de Bauru. 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 publicação do edital. 

Parágrafo único - No mesmo prazo do "caput" deste artigo, os projetos serão remetidos à Cãmara 
Municipal de Bauru, para ciência e análise. 

Art. 36 

Art. 37 

Art. 38 

Os órgãos e entidades do Municlpio, do Estado e da União envolvidos no processo 
de licenciamento ambiental deverão priorizar a tramitação da documentação 
pertinente a projetos incluídos no Programa de Parceria Publico-Privada. 

As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 19 de abril de 2016. \ ./ 

<';x:;~<. 
1 o -

, _.:;;:-"' Presid//nte~, ·-

~ CJ .,; ?-4::>',Q._.. /' . .ô.<:. (~ 
ABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO 

1 º Secretário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

mdo na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~i~QUEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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Of.DALSPLPM 53/16 

Bauru, 19 de abril de 2016. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos 
e o Decreto Legislativo abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária 
levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 18 de abril de 2016: 

Autógrafo nº 
6888 

6889 

6890 

6891 

6892 

6893 

6894 

Decreto nº 
1631 

Referente ao Projeto de Lei 
de autoria desse Executivo, que institui o Programa de Parcerias Público-Privadas 
do Municlpio de Bauru e dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa 
concessionária de serviço público de distribuiçao de energia elétrica e demais 
empresas ocupantes de sua infraestrutura a se restringir à ocupaçao do espaço 
público dentro do que estabelece as normas técnicas aplicáveis e promover a 
regularizaçao e a retirada dos fios inutilizados, em vias públicas de Bauru e dá 
outras providências; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de 
propriedade do Municlpio de Bauru para a Fazenda do Estado de Sao Paulo; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio 
com o Departamento de Agua e Esgoto de Bauru - DAE; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder 
Executivo dar publicidade atualizada, mensalmente, em seu sítio eletrônico (site), 
dos indicadores da sua execuçao financeira, gestao orçamentária, balanço 
patrimonial e demonstraçao das variações patrimoniais, no perlodo anual iniciado 
em 1° de janeiro de cada ano e decorrentes justificativas atinentes aos respectivos 
indicadores; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre o Programa Censo Demográfico de 
lnclusao da pessoa com deficiência no Município de Bauru; 
de autoria deste Legislativo, que cria o Programa "Parada Legal" destinado a 
incentivar medidas de segurança a serem adotadas no transporte público coletivo 
por ônibus do Município de Bauru e dá outras providências. 
Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria do Vereador Fábio Sartori Manfrinato , que dá denominação de Rua 
ALFREDO DOS SANTOS RAMALHO a uma via pública da cidade. 

Nada mais havendo para o momento, 
protestos de distinçao e apreço. \ ~ . 

~FARIA NETO .. 

aproveitamos o ensejo para renovar os 

o Presidente .-Ofi-1c-io_5 ____ :1..,..l-(,.-~F-ro=~~·~;~·f8_I '"_ .· 
pag o2.. 3 r:v ~i;i .2 f_,: ~J ... J.L§. _ 

Excelentíssimo Senhor 
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

~ \~~ lJv·1,(9W- ',! 
RONALDO JCst: SCEIAVOME 

Chefe do Ser\"iço de Õ)roced;;11~n~~·~ :.e,r:ishth:.::-s ~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 12 de maio de 2.016. 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municioal nº 6.787/16. que institui o Programa de 
Parcerias Público-Privadas do Município de Bauru e dá outras providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ANTONIO FARIA NETO 

RO~~~~TINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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P. 43.105/15 

. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 6.787, DE 12 DE MAIO DE 2.016 
Institui o Programa de Parcerias Público
Privadas do Município de Bauru e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Municipio de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

§ !' 

§ 2• 

Art. 2° 

Art. 3° 

,_ 

CAPITULO! 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica instituído o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas do Município de Bauru, destinado a promover, 
fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a realização de parcerias público-privadas no âmbito da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta. 

As parcerias público.-privadas de que trata esta Lei consistem em mecanismos de colaboração entre o Município e os 
agentes do setor privado, e têm os seguintes objetivos: 

I - implantar e desenvolver obra. desde que respeitado o disposto no § 1° do art. 4° desta Lei, serviço ou 
empreendimento público; 

II - explorar a gestão das atividades deles decorrentes, sendo devida remuneração aos parceiros privados 
segundo critérios de desempenho, em prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados; 

III - incrementar o financiamento privado de investimentos em atividades de interesse comum; 
IV - incentivar a Administração Pública Municipal a adotar instrumentos eficientes de gestão das políticas 

públicas; 
V - viabilizar a utilização dos recursos do orçamento municipal com eficiência; 
VI - incentivar e apoiar iniciativas privadas no Município de Bauru, visando à concretização das diretrizes e 

objetivos estabelecidos no Plano Diretor do Município. 

Para efeitos desta lei, são atividades de interesse público aquelas atribuições da Administração Pública Municipal 
direta ou indireta, quais sejam prestação dos serviços públicos, elaboração ou recuperação de obras públicas ou de 
bens públicos que visa a concretização dos direitos fundamentais e o respeito aos interesses coletivos diversos, 
conforme previsão constitucional. 

A parceria público privada é um contrato administrativo de concessão, que admite duas modalidades: 

l - concessão patrocinada. que se refere aos serviços e obras públicas de que trata a Lei Federal nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1.995, e que envolve, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado; 

II - concessão administrativa, que se refere a serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou 
indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

O Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas observará as seguintes diretrizes: 

I -

II -

III -

IV -
V-
VI-
VII -
VIII -
IX-
X-

XI-

XII -
XIII -
XIV-
XV-

eficiência no cumprimento de suas finalidades, com estímulo à competitividade na prestação de serviços e à 
sustentabilidade econômica e ambiental de cada empreendimento; 
respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos agentes privados incumbidos de sua 
execução; 
indelegabilidade das funções polltica, normativa, policial, reguladora, controladora e fiscalizadora do 
Município; 
universalização do acesso a bens e serviços essenciais; 
transparência dos procedimentos e das decisões; 
responsabilidade fiscal na celebração e execução dos contratos; 
responsabilidade social e ambiental; 

repartição objetiva de riscos entre as partes; 
sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos; 
a abertura do programa à participação de todos os interessados habilitados em realizar parcerias com a 
Administração Pública Municipal; 
a vinculação das decisões tomadas pela administração pública aos fundamentos de fato e de direito 
constantes do processo ao cabo do qual a decisão foi editada; 
o planejamento prévio das parcerias que serão realizadas; 
o custo-beneficio e a economicidade das parcerias realizadas; 
a responsabilidade na gestão do orçamento; 
a garantia de participação popular nos processos de decisão e no controle da execução do progrruna. 



' 
PROC. N!! __ -""7''15~5,..:./..:..1..;;;541~/ 
FOLHAS 13 3 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº6.787/l6 

Art. 4º 

§ !º 

§ 2º 

§3º 

§ 4º 

Art. 5º 

Art. 6° 

§ !º 

§ 2º 

§ 3º 

Poderão ser objeto de parceria público-privada, respeitado o disposto no § 1 ºdeste artigo: 

1 - a implantação, ampliação, melhoramento, refonna, manutenção ou gestão de infraestrutura pública; 
II - a prestação de serviço público; 
III - a exploração de bem público; 
IV - a execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à Administração Pública Municipal, e; 
V - a construção, ampliação, manutenção, reforma seguida da gestão de bens de uso público em geral, incluídos 

os recebidos em delegação do Estado ou da União. 

Observado o disposto no § 4° do art. 2° da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004, é vedada a celebração 
de parcerias público-privadas nos seguintes casos: 

1 - execução de obra sem atribuição ao contratado do encargo de mantê-la e explorá-la por, no mínimo, 05 
(cinco) anos, e; 

II - 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; 

III - cujo valor do contrato seja inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Todas as concessões patrocinadas em que mais de 70o/o (setenta por cento) da remuneração do parceiro privado for 
paga pela Administração Pública dependerão de autorização legislativa específica, que será submetida ao Legislativo. 

Serão pennitidos aditamentos que envolvam a prorrogação do prazo contratual, baseados no princípio da adequada 
prestação de serviço, desde que não ultrapassado o prazo de 35 (trinta e cinco) anos, sempre submetidos ao 
Legislativo. 

Serão pennitidos contratos de PPP, para o município de Bauru, com o valor mínimo, acima de R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais). 

CAPITULO II 
DA GESTÃO DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

A gestão do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas será realizada pelo Conselho Gestor, vinculado ao 
Gabinete do Chefe do Poder Executivo, que definirá as prioridades quanto à implantação, expansão, melhoria, gestão 
ou exploração de bens, serviços, atividades, infraestruturas, estabelecimentos ou empreendimentos públicos. 

O Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas será composto pelos seguintes membros: 

I - Secretário Municipal de Economia e Finanças; 
li - Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos; 
III - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda; 
IV - Secretário Municipal de Planejamento; 
V - Um Representante do Conselho da Cidade, preferencialmente seu Presidente, ou outro representante a 

critério do Presidente do Conselho; 
VI - Um Representante dos demais Conselhos Municipais, escolhido em Reunião de todos os Conselhos 

convocada para este fim, por escolha por aclamação no caso de um único conselheiro disposto à 
representação ou, escrutínio, composto por cada um dos representantes, sendo escolhido aquele que tenha 
obtido maior número de votos, caso ocorra empate, vence o de maior idade, confonne atestado em certidão 
de nascimento, o escrutínio deverá ser registrado em ata com anuência de todos os Conselhos. 

Integrará o Conselho Gestor, na condição de membro eventual, o titular de outra Secretaria diretamente relacionada 
com o serviço ou atividade objeto de parceria público-privada. 

A indicação da presidência do Conselho Gestor será feita pelo Chefe do Poder Executivo. 

O regimento interno do Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas será estabelecido por 
decreto do Prefeito Municipal. que indicará os meios de publicidade dos atos e a forma de participação dos órgãos e 
dos interessados e desenvolvimento e regramento das Reuniões. 
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FOLHAS 1~ L -

PREFEITURA MU NICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.787/16 

Art. 7° 

§ lo 

§ 2· 

§ 3• 

§ 4• 

§ s• 

§ 6º 

Caberá ao Conselho Gestor: 

1-

II -

lII -
lV-

V-

VI-

VII
VIII -

IX-

X
XI
XII -

XIII-

Elaborar, anualmente, o Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas e aprovar os editais, os contratos, 
seus aditamentos e suas prorrogações, que deverá ser aprovado pelo Prefeito; 
O Conselho Gestor, sem prejuizo do acompanhamento da execução de cada projeto, fará, permanentemente, 
avaliação geral do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas; 
O Conselho Gestor reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente; 
Aprovar projetos de parceria público-privada e concessão comum, inclusive aqueles oriundos de 
Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, realizados nos termos das Leis Federais nºs 8.987, de 13 
de fevereiro de 1.995 e 9.074, 07 de julho de 1.995, bem como de Manifestação de Interesse da Iniciativa 
Privada - MIP, realizados nos tennos desta Lei; 
Acompanhar pennanentemente a execução dos projetos de parcerias público-privadas para avaliação de sua 
eficiência, por meio de critérios objetivos previamente definidos; 
Decidir sobre a alteração, revisão, rescisão, prorrogação ou renovação dos contratos de parcerias público
privadas; 
Fazer publicar as atas de suas reuniões e respectivos contratos e projetos no Diário Oficial do Município; 
O Presidente do Conselho Gestor poderá convidar representantes de órgãos ou de entidades, públicas ou 
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto; 
O Conselho Gestor poderá instituir grupos e comissões temáticas, de caráter temporário, destinados ao 
estudo e à elaboração de propostas sobre matérias especificas; 
O Chefe do Executivo indicará a Secretaria Executiva do Conselho Gestor; 
O Conselho Gestor deliberará por meio de resoluções; 
O Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas poderá contar com a assessoria 
técnica dos servidores municipais especialmente designados para essa função ou, na fonna da Lei, contratar 
a prestação de serviços especializados; 
Elaborar guias de melhores práticas de contratação, administração e modelagem de projetos de parcerias, a 
partir da experiência obtida ao longo da realização do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas. 

A aprovação da inclusão de projeto no Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, nos tennos do inciso 1 
deste artigo, implicará em autorização para a realização do respectivo procedimento licitatório. 

A participação no Conselho não será remunerada, sendo considerada serviço público relevante. 

Caberá à Secretaria Executiva do Conselho Gestor, executar as atividades operacionais e de coordenação das 
parcerias público-privadas, inclusive na gestão e acompanhamento dos contratos celebrados pela Administração 
Pública direta e indireta do município de Bauru e das fases de estruturação e modelagem dos projetos de PPP a serem 
submetidos para apreciação do Conselho Gestor e posterior licitação, bem como assessorar o Conselho Gestor do 
programa ora instituído na execução de suas competências e divulgar os conceitos e metodologias próprios dos 
contratos de parcerias público privadas, e ainda: 

1 - promover o apoio e os meios necessários à execução dos trabalhos do Conselho Gestor; 
II - prestar assistência direta aos Membros do Conselho Gestor; 
III - preparar as reuniões do Conselho Gestor; 
IV· acompanhar a implementação das deliberações e diretrizes fixadas pelo Conselho Gestor; 
V· manter, na rede mundial de computadores (Internet), sítio para divulgação dos relatórios aprovados pelo 

Conselho gestor e de demais documentos de interesse público relativos a projetos de parceria público
privada sujeitos a sua apreciação, ressalvadas as informações sigilosas; 

VI - orientar os órgãos ou entes públicos que pretendam celebrar contratos de parceria público-privada; e 
VII - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Conselho Gestor. 

O Conselho Gestor apresentará em audiência pública, quadrimestralmente, até o último dia dos meses de janeiro, 
maio e setembro, detalhamento das atividades desenvolvidas e desempenhadas no âmbito dos contratos de parceria 
público-privada no quadrimestre anterior, bem como os resultados alcançados em favor do Município. 

Caso o Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas entenda preliminannente pela viabilidade 
de um projeto, este será submetido à audiência pública, com exposição de dados que permitam seu debate por todos 
os interessados, sem detrimento da efetivação do disposto no § 4c deste Artigo. 

Finda a consulta pública, o Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas deliberará, por voto 
da maioria absoluta de seus membros. sobre a aprovação do projeto. cfk 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.787/16 

§ 7' 

Art. 8° 

Art. 9º 

Art. 10 

§ lo 

§ 2' 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 11 

A decisão do Conselho Gestor do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas constará de ata que será publicada 
na imprensa oficial. sem prejuízo da utilização de outros meios de divulgação. 

CAPÍTULO III 
DA LICITAÇÃO E DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

Para a elaboração e aprovação de projetos que serão objeto de contratos de parceria público-privada, para a realização 
da concorrência que precederá a contratação e para definição do conteúdo do contrato de concessão a ser, ao final, 
celebrado entre a Municipalidade e o parceiro privado, observar-se-á as normas constantes da Lei Federal nº 11.079, 
de 30 de dezembro de 2.004, especialmente quanto aos Capítulos II, III e V daquele diploma. 

Os contratos municipais de parceria público-privada reger-se-ão confonne detenninado pelo artigo anterior, pelas 
normas gerais do regime de concessão e permissão de serviços públicos, de licitações e contratos administrativos, e 
deverão estabelecer, no mínimo: 

I - as metas e os resultados a serem atingidos, o cronograma de execução e prazos estimados para seu alcance, 
bem como os critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante adoção de 
indicadores capazes de aferir o resultado, inclusive consulta popular e/ou consulta aos usuários dos 
serviços; 

II - a remuneração pelos bens ou serviços disponibilizados e, observada a natureza do instituto escolhido para 
viabilizar a parceria, o prazo necessário à amortização dos investimentos; 

III - cláusulas que, dependendo da modalidade escolhida, prevejam: 

a) a obrigação do contratado de obter recursos financeiros necessários à execução do objeto e de 
sujeitar aos riscos do negócio, bem como as hipóteses de execução de sua responsabilidade, e; 

b) a possibilidade de término do contrato não só pelo tempo decorrido ou pelo prazo estabelecido, 
mas também pelo montante financeiro retomado ao contratado em função do investimento 
realizado. 

IV - identificação dos gestores responsáveis pela execução e fiscalização. 

A remuneração do contratado, observada a natureza jurídica do instituto escolhido para viabilizar a parceria, poderá 
ser feita mediante a utilização isolada ou combinada das seguintes alternativas: 

1 - tarifas cobradas dos usuários, ficando condicionado o Poder Concedente a aprovação prévia quanto a sua 
composição, forma de reajuste e demais informações relativas ao assunto; 

II - pagamento com recursos orçamentários; 
III - cessão de créditos do Município, excetuados os relativos a tributos, e das entidades da Administração 

Municipal; 
IV - cessão de direitos relativos, ou não, à exploração comercial de bens públicos materiais ou imateriais; 
V - cessão de uso de bens móveis e imóveis, observada a legislação pertinente; 
VI - títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação aplicável; ou 
VII - outras receitas alternativas, complementares, acessórias, ou de projetos associados. 

A remuneração do contrato dar-se-á somente a partir do momento em que o serviço ou o empreendimento contratado 
estiver disponível para utilização, ainda que proporcional. 

Os ganhos econômicos decorrentes, entre outros, da repactuação das condições de financiamento e da redução do 
ônus tributário serão compartilhados com o contratante. 

A remuneração do parceiro privado poderá sofrer atualização periódica com base em fónnulas paramétricas. 
conforme previsto no edital de licitação, sempre de acordo com os princípios da eficácia e eficiência, sempre 
informando ao Poder Legislativo sua composição. 

O contrato de parceria público-privada poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a 
realização de obras e aquisição de bens reversíveis, conforme autorizado pelos arts. 6° e 7º da Lei Federal nº 11.079, 
de 30 de dezembro de 2.004. 

Sem prejulzo das sanções previstas na legislação pertinente, o contrato poderá prever, para a hipótese de 
inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo do Poder Concedente, o acréscimo de multa de 2% {dois por cento) ~.i '" 

juros segundo a taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Municipal. V 
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_ FOLHAS 7 :) ~ d 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CAPÍTULO IV 
DAS GARANTIAS 

As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-privada poderão 
ser garantidas mediante: 

1 - vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal; 
II - instituição ou utilização de fundos especiais previstos em Lei. 
III - contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder 

Público; 
IV - garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo 

Poder Público; 
V - outros mecanismos admitidos em Lei; 
VI - garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade. 

CAPÍTULO V 
DA INCLUSÃO DE PROJETOS NO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

Art. 13 

Parágrafo único. 

Art. 14 

§ lº 

§ 2• 

São condições para a inclusão de projetos no PPP: 

1- efetivo interesse público, considerando a natureza, relevância e valor de seu objeto, bem como o caráter 
prioritário da respectiva execução, observadas as diretrizes governamentais; 

II - estudo técnico de sua viabilidade, mediante demonstração das metas e resultados a serem atingidos, prazos 
de execução e de amortização do capital investido, bem como a indicação dos critérios de avaliação ou 
desempenho a serem utilizados; 

III - a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em função de sua capacidade de aferir, de 
modo pennanente e objetivo, o desempenho do ente privado em tennos qualitativos e quantitativos, bem 
como de parâmetros que vinculem o montante da remuneração aos resultados atingidos; 

IV - a fonna e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado; 
V - a necessidade, a importância e o valor do serviço ou da obra em relação ao objeto a ser executado. 

A aprovação do projeto fica condicionada ainda ao seguinte: 

1 - elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro; 
2 - demonstração da origem dos recursos para seu custeio; 
3 - comprovação de compatibilidade com a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano 

plurianual. 

Observadas as condições estabelecidas pelo artigo anterior, poderão ser incluídos no Programa de Parcerias Público
Privadas - PPP os projetos de interesse de órgãos e entidades da administração direta e indireta, que envolvam 
mecanismos de colaboração entre o Município e agentes do setor privado, remunerados segundo critérios de 
desempenho, em prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados. 

Para os fins desta lei, considera-se Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP, a apresentação de propostas, 
estudos ou levantamentos, por pessoas flsicas ou jurídicas da iniciativa privada, com vistas à inclusão de projetos no 
Programa de PPP. 

A MIP será dirigida ao Presidente do Conselho Gestor do Programa Municipal de PPP ou à Secretaria Municipal 
competente para o desenvolvimento do objeto, com cópia para o Presidente do Conselho Gestor de PPP, devendo 
conter obrigatoriamente: 

l - as linhas básicas do projeto, com a descrição do objeto, sua relevância e os beneficias econômicos e sociais 
dele advindos; 

II - a estimativa dos investimentos necessários e do prazo de implantação do projeto; 
III - as características gerais do modelo de negócio, incluindo a modalidade de PPP considerada mais 

apropriada, previsão das receitas esperadas e dos custos operacionais envolvidos; 
IV - a projeção, em valores absolutos ou em proporção, da contraprestação pecuniária demandada do Parceiro 

Público. 
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PREFEITURA MU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 6.787/16 

§ 3' 

§ 4' 

§ 5' 

§ 6' 

§ 7' 

§ 8' 

§ 9' 

§ lO 

§ li 

Recebida a MIP, o Presidente dará ciência ao Conselho Gestor, que deliberará sobre seu encaminhamento, ou não, à 
Secretaria Executiva do Conselho Gestor do Programa Municipal de PPP para proceder à análise e avaliação do 
caráter prioritário do projeto, segundo as diretrizes governamentais vigentes. 

Caso aprovada pelo Conselho Gestor, a MIP será recebida como proposta preliminar de projeto de PPP, cabendo à 
este dar ciência da deliberação ao proponente e solicitar as infonnações necessárias para, em conjunto com a 
Secretaria Executiva do Conselho gestor, publicar chamamento público para a apresentação, por eventuais 
interessados, de MIP sobre o mesmo objeto. 

O chamamento público a que se refere o § 6° deste artigo, além de fixar o prazo para a apresentação de MIP pelos 
eventuais interessados, deverá conter: 

1 • a descrição resumida da proposta e dos estudos técnicos a serem desenvolvidos, bem como o prazo fixado 
para sua conclusão; 

II • a indicação dos critérios de aproveitamento dos elementos do projeto e limites para o ressarcimento dos 
custos incorridos. 

Após a publicação do chamamento público, o Conselho Gestor franqueará a eventuais interessados a consulta aos 
termos da proposta, pelo prazo de 10 (dez) dias. 

A autorização para a realização dos estudos técnicos, conferida em decorrência da aprovação da MIP, será pessoal e 
intransferível, podendo ser cancelada a qualquer tempo por razões de oportunidade e de conveniência, sem direito a 
qualquer espécie de indenização. 

Os estudos técnicos elaborados pelo setor privado serão remetidos ao Conselho Gestor, que coordenará os trabalhos 
de consolidação da modelagem final no prazo de até 60 (sessenta) dias, renováveis por igual período, a critério do 
Conselho. 

Concluídos os trabalhos, o Conselho Gestor deliberará sobre a proposta de modelagem final, avaliando, do ponto de 
vista técnico, o grau de aproveitamento dos estudos apresentados e os respectivos percentuais de ressarcimento, 
considerados os critérios definidos no chamamento público. 

Caberá ao vencedor do certame ressarcir os custos dos estudos utilizados pelo poder público na modelagem final 
aprovada, conforme disposto no art. 21 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995, podendo qualquer 
proponente participar da licitação da parceria público·privada, nos termos do art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 7 de 
julho de 1.995. 

A aprovação da MIP, a autorização para a realização de estudos técnicos e o aproveitamento desses estudos não 
geram: 

1 - para os seus titulares, o direito de exclusividade ou qualquer espécie de preferência para a contratação do 
objeto do projeto de PPP; 

II - para o Poder Público, a obrigação de ressarcir os custos incorridos ou de contratar o objeto do projeto de 
PPP. 

CAPITULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS DA MIP-MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA INICIATIVA PRIVADA 

Art. 15 

Parágrafo único. 

A apresentação de propostas, estudos, investigações, levantamentos e demais elementos previstos no artigo 21 da Lei 
Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995, relacionados aos projetos de parcerias público-privada a que se refere à 
Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004, aos projetos de concessão comum de obras e de serviços públicos 
e permissão de serviços públicos, será realizada a partir de Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada • MIP, de 
acordo com os procedimentos previstos nesta lei. 

Para os efeitos desta lei, considera-se: 

1 - Agente Empreendedor: pessoa fisica, juridica ou consórcio interessado em apresentar projetos, estudos de 
viabilidade, pesquisas, investigações técnicas, econômicas ou jurídicas, levantamentos, relatórios 
ambientais, minutas, pareceres e demais documentos, no âmbito deste Decreto; 
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Art. 16 

§ I' 

§ 2' 

§ 3• 

Art. 17 

§ 1 • 

II - Empreendimento: serviço público, obra pública ou atividade da qual a Administração Pública seja usuária 
direta ou indireta. que possa vir a ser objeto de concessão comum de obras e/ou de serviços públicos, 
permissão de serviços públicos ou parceria público-privada; 

III - Unidade Competente: Secretaria Municipal ou Entidade Autárquica. Fundacional ou integrante da 
Administração Municipal Indireta, cuja área de competência esteja relacionada com o Empreendimento; 

IV - Estudos: conjunto de projetos, estudos de viabilidade, pesquisas, investigações técnicas, econômicas ou 
jurídicas, levantamentos, relatórios ambientais, minutas, pareceres e demais documentos necessários à 
modelagem e preparação do Empreendimento, nos tennos do artigo 21, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1.995; 

V - Autorização: ato unilateral exarado pelo Conselho Gestor do Programa Municipal de PPP - CGP, que 
faculta ao Agente Empreendedor, sem exclusividade, a realização de Estudos. 

Seção 1 
Solicitação de estudos por meio de Chamamento Público 

O Conselho gestor, nos tennos desta lei, por meio de sua Secretaria-Executiva, poderá solicitar de oficio, garantida 
ampla publicidade aos interessados, Estudos que subsidiem a modelagem de projetos de parcerias público-privadas, 
de concessão comum de obras e/ou de serviços públicos e permissão de serviços públicos. 

A solicitação de Estudos de que trata o "caput" será fonnalizada por chamamento público, que deverá: 

1 • Delimitar o escopo dos Estudos solicitados, podendo restringir-se a indicar tão-somente o problema que se 
busca resolver com a parceria, concessão ou pennissão, deixando à iniciativa privada a possibilidade de 
sugerir diferentes meios para sua solução; 

II • Indicar prazo máximo para apresentação dos Estudos e o valor nominal máximo para eventual 
ressarcimento; 

III - Ser objeto de ampla publicidade, mediante publicação no Diário Oficial do Município, na internet e, 
quando se entender convenientes em jornais de ampla circulação; 

IV • Prover os interessados com infonnações e dados suficientes para elaboração dos Estudos, garantida a 
isonomia no tratamento dos Agentes Empreendedores e demais interessada na elaboração dos Estudos de 
que trata esta Lei, além de ampla publicidade e transparência na condução dos procedimentos 
administrativa; e 

V - Indicar os critérios de aproveitamento dos elementos do projeto e limites para o ressarcimento dos custos 
incorridos. 

No estabelecimento do prazo para apresentação dos Estudos, deve-se considerar a complexidade, as articulações e as 
licenças necessárias para sua implementação, não podendo tal prazo ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
emissão da Autorização competente. 

Por justo motivo, a Secretaria-Executiva do CGP poderá prorrogar o prazo para a execução dos trabalhos, garantida a 
isonomia entre os interessados. 

O Agente Empreendedor que pretenda apresentar Estudos relativos ao objeto do chamamento público deverá 
protocolizar, na Secretaria-Executiva do CGP, requerimento de Autorização, no qual constem as seguintes 
infonnações: 

1 - Qualificação do Agente Empreendedor: 

a) Qualificação completa do interessado, especialmente nome, identificação (cargo, profissão ou ramo 
de atividade), endereço fisico ou eletrônico, números de telefone, fax e CPF/CNPJ, a fim de permitir 
o posterior envio de eventuais notificações, infonnações, erratas e respostas a pedidos de 
esclarecimentos; 

b) Indicação do representante legal do Agente Empreendedor, para que receba as infonnações e 
comunicações pertinentes; 

c) Quando o Agente Empreendedor for um consórcio, será necessária a indicação do líder responsável, 
com amplos poderes para sua representação, o qual deverá responsabilizar-se por todas as 
comunicações e infonnações relativas ao procedimento em questão. 

II - indicação do chamamento público contendo a solicitação que baseou o requerimento. 

Serão recusados os requerimentos que tenham sido apresentados em desconfonnidade com o escopo da solicitação. 
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§ 2' 

§3' 

§ 4' 

§ 5' 

Art. 18 

§ l' 

§ 2' 

§ 3' 

O procedimento de apresentação e avaliação dos Estudos seguirá o disposto nos artigos 9º e seguintes deste Decreto, 
bem como o que for estabelecido no chamamento público correspondente aos Estudos em questão. 

A autorização para a realização dos Estudos será pessoal e intransferível, bem como observará o seguinte: 

1 - Não será conferida em caráter de exclusividade, de modo que não impede que quaisquer outros interessados 
apresentem propostas de estudos técnicos de viabilidade e de realização de atividades de apoio 
especializado para o mesmo Empreendimento; 

II - O estudo dela decorrente não vincula sua adoção, total ou parcialmente, na elaboração de editais, contratos 
e demais documentos referentes a Empreendimentos de parcerias público·privadas, concessões de serviços 
e/ou obras públicas ou pennissões de serviços públicos; 

Ili • Não gera para o Poder Executivo Municipal a obrigação de ressarcir os custos dela decorrentes ou de 
contratar o objeto do Empreendimento; 

IV - Não gera direito de preferência para a outorga da concessão; 
V - Não obriga o Poder Executivo Municipal a realizar o processo licitatório para contratação do 

Empreendimento; 
VI - Não cria, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores envolvidos na elaboração dos Estudos; e 
VII - Não significa a abertura de procedimento de pré-qualificação para qualquer licitação promovida pelo Poder 

Executivo Municipal. 

Quando o Agente Empreendedor representar um consórcio, as infonnações e documentos previstos no inciso I do 
"caput" deste artigo deverão ser apresentados por todos os consorciados. 

Os documentos referidos no inciso 1 do '"caput" deste artigo deverão ser apresentados no original ou em cópia 
autenticada. 

Seção li 
Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP 

A Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada deverá ser encaminhada pelo Agente Empreendedor ao Presidente 
do COP ou à Unidade Competente, com cópia para o Presidente do Conselho Gestor, mediante requerimento 
específico para cada Empreendimento, instruído com as infonnações e documentos a seguir especificados, além 
daqueles indicados no § 2° do artigo 14 desta Lei, que deverá ser entregue tanto em versão impressa, como em meio 
eletrônico editável: 

1 - Aqueles relativos à qualificação do Agente Empreendedor, definidos no Art. 17 desta lei; 
II • Descrição do Empreendimento e respectiva área de abrangência: o Agente Empreendedor deverá definir 

claramente o objeto do Empreendimento, com detalhamento suficiente a caracterizar sua área de 
abrangência e custo estimado, explicitando, se for o caso, as coordenadas geográficas e apresentando cópia 
de carta topográfica publicada por entidade oficial, com indicação do local do Empreendimento, incluindo 
o cronograma previsto para execução dos Estudos; 

III - Previsão do dispêndio com os Estudos: o Agente Empreendedor deverá especificar o valor que pretende ver 
ressarcido, nos tennos do artigo 21 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995, caso os trabalhos 
sejam aproveitados pela Administração Municipal, sem prejuízo da especificação de tais valores quando da 
apresentação dos Estudos. 

Caberá ao Conselho Gestor à análise dos custos a que se refere o inciso III do "caput" deste artigo e, caso verifique 
que a previsão de dispêndio para a realização dos Estudos apresenta valores superiores aos de mercado para serviços 
similares, deverá comunicar o fato ao Agente Empreendedor e solicitar-lhe que: 

1 • Justifique tais valores, tendo em vista especificidades dos Estudos não consideradas pelo Conselho Gestor; 
ou 

Il - Apresente novo orçamento estimativo, considerando os valores aferidos pelo Conselho Gestor. 

Os valores de que trata o§ 1° serão utilizados para fundamentar a limitação dos valores de ressarcimento dos Estudos, 
previstos no art. 16, § lº, II, desta lei. 

Todas as infonnações fornecidas à Administração Pública Municipal pelos proponentes e responsáveis pela MIP 
deverão estar em confonnidade com a legislação vigente. 
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§ 4º 

Art. 19 

Parágrafo único. 

Art. 20 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 21 

Art. 22 

Parágrafo único. 

Art.23 

Parágrafo único. 

Os proponentes da MIP, bem como os autores e responsáveis pelos Estudos apresentados em decorrência da 
Autorização da mesma, deverão responsabilizar-se pela veracidade de todas as informações fornecidas ao Poder 
Executivo Municipal. 

Recebida a MIP, o Presidente dará ciência ao Conselho Gestor, que deliberará sobre o caráter prioritário do 
Empreendimento proposto, segundo as diretrizes governamentais vigentes. 

A qualquer tempo, poderá ser solicitada ao Agente Empreendedor proponente da MIP, a adequação desta ao conteúdo 
estabelecido nesta Lei, para fins de subsidiar a análise e posterior deliberação pelo Conselho Gestor. 

Aprovada a MIP pelo Conselho Gestor será recebida como proposta preliminar de projeto de PPP, devendo a 
documentação ser encaminhada à Secretaria-Executiva para que dê ciência da deliberação ao proponente e solicite as 
informações necessárias a fim de, junto com a Unidade Competente, elaborar o chamamento público convocando 
eventuais interessados para apresentação dos Estudos pertinentes ao Empreendimento, nos termos do art. 16, § 1°, 
desta lei. 

A emissão da Autorização pela Secretaria-Executiva obedecerá ao disposto no art. 17 desta lei. 

O Agente Empreendedor poderá antes de emitida a Autorização, renunciar ao seu pedido, mediante comunicação 
escrita, dirigida à Unidade Competente, podendo retirar as infonnações e documentos apresentados. 

Após emitida a Autorização, a desistência do Agente Empreendedor não impede que a administração municipal se 
utilize dos trabalhos até então a ela entregues, ainda que preliminares, sem prejuízo do ressarcimento dos custos 
incorridos pelo Agente Empreendedor, caso os Estudos sejam aproveitados na modelagem do Empreendimento. 

Os Agentes Empreendedores não estarão impedidos de se apresentar como licitantes em eventual futura licitação 
promovida pelo Poder Executivo Municipal e relacionada aos Estudos decorrentes da MIP. 

Após a publicação do chamamento público, a Secretaria-Executiva do Conselho Gestor franqueará a eventuais 
interessados a consulta aos tennos da proposta, pelo prazo de 10 (dez) dias. 

Seção III 
Elaboração dos Estudos 

A elaboração dos Estudos será acompanhada pela Secretaria-Executiva do Conselho Gestor, sendo facultado à 
Unidade Competente o acompanhamento dos Estudos por meio de servidores designados. 

Deverão ser lavradas atas das reuniões havidas nos termos do "caput" deste artigo, bem como arquivados os 
documentos pertinentes aos temas tratados. 

O Agente Empreendedor, observadas as diretrizes e instruções do chamamento público, deverá demonstrar como 
resultado dos Estudos, entre outros: 

l - A viabilidade do Empreendimento, mediante demonstração das metas e resultados a serem atingidos, prazo 
de execução e de amortização do capital investido, bem como a indicação dos critérios de avaliação ou 
desempenho a serem utilizados; 

II ~ A vantagem econômica e operacional da proposta para o Município e a melhoria da eficiência no emprego 
dos recursos públicos, relativamente a outras possibilidades de execução direta e indireta; 

III - A conveniência e oportunidade da contratação, mediante explicitação das razões, devidamente 
fundamentadas, que justifiquem a opção pela modalidade de contratação sugerida, considerando a natureza, 
relevância e valor do seu objeto; 

IV - A indicação da estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o 
contrato de parceria público-privada, concessão comum de obra ou de serviço público ou de pennissões de 
serviços públicos; 

V - Termos de referência ou minutas dos instrumentos jurídicos necessários para a realização da licitação do 
Empreendimento. 

O Agente Empreendedor deverá fornecer à Administração Municipal todos os demais documentos que julgar 
pertinente para a elaboração dos Estudos. 
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Art. 24 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

§ 7º 

§ 8º 

Art. 25 

Art. 26 

Art.27 

Parágrafo único. 

Art. 28 

Art. 29 

Seção IV 
Consolidação dos Estudos 

Os Estudos elaborados pelo Agente Empreendedor serão remetidos à Secretaria Executiva, que coordenará os 
trabalhos de consolidação da modelagem final do Empreendimento. 

Concluídos os trabalhos, a Secretaria-Executiva submeterá a modelagem final à deliberação do Conselho Gestor. 

A Secretaria-Executiva do CGP emitirá parecer, avaliando e justificando, do ponto de vista técnico, o grau de 
aproveitamento dos Estudos apresentados e os respectivos percentuais de ressarcimento, considerando os critérios 
definidos no chamamento público, devendo submeter tal parecer à deliberação do Conselho Gestor. 

A deliberação final sobre o aproveitamento dos Estudos e a modelagem final proposta pela Secretaria-Executiva do 
CGP caberá ao titular da Unidade Competente, sempre que os Estudos concluírem pela adoção de concessão comum 
de obras e/ou de serviços públicos ou de pennissão de serviços públicos. 

Quando os Estudos concluírem pela adoção de parceria público-privada para a realização de Empreendimento, a 
deliberação final sobre o aproveitamento dos Estudos e a modelagem final proposta pela Secretaria Executiva do 
Conselho Gestor, caberá ao Conselho Gestor. 

Os direitos autorais sobre os Estudos apresentados serão cedidos pelo Agente Empreendedor, podendo ser utilizados 
incondicionalmente pelo Poder Executivo Municipal. 

Aos autores e responsáveis pelos Estudos apresentados, não será atribuída qualquer espécie de remuneração em razão 
de direitos emergentes da propriedade intelectual, ainda que sejam utilizados, no todo ou em parte, os dados ou 
modelos fornecidos. 

O Poder Executivo Municipal poderá utilizar os serviços de outros entes da Administração Pública, na avaliação dos 
modelos propostos, da documentação e dos Estudos apresentados durante todo o processo de modelagem. 

O Poder Executivo Municipal deverá consolidar as informações obtidas por meio da Autorização dos Estudos, 
podendo combiná-las com as infonnações técnicas disponíveis em outros órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal ou obtida junto a consultores externos eventualmente contratados para o desenvolvimento de 
estudos técnicos alternativos ou complementares. 

Após deliberação do Conselho Gestor, a Secretaria-Executiva expedirá o Termo de Conclusão dos Trabalhos, bem 
como será autorizada a inclusão do dever de ressarcimento, pelo vencedor da licitação referente ao Empreendimento, 
das despesas realizadas pelo Agente Empreendedor que tiver os Estudos adotados total ou parcialmente na modelagem 
final do Empreendimento, nos tennos do artigo 21 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995. 

Aprovada a modelagem final pelo Conselho Gestor e autorizada pelo Chefe do Poder Executivo, a inclusão definitiva 
do projeto no Programa de PPP, conforme dispõe o art. 7°, inciso IV, desta lei, serão iniciados os procedimentos para a 
licitação, nos tenno do art. 10 da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004. 

A fonna e as condições de ressarcimento dos Estudos serão definidas no edital de licitação do Empreendimento, em 
conformidade com o estabelecido pelo chamamento público, sendo certa que a realização do ressarcimento dos 
Estudos será condição para assinatura do Contrato de Concessão. 

Os valores informados no edital de licitação serão atualizados monetariamente por índices aceitos e utilizados pela 
Prefeitura do Município de Bauru em seus contratos, desde a data da expedição do Tenno de Conclusão dos Trabalhos 
até a data do efetivo ressarcimento pelo vencedor da licitação. 

A entrega de Estudos, ainda que autorizados pelo Conselho Gestor, não obrigará a Administração Municipal a realizar 
licitação ou contratar o objeto do Empreendimento. 

Os Estudos autorizados, ainda que não aproveitados no Empreendimento a que se destinam, poderão ser utilizados, 
total ou parcialmente, na elaboração de editais, contratos e demais documentos referentes aos projetos de parceria 
público-privada, de concessão comum de obras e de serviços públicos ou de permissão de serviços públicos. 
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Parágrafo único. 

Art. 30 

Parágrafo único. 

Art. 31 

Art. 32 

Art. 33 

§ 1• 

§ 2• 

Art. 34 

Art.35 

Parágrafo único. 

Art. 36 

A utilização dos Estudos em outros empreendimentos nos tennos deste artigo conferirá aos seus autores o direito a 
indenização por sua elaboração. 

CAPITULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O Municlpio somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma das despesas de caráter continuado 
derivadas do conjunto das parcerias já contratadas não tiver excedido, no ano anterior, ao percentual da receita 
corrente liquida do exercício previsto no art. 28 da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004, e as despesas 
anuais dos contratos vigentes, nos 10 (dez) anos subsequentes, não excedam ao percentual da receita corrente líquida 
projetada para os respectivos exercícios previsto no art. 28 da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2.004. 

Para fins de atendimento ao quanto disposto no "caput", a autoridade competente haverá de demonstrar: 

a) que as despesas criadas ou aumentadas em decorrência da contratação de parceria público-privada não 
afetarão os resultados previstos nas Metas Fiscais da LDO, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos 
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução pennanente de despesas; 

b) que as obrigações contraídas pelo Município relativas ao objeto de contrato de parceria público-privada 
observarão aos limites e condições de endividamento decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32, da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000; 

c) que o objeto da parceria público-privada está previsto no Plano Plurianual (PPA); 
d) que as obrigações contraídas pelo Município no decorrer do contrato de parceria público-privada são 

compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente e estão adequadamente previstas na 
Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Compete ao Poder Público declarar de utilidade pública os bens que, por suas características, sejam apropriados ao 
desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto do contrato, bem como à 
implementação de projetos associados. podendo promover a instituição de servidões e as desapropriações, diretamente 
ou mediante outorga de poderes ao contratado. 

Antes da celebração do contrato, o parceiro privado deverá constituir sociedade de propósito específico (SPE), 
incumbida de implementar e gerir o objeto da parceria, nos tennos do Capítulo IV da Lei Federal nº 11.079, de 30 de 
dezembro de 2.004. 

Os instrumentos de parceria público-privada poderão prever mecanismos amigáveis de solução das divergências 
contratuais, inclusive por meio de arbitragem, nos tennos da legislação em vigor. 

Na hipótese de arbitragem, serão escolhidos três árbitros de reconhecida idoneidade, sendo um indicado pelo Poder 
Executivo, um pelo contratado e um de comum acordo, por ambas as partes. 

A arbitragem terá lugar no município de Bauru, em cujo foro serão ajuizadas, se for o caso, as ações necessárias para 
assegurar a sua realização e a execução de sentença arbitral. 

Fica criado, um Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Município para possibilitar as garantias 
necessárias, o qual será regulamentado através de legislação específica. 

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 no Diário Oficial de Bauru (eletrônico 
ou escrito), publicação no endereço eletrônico do Município de Bauru, no qual serão infonnadas 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 tenno dar-se-á pelo menos com 7 (sete) dias de antecedência da data prevista para 
publicação do edital. 

No mesmo prazo do "caput" deste artigo, os projetos serão remetidos à Câmara Municipal de Bauru, para ciência e 
análise. 

Os órgãos e entidades do Município, do Estado e da União envolvidos no processo de licenciamento ambiental 
deverão priorizar a tramitação da documentação pertinente a projetos incluldos no Programa de Parceria Público-

Privada. ~ 

li 



Ref. Lei n• 6.787/16 

Art. 37 

Art. 38 

ESTADO DE SÃO PAULO 

As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 12 de maio de 2.016. 

ROD~~~NHOMENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

SEC 

G!ANE 
SECRETÁRIA DE DESENVOL VIM 

VAZ. 
ONÔMICO, TURISMO E RENDA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

-._Ih-. A-/,___, rr. . . J ..:. L< ,.,.__ l ::; 
ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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