NOSSA SE"HORA DO SOCORRO
Ser,pe

MENSAGEM N"
Excelentissima Senhora

Maria da ConceigSo dos Anjos
Presidente da cdmara de vereadores de Nossa senhora do Socorro.

Excelentissima Senhora Presidente
Excelentfssimos Senhores Vereadores,

Apraz-me remeter a essa Casa Legislativa, para apreciagdo, o incluso Projeto de Lei que

Disp6e sobre Programa Municipal de Promoqio de Parcerias Priblico-privadas do
Municipio de Nossa Senhora do Socorro - PROMOPPP e dd provid6ncias correlatas.
Tal projeto de lei cuida da instituigSo do Programa Municipal de promogdo de parcerias
Priblico-Privadas do Municipio de Nossa Senhora do Socorro pROMOppp,
com o objetivo
de fomentar o investimento privado dentro das regras e o controle social previstos
na Lei
Federal no 1 1.079 de 30 de dezembro de 2004 e nos demais instrumentos
legais relacionados,
englobando os 6rg5os da administragSo direta, as autarquias, as fundagoes
priblicas, as
empresas priblicas, as sociedades de economia mista e demais
entidades controladas direta ou
indiretamente pelo Municfpio.

Ao ensejo, convicto da import6ncia da tutela legal conferida ao projeto de lei adunado,
solicito a apreciagSo de seus termos por esta r. Casa Legislativa, oportunidade
em que renovo
meus protestos de admirag6o e aprego por Vossa Excel6ncia e aos
dignos componentes dessa
CAmara Municipal.

Gabinete do Prefeito dOヽ 4unicfpio de Nossa Senhora dO sOcOrro,Estado de Sergipe,
en1 26 dc Outubro dc 2015.

FABIO

DE CARVALHO,

Rua AntOn10 valadao,s/nO̲centЮ Administrativo JOsё dO Prado Franco

Tcl.:(79ン 107‐ 7814/2107‐ 7842‑Fax:(79ン 107‐ 7854‑2107‐
7819‑C.N.P.J.13128.814/0001‐ 58

CEP 49160‐ 000̲Nossa Senhora dO sOcOro/Sergipe
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Disp6e sobre Programa Municipal de promoglio
de Parcerias Priblico-Privadas do Municipio de
Nossa Senhora do Socorro

- PROMOppp

e drl

providOncias correlatas.
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Programa Municipal de Promoqio de Parcerias Priblico-Privadas

CAPITULO

I

DAS DTSPOSTCoES PRELIMINARES

Art.

-

Fica instituido o Programa Municipal de Promogdo de parcerias priblicoPrivadas do Municipio de Nossa Senhora do Socorro
PROMOppp, como o objetivo de
1o

-

fomentar o investimento privado dentro das regras e o controle social previstos
na Lei Federal
no I I '079 de 30 de dezembro de 2004 e nos demais instrumentos legais relacionados,

englobando os 6rg5os da administragio direta, as autarquias, as fundag6es priblicas,
empresas p0blicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas
direta

as

ou

indiretamente pelo Munic(pio.

Parfgrafo rinico. O Programa de Promogdo de Parcerias Priblico-Privadas serii objeto
de planejamento e definird as prioridades quanto d implantagao, expansao, melhoria,
bem como

gest6o,

total ou parcial, e exploragdo de bens, servigos, atividades,

infraestrutura,

estabelecimentos ou empreendimentos priblicos.

Art.2o - A execugSo do Programa ser6 realizada por meio de contratos entre o setor
pfblico

e agente do setor privado, observado o disposto no Capftulo

II, desta Lei.

Rua Antonio VaIadSo, s/nt Centro Administrativo 」os6 do Prado Franco
Centro - Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, Tel: 2107‑7804
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Art.

3o

- Constituem

pressupostos, requisitos e condigdes para a inclusao de projetos

no Programa de Promogio de Parcerias P[blico-privadas:

I - interesse pfblico,
bem como

o

considerando a natureza, a relevdncia e o valor de seu obieto,

cardter prioritario

da respectiva

execugdo, observadas

as

diretrizes

governamentais;

II - a vantagem econ6mica e operacional da propostaparao Municipio

e a melhoria da

efici6ncia no emprego dos recursos priblicos, relativamente a outras possibilidades de execugao
direta ou indireta;

III - o estudo tdcnico de sua viabilidade tdcnica e econOmica, mediante demonstragdo
das metas e resultados a serem atingidos, prazos de execugdo e de amortizagdo do capital
investido, bem como a indicag6o dos critdrios de avaliagao ou desempenho a serem utilizados;

IV - a viabilidade

de obtengSo pelo ente privado, na exploraglo do servigo, ainda que

sob regime de locagdo ou arrendamento, de ganhos econ6micos suficientes para cobrir
seus
custos;

V - a forma e os prazos de amortizagdo do capital investido pelo contratado;

vl

- a demonstragdo da origem dos recursos para seu custeio;

VII - a comprovag6o de compatibilidade com a Lei Orgament6ria Anual, a Lei

de

Diretrizes Orgament6rias e o plano plurianual;

VIII

-

o contrato deve alcangar valor mfnimo equivalente ao estabelecido em Lei

Federal correlata.

CAPITULO

II

DO CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO.PRIVADA
Seg5o

I

Conceito e Principios

Art. 4o -

Parceria P0blico-Privada, al6m de constituir-se em uma alternativa de
financiamento para os investimentos do poder pfblico, 6 o instrumento administrativo
de
concessSo ou contratagSo, na modalidade patrocinada ou administrativa, na forma
estabelecida

por legislagdo federal correlata, inclusive no que diz respeito ds normas de licitagilo,
limites
para assungSo de encargos, contratagdo e participagdo tarifdria, celebrado
Rua AntOnlo Valaddo, s/n, Centro Admlnlstrut
Centro - Nossa Senhora do Socorro, Sergipe,

Tel:

21-O.l_1g04

**3E;;H;1";;3'.3t*

Administragdo Priblica direta e indireta, neste riltimo caso sempre com a interveni6ncia do
Munic(pio, e entidades privadas, com vigdncia n6o inferior a 5 (cinco) nem superior a 35 (trinta

e cinco)

anos,

por meio do qual o agente privado participa da

implantagao

e

do

desenvolvimento da obra, servigo ou empreendimento ptblico, bem como da explorag5o ou da
gest5o, total ou parcial, das atividades deles decorrentes, cabendo-lhe contribuir com recursos
financeiros, materiais e humanos, observadas as seguintes diretrizes:

I - eficiCncia

no cumprimento das missOes de Estado e no emprego dos recursos da

sociedade;

II - qualidade

e continuidade na prestagdo dos servigos;

III - universalizagdo do acesso a bens e servigos essenciais;
IV - respeito aos interesses e direitos dos destinat6rios dos servigos

e dos entes privados

incumbidos da sua execugflo;

V-

indelegabilidade das fungdes politica, regulat6ria, controladora

e

fiscalizadora,

legiferante e do exercicio do poder de policia do Municipio;

vl

- responsabilidade fiscal na celebragdo e execugdo das parcerias;

VII - responsabilidade ambiental;
VIII - transparOncia e publicidade quanto aos procedimentos e decis6es;
IX - repartig6o dos riscos de acordo com a capacidade dos parceiros em gerenci6-los;
X - sustentabilidade econOmica da atividade;
XI - remuneragdo do contratado vincurada ao seu desempenho.

Par{grafo unico. compete ds Secretarias e equiparadas do Municfpio
de Nossa
Senhora do Socorro, nas suas respectivas 6reas de competOncia,
o acompanhamento

da
execugSo d fiscalizag6o dos contratos de parcerias priblico-privadas,
bem como a avaliagdo dos

resultados acordados.

Segio

II

Do Objeto

Art. 5o. Podem

ser objeto de parcerias pfblico-privadas:

Rua Ant6nio Valaddo, s/o, Centro Administrativo
Jos6
Prado Franco
Centro - Nossa Senhora do Socorro, Sergj_pe, Tel: do
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I - a delegagdo, total ou parcial, da prestagSo ou exploragdo

de servigo priblico,

precedido ou ndo da execugdo de obra ptiblica;

II - a prestagdo de servigos d administragdo ptiblica ou ir comunidade,

precedida ou

n6o de obra pfblica, excetuada as atividades exclusivas do Municipio;

III - a execugSo,

a ampliagdo e a reforma de obra paru a Administragdo Pfblica, bem

como de bens e equipamentos ou empreendimento pirblico, terminais estaduais e vias pfblicas,
inclu(das as recebidas em delegagdo do Estado e da Unido, conjugada d manuteng6o,
exploragSo, ainda que sob regime de locagdo ou arrendamento, e

i

gestao destes, ainda que

parcial, inclufda a administragSo de recursos humanos, materiais e financeiros voltados para
o
uso priblico em geral;

IV - a exploragSo de direitos de natureza imaterial de titularidade do Municfpio,

tais

como marcas, patentes, bancos de dados, m6todos e tdcnicas de gerenciamento
e gestflo.

V - a exploragSo de servigos

complementares ou acess6rios, de modo a dar maior

sustentabilidade financeira ao projeto, redugdo do impacto tarif;lrio
ou menor contraprestag6o
governamental.

$ 1"'

o edital

de licitagSo poder6 prever em favor do parceiro privado outras fontes
de
receitas alternativas, complementares, acess6rias ou de projetos
associados, com

ou

sem

exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas,
conferir maior sustentabilidade
financeira ao projeto ou propiciar menor contraprestagdo govemamentar.

$ 2"' As atividades descritas nos incisos do caput deste artigo, preferencialmente,
estardo voltadas para as seguintes 6reas:

I - modernizagdo administrativa;
II - educag6o, satde

e assistOncia social;

III - transportes pfblicos,

notadamente, terminais de transportes intermodais e centros

logfsticos, transporte urbano e trdnsito;

IV - saneamento;

v

- ci6ncia, pesquisa e tecnorogia, incrusive tecnorogia da
informag6o.
VI - Iluminagdo priblica.

$ 3"' os contratos de parcerias priblico-privadas poderdo ser utilizados individuais,
conJunta ou cOncornitantemente com Outras modalidades de cOntratos previstas na legi

Rua AntOnlo Valaddo, s/n,
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em vigor' em um mesmo empreendimento, podendo submeter-se a um ou mais processos de
licitaglo.

Art.

6o -

Ndo ser6o consideradas parcerias ptblico_privadas:

I - a terceirizagdo de m6o-de-obra que seja objeto irnico de contrato;
I[ - a prestagio isolada, que n6o envolva conjunto de atividades.

{rt.7"

- Na celebrag6o de contrato de parceria pfblico-privada 6 vedada a delegag6o a

ente privado' sem prejufzo de outras vedag6es previstas em lei, das seguintes
compet6ncias:

I - edi96o de ato juridico com fundamento em poder de autoridade

de natureza

priblica;

II - atribuigdes de natureza politica, policial,

normativa e regulat6ria e as que

envolvam poder de policia;

III - diregSo superior de 6rg5os e entidades pfblicos, bem como a que envolva o
exercicio de atribuig6o indelegrivel;

IV -

atividade de ensino que envolva processo pedag6gico, excluido
profissionalizante.

Parigrafo Unico. N6o

o

ensino

inclui na vedagdo estabelecida no inciso II, deste artigo, a
delegagdo de atividades que tenham por objetivo dar
suporte tdcnico ou material ds atribuig6es
se

nele previstas.

Segio

III

Da Formalizaqflo do contrato de parceria prtblico-privada

Art'

- os contratos de parceria pfblico-privada reger-se-6o pelo
disposto nesta Lei,
na Lei Federal correspondente, pelas norrnas gerais
do regime de concessro e permiss6o
8o

de

servigos priblicos, de licitagdes

e contratos administrativos, sendo cldusulas essenciais ds

relativas:

I - a indicagdo

das metas e dos resultados a serem atingidos pelo
contratado e do
cronograma de execugdo, definidos os prazos
estimados para o seu alcance;
Rua

Ant.nio Valaddo, s/rr, ffi
Centro Nossa
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II - aos critdrios objetivos de avaliag5o

de desempenho a serem utilizados, mediante

adogdo de indicadores aptos d aferig6o do resultado;

III - ao prazo de vigOncia, compatfvel com a amortizagiio

dos investimentos realizados,

quando for o caso, limitado a 35 (trinta e cinco) anos;

IV - as formas de remuneragSo

e

de atualizagdo dos valores contratuais;

V - as penalidades aplic6veis d Administragdo Priblica e ao parceiro privado, fixado
equitativamente, quando se revestirem de carilter financeiro, nos casos de inadimplemento
das
obrigag6es contratuais e sua forma de aplicagdo;

VI - ao compartilhamento com a Administragdo Ptiblica, em partes iguais, dos ganhos
econdmicos decorrentes da redugSo do risco de crddito dos financiamentos
da parceria e dos
ganhos de produtividade apurados na execuq5o do contrato;

VII -

as hip6teses de extingSo antecipada do contrato e os crit6rios para

o c6lculo,

prazo e demais condigdes de pagamento das indenizagdes
devidas;

VIII - a

identificag5o dos gestores do parceiro privado

e do

parceiro pfblico

respons6veis, respectivamente, pela execugdo do contrato pela
e
fiscalizagio;

IX - e periodicidade

e aos mecanismos de revisdo para:

a)
a manutengdo do inicial equilfbrio econdmico-financeiro
dos contratos;
b)
a preservag5o da atualidade da prestagSo dos servigos
objeto da parceria;
x - e retengdo de parcelas em caugSo, compatibilizadacom os gastos necessiirios d
ou d realizagdo de investimentos, observados o periodo m6ximo
de 12 (doze)
anteriores ao tdrmino do contrato, atd o seu termo,
objetivando garantir a integralidade

manutengSo
meses

do empreendimento, as quais ser6o liberadas ap6s o t6rmino
do contrato;
XI - aos fatos que caracterizam a inadimpldncia pecuni6ria do parceiro pfblico,
os
modos e o prazo de regularizagdo, bem como d forma
de notificagdo da inadimplencia ao gestor
do fundo fiduci6rio, pelo parceiro privado.

$ 1"' As

indenizag6es de que trata

o inciso VII

deste artigo, poderao ser pagas d

entidade financiadora do projeto de parceria pribrico-privada.

$ 2" As cliiusulas de atualizagdo automritica de valores,

baseadas em fndices e
formulas matemdticas, quando houver, serSo aplicadas
sem necessidade de homologag6o por
parte da Administragdo Priblica, exceto se esta publicar,
at6 o advento do primeiro venci
Rua AntOniO va■ adao′ sフ n, centro AdministrativO
」Os6 dO Prado Francさ
CentrO ― Nossa Senhora dO sOcOrro′
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de fatura, ap6s a data da atualizagdo, raz6es fundamentadas em lei ou no contrato para a n6ohomologag6o.

$ 3'- Ao t6rmino do contrato de parceria priblico-privada, ou nos casos de extingdo
antecipada do contrato, a propriedade das obras priblicas e dos bens, m6veis e im6veis,
necess6rios d continuidade dos servigos objeto da parceria, reverter6 d Administragao priblica,
independentemente de indenizagio, salvo disposig5o contratual em contriirio, ou na hip6tese
da

exist6ncia de bens nio amortizados ou ndo depreciados, realizados com o objetivo de garantir
a
continuidade ou a atualidade dos servigos, desde que os investimentos tenham
sido autorizados
prdvia e expressamente pela Administragdo priblica.

Art'

9o

- Os instrumentos de parceria priblico-privadas poderlo prever mecanismos

amigaveis de solug5o das divergdncias contratuais, inclusive por
meio de arbitragem, nos
termos da legislagdo em vigor.

Parfgrafo Unico. Na hip6tese de arbitragem, os iirbitros deverao

ser escolhidos dentre
os vinculados a instituigdes especializadas na matdria
e de reconhecida idoneidade.

Art'

10 - os editais e contratos de parceria priblico-privada
serao submetidos a consulta
ptiblica, na forma do regulamento.

Art. 11 - o contratado poderii

ser remunerado por meio de uma ou mals das seguintes

formas:

I - tarifa cobrada dos usu6rios;

II -

recursos

do Tesouro Municipal ou de entidade da Administrag6o

Indireta

Municipal;

III - cessdo de cr6ditos n6o_tribut6rios;
IV - transfer€ncia de bens m6veis e im6veis na forma da
rei;
V - outorga de direitos sobre bens ptiblicos dominicais;

vl - cessSo do direito de exploragdo comercial de bens priblicos

e outros bens

natureza imaterial, tais como marcas, patentes e
bancos de dados;

Rua Ant6nlo

Valad,o, s/n, C.ffi
do Prado Er
Centro - Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, Jos6
Tel- : 210'7 -7 804

de

ffi

"*o:ffiix,I'J5!l-*
VII - tftulos

VIII -

da divida priblica, emitidos com observdncia da legislagSo apliciivel;

outras receitas alternativas, complementares, acess6rias

ou de

projetos

associados;

lX - taxa juros equivalente

ds praticadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento

Econ6mico e Social - BNDES.

A remuneragdo do contratado poderii ser vari6vel, vinculada ao seu desempenho na
execugSo do contrato, conforme metas e padrdes de qualidade, e se dat| a partir do momento
S 1'.

em que o servigo, obra ou empreendimento contratado estiver disponivel para utilizagdo.

S 2'.

A

Administrag6o Pfiblica poderii oferecer ao parceiro privado, contraprestagdo
adicional d tarifa cobrada do usuiirio ou, em casos justificados, arcar integralmente com sua
remuneragSo.

S 3".

A contraprestagdo de que trata o $lo deste artigo, poder6 ser vinculada d

disponibilizagdo ou ao recebimento parcial do objeto do contrato de parceria
ptiblico-privada
nos casos em que a parcela a que se refira puder ser usufrufda isoladamente
pelo usu6rio do
servigo ptblico ou pela administrag5o contratante.

$ 4o' Para consecug5o do previsto no par6grafo anterior, o ente privado obriga-se

a

fornecer o completo acesso aos dados e informes, inclusive para quaisquer
revisoes contratuais.
5"
Em
se
tratando
de contrato de Parceria Priblico-Privada que importe na execugro
$
de obra priblica, fica vedado a Administrag6o Priblica realizar
aporte de capital at6

a

sua

completa implantag6o e disponibilizagdo para uso, salvo os
bens im6veis e semoventes de
propriedade do Municfpio.

Art'

12 - Sem prejufzo das sang6es previstas na legislagdo pertinente,
o contrato poder6

prever, para a hip6tese de inadimplemento da obrigagfio pecuni6ria
a cargo da Administrag6o
Ptiblica, o acrdscimo de multa de 2o/o (dois por cento) e juros
segundo ataxaque estiver em
vigor para a mora no pagamento de impostos devidos irFazendaMunicipar.

SegIo V
Das Obrigag6es do Contratado

Art- 13 -

S5o obrigagdes do contratado na parceria priblico-privada:

Rua AntOnlo Valaddo,
"/"
centro - Nossa senhora
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I - demonstrar capacidade t6cnica, econ6mica e financeira para a execugdo do contrato;

II facultada

a

assumir compromissos de resultados definidos pela Administragio Priblica,
escolha dos meios para

a

execugSo

do contrato, nos limites previstos

no

instrumento;

III - submeter-se a controle municipal

permanente dos resultados, como condigio da

percepgdo da remuneragdo e pagamento;

IV - submeter-se

d fiscalizagSo da AdministragSo Ptiblica, facultando o livre acesso dos

agentes priblicos ds instalagdes, informagdes e documentos relativos ao contrato, inclusive os

registros cont6beis;

V - sujeitar-se

aos riscos do empreendimento, salvo nos casos expressos previstos no

edital de licitagao e no contrato;

Parfgrafo rinico. A Ad-inistragdo Pfiblica compete declarar de utilidade priblica

6rea,

local ou bem que sejam adequados ao desenvolvimento de atividades inerentes,
acess6rias ou
complementares ao objeto do contrato de parceria pfiblico-privada
e d implementagdo de
projeto associado, bem como promover diretamente a sua desapropriagdo,
cabendo ao
contratado os 6nus e encargos decorrentes da liquidag6o e pagamento
das indenizag6es.

CAPITULO

III

DOS LIMITES E GARANTIAS

Art' 14 - o

comprometimento anual com as despesas decorrentes dos contratos
de
parcerias pfiblico-privadas, que vierem a ser custeados
com recursos do Tesouro Municipal, no
todo ou em parte, ndo exceder6 o limite de at6 5% (cinco por
cento) da receita corrente lfquida
apurada, tal como definida na Lei complementar no l0l,
de 04 de maio de 2000.

$ 1" Atingido o limite a que se refere o caput deste artigo, fica o Municipio impedido
de celebrar novos contratos de parcerias priblico-privada,
atd o seu restabelecimento.

2"

Excluem-se do limite a que se refere o caput deste artigo os
contratos de parcerias
priblico-privadas n6o custeados com recursos do
$

Tesouro municipal, os quais estareo

submetidos ds condigdes especfficas do respectivo projeto
e ds estabelecidas pelas

Rua AntOnio Valaddo,
"/.r,
Centro - Nossa Senhora
do Socorro,
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S 3"-

A

previseo de receita e despesa dos contratos de parcerias priblico-privadas

constar6 do Anexo de Metas Fiscais a que se refere o lo, do art.
$
101 , de 04 de maio de 2000.

Art.

4o,

da Lei Complementar no

15 - As despesas relativas ao Programa de Promogdo de Parcerias Priblico-privadas

sao caractetizadas como despesas obrigat6rias de car6ter continuado, submissas ao que
disciplina a Lei Complementar no l0l, de 04 de maio de 2000, e constardo dos

Relat6rios de
Gestlo Fiscal, inclusive para aferig6o do comprometimento do limite.
$ 1'. Compete ir Secretaria Municipal de Fazenda exercer o controle dos contratos a
serem celebrados e, obrigatoriamente, emitir parecer prdvio
acerca da capacidade de pagamento

e limites, e sua compatibilizagSo com o orgamento, com as diretrizes
orgament6rias e com o
Plano Plurianual - ppA.

2''

Compete d Procuradoria Geral do Municipio juntamente com
a Secretaria de
Planejamento, a manifestag6o pr6via sobre o m6rito do projeto
e sua compatibilidade com o
orgamento Plurianual de Investimentos, Lei de Diretrizes
orgamenttirias e Lei orgament6ria
Anual.

$

$ 3"' Compete d Procuradoria Geral do Municipio, obrigatoriamente, emitir

parecer

prdvio quanto aos editais e contratos.

$ 4"' Os contratos a que se refere o $ 3'ser6o inclufdos no Relat6rio de Gestdo
Fiscal
mencionado no caput deste artigo e estardo sujeitos
a todos os demais mecanismos de controle
previstos nesta Lei.

Art'

16 - As obrigagdes contrafdas pela Administragdo P0blica,
relativas ao objeto do
contrato, sem prejufzo de outros mecanismos admitidos
em lei, poderdo ser garantidas por meio
de:

I - utilizagdo de fundo garantidor;

II - vinculagdo

de recursos do Municipio, inclusive os royalties que lhe
sdo devidos e da

clDE - contribuigdo sobre Intervengdo no Domfnio Economico,

ressalvados os tributos e

observado o disposto no art. 167,IV, da Constituigdo
Federal;
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III -

atribuigdo ao contratado do encargo de faturamento e cobranga de cr6dito do

contratante em relag5o a terceiros, salvo os relativos a tributos;

IV - garantia fidejuss6ria ou seguro.
Parrlgrafo rinico. Aldm das garantias referidas no caput deste artigo, o contrato de
parceria poder6 prever a emissdo dos empenhos relativos ds obrigagdes
da Administragdo
Priblica, diretamente em favor da instituigdo financiadora do projeto e a legitimidade
desta para
receber pagamentos efetuados por intermddio do fundo garantidor.

CAPITULO TV
DO FUNDO GARANTIDOR

Art' 17 - Fica criado o Fundo Garantidor
de Nossa Senhora do Socorro

objetivo de viabilizar

a

-

das Parcerias Priblico-privadas do Municipio

FGPPP, entidade cont6bil sem personalidade juridica, com o

implementagSo do Programa de promogdo de parcerias pfblico-

Privadas, conferindo-lhe sustentagio fi nanceira.

Art'

18

-

Ser6o benefici6rias do fundo as empresas parceiras
definidas e habilitadas nos

termos da Lei.

Art 19 - Sdo recursos do Fundo:
I - 20% (vinte por cento) dos royalties devidos ao Municfpio

de Nossa senhora do
Socorro, enquanto nao atingido o limite estabelecido
no art. 2l destalei e at6 20%o (vinte por
cento), depois de superado o limite ou na sua igualdade,
observada a legislagSo aplicrivel;
ll - 20% (vinte por cento) da CIDE - Contribuigdo sobre Intervengdo no Domfnio
Economico, enquanto ndo atingido o limite estabelecido
no art. 2l desta Lei e at6 2oyo (vinte
por cento), depois de superado o limite ou na
sua igualdade, observada a legislagao aplic6vel;
III - outros recursos orgamentiirios do Tesouro e os cr6ditos adicionais;

IV - os rendimentos

provenientes de dep6sitos banc6rios e aplicag6es
financeiras do
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V - os provenientes de operagdes de cr6dito internas

VI - as doagdes,

e externas;

os auxilios, as contribuig6es e os legados destinados ao Fundo;

VII - os provenientes da Uni6o;

VIII - outras

receitas destinadas ao Fundo.

Art.20 - Poderdo ser alocados

ao Fundo:

I - ativos de propriedade do Municipio, excetuados os de origem tributriria;
II - bens m6veis e im6veis, na forma definida em regulamento, observadas

as condig6es

previstas em lei.

$ 1"' As receitas decorrentes do recebimento dos ativos de que trata o inciso I, e da
alienagao dos bens de que trata o inciso II, deste artigo, poderdo
ser utilizadas prioritariamente
no pagamento de parcelas devidas pelo contratante.

$ 2"' As condigdes para a liberagSo e a utilizagao de recursos do Fundo por parte do
beneficiririo serao estabelecidas no contrato de parceria priblico-privada,
firmado nos termos da
lei.

Art' 2l - o Fundo garantita at6 o limite

correspondente

a 30yo (trintapor

cento) das

obrigagdes anuais decorrentes dos contratos inseridos
no programa de promog5o de parcerias

Pfiblico-Privadas, que vierem a ser custeadas
com recursos do Municfpio, computados os
encargos e atualizagdes monetilrias.

Art' 22 - os

recursos do FGPPP ser6o depositados em conta
especifica junto d
instituigSo oficial de crddito ou instituigEo gestora
das contas do Municfpio.

CAPITULO V
DA SOCIEDADE DE PROPoSITO ESPECiFICO

Art. 23 -

Serri constitu(da, pelo parceiro privado, Sociedade
de prop6sito Especffico,

incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria,
ainda que parcialmente, a qual caber6 a
Rua AntOnio Valaddo, s/ n, Centro admGistrativo
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propriedade dos bens resultantes do investimento, durante a vigOncia do contrato, at6 que se dC
a amortizaq5o do investimento realizado.

S 1'. A transfer6ncia do controle da sociedade de prop6sito especifico e a constituigdo

de garantias ou onerag5o estardo condicionadas a autorizagdo expressa da

administragao

priblica, nos termos do edital e do contrato, observado o disposto no par6grafo finico, do art.2T,
da Lei Federal no 8.987, de

l3 de fevereiro de 1995.

2'. A Sociedade de Prop6sito Espec(fico poder6 assumir a forma de companhia aberta,

S

com ag6es negociadas em bolsa de valores do Pais ou do exterior, respeitado, quanto

ao

controle acion6rio, o disposto no $ lo, deste artigo e na Lei Federal n" 6.404, de 15 de dezembro
de 1976.

3'. A

Sociedade de Prop6sito Especffico poder6, na forma do contrato, dar em
garantia aos financiamentos contra(dos paru a consecug5o dos objetivos
da parceria pfblico-

S

privada os direitos emergentes do contrato de parceria atd o limite que
nao comprometa a
operacionalizagdo e a continuidade das obras e dos servigos.
$ 4'.

A

Sociedade de Prop6sito Especffico dever6, para celebragao do contrato,
adotar
contabilidade e demonstragdo financeira padronizadas, compativeis
com padr6es

mfnimos de

governanga corporativa que vierem a ser fixadas pelo
Governo Federal.

CAPITULO
Segiio

vI

I

Composigiio e Compet6ncias

Art' 24 - Fica criado o Conselho

Gestor do Programa de Parcerias ptiblico-privadas do

Municfpio de Nossa Senhora do Socorro - CGP, integrado pelos
seguintes membros:
I - o Secret6rio Municipal de Fazenda;

II - o Secret6rio Municipal do Desenvolvimento Urbano
III - o Secretiirio Municipal de Infra Estrutura;

e Habitagdo;

IV - o Secre&irio de Govemo Municipal;
V - o Procurador Geral do Municfpio;

vl
Rua

- at6 2 (dois) membros de livre escolha do chefe
do poder Executivo.
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$ 1". Caber6 ao Chefe do Poder Executivo nomear, entre os membros do Conselho,

o

Presidente e quem, nas suas ausCncias ou impedimentos, o substituirii, e respectivos suplentes.

$ 2". ParticiparSo das reuniSes do Conselho, com direito a voto, os demais titulares de
Secretarias Municipais que tiverem interesse direto em determinada parceria, em razdo de
vfnculo tem6tico entre o objeto desta e o respectivo campo funcional.

S

3'. O

Conselho deliberar6 mediante voto da maioria de seus membros, tendo o

Presidente direito ao voto de qualidade.
$ 4'. Caber6 ao Conselho Gestor:

I - analisar projetos de parcerias priblico-privadas,

para deliberagao do Chefe do poder

Executivo Municipal, observadas as condigOes estabelecidas no art.4o,desta Lei;

II - supervisionar a fiscalizag6o e a execug5o

das parcerias priblico-privadas;

III - opinar sobre alteragdo, revis6o, resolugSo, rescisdo,

prorrogagao ou renovagSo dos

contratos de parcerias priblico-privadas, observados o limite de at6 35 (trinta
e cinco) anos de
vig6ncia;

IV - propor ao Chefe do Poder Executivo a fixagao de diretrizes para o programa

de

de Parcerias P0blico-Privadas do Municfpio de Nossa Senhora do Socorro;
V - elaborar o seu Regimento Interno, a ser aprovado pelo Chefe do poder

Promogao

Executivo,

mediante ato pr6prio.
$ 5'. Ao membro do Conselho 6 vedado:

I - exercer o direito de voz e voto em qualquer ato ou matdria objeto programa
do

de

PromogSo de Parcerias Pfblico-Privadas em que
tiver interesse pessoal conflitante, cumprindo-

lhe cientificar os demais membros do conselho de seu impedimen
to e fazer constar em ata a
nalufieza e extensdo do conflito de seu interesse;

II - valer-se de informagdo sobre processo de parceria pfiblico-privada ainda n6o
divulgado para obter vantagem, para si ou para terceiros.

S 6"'

A

participagdo no Conselho n6o ser6 remunerada,
sendo considerada servigo

priblico relevante.

7"'

o

conselho Gestor do Programa de Parcerias Pfiblico-privadas
de Nossa Senhora
do socorro - cGP, sem prejufzo das competdncias
correlatas as das Secretarias do Municfpio e
S
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das Ag6ncias equiparadas, promoverd

o acompanhamento dos projetos de Parcerias Priblico-

Privadas, em sua execugdo, notadamente, quanto a sua eficiOncia.

Art, 25 - A relagdo dos projetos inseridos no Ambito do Programa de Promogdo de
Parcerias Priblico-Privadas por intermddio do Conselho Gestor, ser6 estabelecida anualmente e

aprovada mediante Decreto, contendo a definigSo de seus objetivos, as ag6es de governo e a

justificativa quanto d sua inclusdo.

Parfgrafo rinico. Para deliberagdo do Conselho Gestor sobre a contratagSo da parceria
pfiblico-privada a Secretaria Municipal interessada, e as entidades que lhe sejam vinculadas,

nos termos e prazos previstos em Decreto, promover6

o

encaminhamento

de

estudo

fundamentado e, nas fases subsequentes, diligenciar6 o processo de licitagdo e contratagao.

Art.26 -

Sem prejufzo do que disp6e o art.

l5

desta Lei, as posigSes e relat6rios sobre o

desempenho dos contratos de parcerias priblico-privadas ser6o inclu(das na prestagdo de contas

anual do Municipio, para encaminhamento d Cdmara Municipal e Tribunal de Contas do
Estado.
Se95o

II

Da Secretaria Executiva

Art.27. Fica criada, na estrutura da Secretaria Municipal de Fazenda, a

Secretaria

Executiva do Programa de Promogdo de Parcerias Priblico-Privadas do Municfpio de Nossa
Senhora do Socorro - PROMOPPP, d qual compete:

I -

executar

as

atividades operacionais

e

coordenar

as

agdes correlatas ao

desenvolvimento dos proj etos de parceri as pfibl ico-privadas;

II - assessorar e prestar apoio tdcnico ao Conselho

Gestor do Programa de Parcerias

Priblico-Privadas;

III - divulgar

os conceitos metodol6gicos pr6prios dos contratos de parcerias priblico-

privadas;
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IV - dar suporte t6cnico na elaboragSo de projetos e contratos, especialmente nos
aspectos financeiros e de licitagdo, ds Secretarias Municipais, 6rgdo ou entidade da
administragSo indireta.

CAPITULO VⅡ
DISPOSIcOES FINAIS
Art. 28 - Para atender

d implantagdo da Secretaria Executiva do Programa de Promogao

de Parcerias Pfblico-Privadas, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado

a ftxar, por ato

pr6prio, a sua estrutura de cargos e sal6rios.

Art.29 - O Poder Executivo regulamentar6

Art.30 - Esta Lei

a presente

Lei, no que couber.

entra em vigor na data de sua publicagdo.

Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de outubro de 20 I 5.

FABIO HENRIQUE

ANA DE CARVALHO,
ITO
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