
PREFEITURA DE MUZAMBINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

  

LEI N° 3.415, DE 06 DE JULHO DE 2015 

DISPOE SOBRE A_ INSTITUICAO DO 
PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS 
PUBLICO-PRIVADAS, CRIA O 
CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS 
PUBLICO-PRIVADAS DO MUNICIPIO DE 
MUZAMBINHO E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 

do povo, aprova e cu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1° Fica instituido o Programa Municipal de Parcerias Publicas-Privadas, 

destinado a disciplinar e promover a realizag4o de parcerias publicos privadas no ambito da 

Administragao Publica do Municipio de Muzambinho. 

Art. 2° As acdes do Poder Executivo relativo ao Programa serao estabelecidas no 

Plano Municipal de Parcerias Publico-Privadas, a ser elaborado nos termos desta Lei. 

Art. 3° As parcciras ptblico-privadas obedecem ao disposto nesta Lei ¢ na Lei Federal 

n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

Art. 4° Nos termos estabelecidos em cada caso, o particular pode participar da 

parceria, cabendo-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e humanos e¢ ser 

remunerado, segundo o seu desempenho, na execugao das atividades contratadas, observadas 

as seguintes diretrizes: 

I- indelegabilidade das fungdes reguladora, controladora e do exercicio do poder de 

policia do Municipio ¢ outras atividades exclusivas de Estado, servicos de julgamento de 

recursos administrativos e servigos juridicos; 

Il- eficiéncia na execuco das politicas publicas e no emprego dos recursos publicos: 

IL- qualidade e continuidade na prestagdo dos servigos; 

IV- respeito aos interesses e aos direitos dos destinatérios dos servigos e dos entes 

privados incumbidos da sua execug¢ao; 
V- reparticdo objetiva dos riscos entre partes; 

VI- garantia de sustentabilidade econdémica da atividade; 

VII- estimulo a competitividade na prestagao de servigos; 

VI- responsabilidade fiscal na celebracdo ¢ na execu¢ao de contratos; 

IX- universalizacdo do acesso a bens ¢€ a servicos essenciais; 

X- publicidade e clareza na adogdo de procedimentos e de decisées; 

XI- remuneracao do contrato vinculada ao seu desempenho; 

XII- _ participagao popular mediante audiéncia publica; 

XILI- respeito a preservagao ambiental. 
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Art. 5° O objetivo da parceria publica-privada é a delegagao a particular da prestagao 

de servigo publico municipal, precedida ou nao da execugao de obra publica, podendo esta 

envolver a construcao, total ou parcial, conservacgdo, reforma, ampliagao ou melhoramento de 

quaisquer obras de interesse publico. 

Paragrafo Unico. Poderdo ser objeto de parceria todos os servigos publicos que nao 

sejam definidos normativamente como indelegaveis pela Administragao Publica. 

Art. 6° Nao constituem parceria ptblico-privada: 

I- a concessdo comum, assim entendida a delegac&o a particular da prestag¢ao de 

servigo publico, precedida ou nao da execucgéo de obra publica, que nao envolver 

contraprestacdo pecuniaria do parceiro publico ao parceiro privado; 

Il- a concess&o que nao tiver como objetivo principal a delegagao da prestagao de 

servico publico. 

Art. 7° Para a efetivacdo da parceria publico-privada, em cada caso, poderao ser 

utilizados todos os instrumentos juridicos com ela compativeis. 

Art. 8° Na celebracdo de parceria publico-privada, é vedada a delegagdo ao entre 

privado, sem prejuizo de outras vedag6es previstas em lei, das seguintes competéncias: 

I- edigdo de atos juridicos com fundamento em poder de autoridade de natureza 

publica; 

IJ- as de natureza politica, normativa, regulatoria ou que envolvam poder de politica; 

IL- direcdo superior de 6rgaos e de entidades publicos; 

IV- demais competéncias municipais cuja delegag4o seja vedada por lei. 

Pardgrafo unico. Fica vedado ao ente privado 0 acesso a banco de dados que 

contenha informagées de natureza sigilosa. 

CAPITULO I . 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DELIBERACAO DOS PROJETOS 

Art. 9° Os projetos de parceria de que se trata esta lei serfo aprovados mediante 

processo administrativo deliberativo prévio, que compreendera as seguintes fases: 

I- proposicgdo do projeto; 

II- andlise da viabilidade do projeto; 

III- consulta publica; 

IV- deliberagao. : 

Pardgrafo Unico. O prazo para tramitagao e conclusdo dos processos de deliberacgao 

referidos neste artigo é de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado pelo Chefe do 

Executivo Municipal, mediante justificativa expressa. 

Art. 10. A proposicao do projeto de parceria, sem prejuizo dos requisitos 

estabelecidos nos regulamentos e nos editais, deverao conter estudos técnicos que 

demonstrem em relacdo ao objeto a ser contratado: 

I- a vantagem econ6émica e operacional da proposta para o Municipio ¢ a melhoria 

da eficiéncia no emprego dos recursos publicos, relativamente a outras possibilidades de 

prestacao, direta ou indireta; 

Il- viabilidade dos indicadores de resultados a serem adotados, em fungao da sua 

capacidade de aferir, de modo permanente e objetiva, o desempenho do ente privado, em 

a



PREFEITURA DE MUZAMBINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

  

termos qualificativos e quantitativos, bem como o parametros que vinculem a montante da 

remuneracéo aos resultados atingidos; 
III- a viabilidade de obtencdo, pelo ente privado na exploragao de servigos, de ganhos 

econdémicos suficientes para cobrir seus custos; 

IV- a forma e os prazos de amortizagao do capital investido pelo contratado; 
V- a necessidade, a importancia e o valor do servi¢o em relagao ao objetivo a ser 

executado; 

VI- a legalidade do projeto, fundamentada em parecer juridico. 
§ 1° As determinacgdes deste artigo aplicam-se tanto no caso do proponente ser 

representante de 6rgdo, entidade ou agente da administracéo publica, como no caso do 

proponente pertencer a iniciativa privada. 
§ 2° O Proponente pode requerer que seja feito sigilo sobre documentos ou dados 

contidos em sua proposta, excluidos aqueles que sejam imprescindiveis 4 ampla compreensao 

do projeto na fase de consulta publica. 

Art. 11. Na hipétese do proponente do projeto nfo vencer a licitagao para a efetivagdo 
da parceria, o mesmo podera ser ressarcido pelo licitante vencedor do valor despendido com o 

projeto, fixado no ato da sua apresentacao. 

Art. 12. A andalise técnica, econdmico-financeira, social e de conveniéncia ¢ 

oportunidade do projeto sera feita pelo Orgéo gestor de parcerias publico-privadas do 

municipio, ao qual cabera decidir sobre pedido de sigilo do conteudo de proposta, de modo 

fundamentado. 

Art. 13. As minutas de edital e de contrato de parceria publico-privada serao 
submetidas a consulta pliblica, mediante publicag4o na imprensa oficial, em jornais de grande 

circulagdo e por meio eletrénico, que devera informar a justificativa para a contratagao, a 

identificagao do objetivo, o prazo de duracgao do contrato, seu valor estimado, fixando-se 0 

prazo minimo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestao, cujo termo se dara pelo menos 

07 (sete) dias antes da data prevista para a publicagao do edital. 

CAPITULO 
DO CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO 

Art. 14. Parceria publica-privada é 0 contrato administrativo de concessao peculiar de 

prestacdo de servi¢o publico ou de servigo publico precedido ou nao da execugao de obra 

publica, que envolve contraprestagdo pecuniaria, total (PPP Administrativa) ou parcial (PPP 

Patrocinada), do parceiro publico ao parceiro privado. 

Art.15. As clausulas dos contratos de parceria publico-privada atenderao ao disposto 

no art.5° e seguintes da Lei Federal n° 11.079, de 2004, no que couber, devendo também 

prover: 
I- 0 prazo de vigéncia do contrato, compativel com a amortiza¢ao dos investimentos 

realizados, ndo inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual 

prorrogacao; 

IJ- indicagao das metas e dos resultados a serem atingidos pelo contratado e do 

cronograma de execuc¢do, definidos os prazos estimados para seu alcance; 

IlI- definicdo de critérios objetivos de avaliagao de desemprenho a serem utilizados 

mediante adocao de indicadores capazes de aferir a qualidade do servi¢o; 
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IV- apresentagao, pelo contratante, de estudo do impacto financeiro-orgamentario no 

exercicio em que deva entrar em vigor e nos subsequentes, abrangendo a execugao integral do 

contrato; 

V- 0 compartilhamento com a Administragéo Publica, nos termos previstos no 

contrato, dos ganhos econémicos decorrentes da alteragao das condigdes de financiamento; 

VI- as penalidades aplicaveis 4 Administragdéo Publica e ao parceiro privado, na 

hipdtese de inadimplemento das obrigagdes contratuais; 

VII- as hipdteses de extingao antes do advento do prazo contratual, bem como os 

critérios para o calculo e para o pagamento das indenizag6es devidas. 

§ 1°O contrato sé podera ser celebrado se 0 seu objetivo estiver previsto no Plano 

Plurianual em vigor, na Lei de Diretrizes Orgamentarias e na Lei do Or¢amento Anual. 

§ 2° Fica vedada a celebragdo de contrato e a elevag&o das despesas com contratos 

vigentes, nas situacgdes previstas no “caput” do art. 9° e no § 1° do art. 31 da Lei 

Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000. 

§ 3° Sempre que o objetivo do contrato exigir, sera obrigatdria a licenga ambiental 

prévia ou expedigao das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento. 

Art. 16. O contrato de parceria publico-privada podera prever mecanismo amigaveis 

de solucdo de divergéncias contratuais, inclusive por meio de arbitragem. 

§ 1° Na hipotese de arbitragem, os arbitros serdo escolhidos entre pessoas naturais de 

reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria, devendo o procedimento ser realizado em 

conformidade com regras de arbitragem de 6rgdo arbitral institucional ou entidade 

especializada. 

§ 2° A arbitragem tera lugar no Municipio da Prefeitura, em cujo foro serao ajuizadas, 

se for 0 caso, as acGes necessdrias para assegurar a sua realizacao ¢ a execu¢ao de sentenca 

arbitral. 

Art.17. Sdo obrigacdes minimas do contratado na parceria publica privada: 

I- demonstrar capacidade econémica e financeira para a execugao do contato; 

II- assumir compromisso de resultados definido pela Administragao Publica, 

facultada a escolha dos meios para a execugdo do contrato, nos limites previstos no 

instrumento: 

IIJ- submeter-se a controle permanente dos resultados pelo Municipio; 

IV- submeter-se a fiscalizago da AdministragAo Publica permitindo o livre acesso 

dos agentes publicos as instalagdes, as informagdes e aos documentos relativos ao contrato, 

incluidos os registros contabeis; ; 

V-  sujeitar-se aos riscos do empreendimento, salvo nos casos expressos no contrato. 

Art. 18. A obrigacao contratual da Administragao Publica, nos contratos de parceria 

publico-privada, podera ser feita por meio de uma ou mais das seguintes formas: 

I- tarifa ou outra forma de remunerag¢ao paga pelos usuarios; 

Il- recursos do Tesouro Municipal ou de entidade da Administrac¢4o Publica, 

IlJ- cessio de créditos do Municipio e de entidade da Administragao Publica, 

permitida por lei; 

IV- titulos da divida publica, emitidos com observancia da legislagao aplicavel; 

V- cessdo do direito de explorag&o comercial de bens publicos e outros bens de 

natureza imaterial, tais como marcas, patentes e bancos de dados; 
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VI- outras receitas alternativas, complementares, acessérios ou de _ projetos 
associados; 

VII-  transferéncia de bens moveis ou iméveis, observada a legislacdo pertinente. 
§1° A remuneragao do contrato dar-se-a a partir do momento em que 0 servico estiver 

disponivel para utilizacdo. 

§2° Os ganhos econdmicos decorrentes da modernizagéo, da expansio ou da 

racionalizagdo de atividade desenvolvida pelo contrato e da repactuacdo das condigées de 
financiamento sero compartilhados com o contratante. 

§3° Para definicado de prioridade no pagamento, as despesas decorrentes do contrato 
teréo, desde que prevista na Lei de diretrizes Orgamentarias — LDO, tratamento idéntico ao 
servico da divida publica, nos termos do § 2° do art. 9° da Lei Complementar Federal n° 101, 
de 2000. 

§4° A remuneragao do parceiro privado podera sofrer atualizacdo periddica com base 
em formulas paramétricas, conforme previsto no edital de licitacdo. 

§5° Os contratos previstos nesta Lei poderfo prever 0 pagamento, ao parcciro 
privado, de remuneragéo varidvel, vinculada ao seu desempenho na execu¢ao do contrato, 
conforme metas e padrées de qualidades e disponibilidade previamente definidos. 

Art. 19. As obrigagées pecuniarias contraidas pela Administracdo Publica em contrato 
de parceria publico-privada poder4o ser garantidas mediante: 

I- vinculagao de receitas, observado o disposto no inc. IV do art. 167 da 
Constitui¢gao Federal; 

II- institui¢ao ou utilizacao de fundos especiais previstos em lei; 

IlI- contratagao de seguro-garantia com companhias seguradoras que nao sejam 
controladas pelo Poder Publico; 

IV- garantia prestada por organismo internacional ou instituigdo financeira que nado 
seja controlada pelo Poder Publico; 

V-  garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para finalidade; 
VI- outros mecanismos admitidos em lei. 

; CAPITULO IV 
DO ORGAO GESTOR DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS 

MUNICIPAIS 

Art. 20. Fica criado o conselho Gestor de Parcerias Publico-Privadas do Municipio de 
MUZAMBINHO, cuja regulamentagao sera estabelecida por decreto. 

Art. 21. O Conselho Gestor de Parcerias Publico-Privadas do Municipio da Cidade 
sera composto por representante titular e respectivo suplente de cada um dos seguintes 

orgaos: 
I- Gabinete do Prefeito; 

II- Planejamento e Desenvolvimento; 

II- Fazenda; 

IV- Negocios Juridicos. 

Art, 22. Compete ao Conselho Gestor de PPP: 
I- claborar, anualmente o Plano |Municipal de Parceiros Publico- Privadas e aprovar 

os editais, os contratos, seus aditamentos e suas prorrogac6es. 
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II- avaliar permanentemente o Plano Municipal de Parcerias Publico-Privadas, sem 

prejuizo do acompanhamento da execugao de cada projeto; 

III- apreciar os projetos apresentados pelo érgéo ou entidade da Administragao 

Publica, interessados em participar do Plano Municipal de Parcerias Publico-Privadas; 

IV- remeter a Camara Municipal da Cidade, anualmente, até o ultimo dia do més de 

marco, relatério detalhado das atividades desenvolvidas e desempenhadas no ambito dos 

contratos de parcerias publico-privadas, no ano anterior. 

Paragrafo unico. Os projetos incluidos pelo Conselho Gestor de PPP integrarao o 

Plano Municipal de Parcerias Publico-Privadas, o qual sera aprovado por decreto. 

Art. 23. Compete aos Orgaos Municipais, nas suas respectivas areas de competéncia, 

submeter o edital de licitacéo ao conselho Gestor de PPP, proceder a licitagao, acompanhar e 

fiscalizar os contratos de parceria publico-privada. 

Paragrafo unico. O Orgao Municipal, a que estiver vinculada a PPP, encaminhara ao 

Conselho Gestor de PPP, com periodicidade semestral, relatérios circunstanciados acerca da 

execucdo dos contratos de parceria publico-privada, na forma definida em regulamento. 

CAPITULO Vv 
DISPOSICOES GERAIS E FINAIS 

Art. 24. A licitacéo, na modalidade de concorréncia, sera regida pelas normas gerais 

nacionais pertinentes ao contrato que se intentara firmar, no caso concreto, bem como pelas 

normas especificas de implantar e gerir o objeto da parceria. 

Art. 25. Antes da celebrac4o do contrato devera ser constituida sociedade de propésito 

especifica, incumbida de implantar e gerir 0 objeto da parceria. 

Art. 26. Compete ao Poder Publico Municipal declarar de utilidades publicas bem que 

seja apropriado ao desenvolvimento de atividades, inerentes, acessOrias ou complementares 

ao objeto do contrato e a implementagao de projeto associado, bem como promover a sua 

desapropria¢ao diretamente. 

Art. 27. As despesas decorrentes da execug&o desta Lei correraéo por conta de 

dotagdes orgamentarias proprias, suplementadas se necessario. 

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Muzambinho-MG, 06 de julho de 2015. 
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