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JardinOpolis, 12 de marco do 2020. 

OFICIO S.E. N. 0071/2020. 
PROJETO DE LEI N. 0  023/2020 

nsagem n. ° 
 

/2020.  

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estamos encaminhando as Vossas Excelencias, o Projeto 
de Lei que "INSTITU! PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICOPRIVADAS - PPP NO MUNICIPJO 
DE JARDiNOPOLIS-SP, E DA cuiRAs PROVIDENCiAS". 

Conceituando-se no ainbito da administraçâo püblica as Parcerias Pãblico-
Privadas PPP podem set definidas corno contratos organizacionais, em geral corn longa 
duraçào, que atribuern a urn sujeito privado o dever de prestar urn serviço püblico eficiente e 
de qualidade. 0 diferencial está na capacidade do poder páblico em captar os investimentos 
do setor privado para projetos que, anteriormente, so dependiam do setor pñblico. 

A presente propositura tern como objetivo criar legislacào municipal 
referente as Parcerias Püblico-Privadas, tendo corno referéncia a Lei Federal n° 11.079, de 
30/12/2004, que disciplina a matéria no arnbito nacional. Desta maneira, busca-se aperfeiçoar 
e modernizar a gestào municipal, objetivando incorporar o quo ha de mais profissional na 
gestAo püblica, p0Mm respeitando a lieterogeneidade e peculiaridades niunicipais. 

As PPP's tern sido objeto do ampla discussao naquilo quo diz respeito a 
adrninistraçâo püblica, sendo considerado urn instrumento exitoso na prornoçao de politicas 
pftblicas e desenvolvimento econômico e social, seja na esfera federal, estadual ou municipal. 
A literatura a respeito do tenia elenca como principais elementos quo tornam as Parcerias 
Páblico-Privadas objetos de destaque a reduçao de custos para o setor püblieo; o aumento da 
eficiéncia do serviço prestado; a manutençâo de investirnentos frente a oscilaçoes 
macroeconômicas de natureza fiscal; os ganhos através da aplicaçäo de expertise do setor 
privado junto ao poder pñblico; atraçAo de investimentos nacional e internacional para a 
promoçâo e o desenvolvirnento local; a geraçâo do empregos; incentivos a fiscalizaçAo e a 
transparéncia. 

Pan o municipio, a uniAo e vantajosa, pois sozinho dc nAo consegue 
mobilizar uma estrutura suficiente para dat conta de grandes obras e administrá-las de forma 
lucrativa. Em tempos de contençào de gastos pUblicos, o modelo de PPP pode ajudar o 
municipio a investir em setores fundamentals para o seu desenvolvimento. 

-continua as fls2- 

A Sua Exceléncia a Senhora 
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Cthnara Municipal 
NESTA 
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Jardinópolis deve se espeihar em municipios corn casos de sucesso de 
modelos de PPP' s, procurando veneer os principais desafios para a sua iniplementacâo como 
a austeridade fiscal; estmtura legal; garantias reals; governanca, transparência e clareza de 
regras e planejamento de longo prazo. 

Vale ressaltar que o presente projeto näo leva em eonsicleraçäo a PPP pan 
concessAo da água. 

Justificado nestes termos, submetenios a alta apreciaçào de Vossas 
Excelêneias a presente matéria, pedindo que a mesma Se] a apreciada dentro dos termos 
regirnentais, corn a sua consequente aprovaçâo. 

Em oportuno renovamos a Vossa Excelência e demais nobres Vereadores, os 
nossos mais sinceros protestos de estima, eonsideração e apreço. 

PAULO 
Municipal 
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PROJETO 	DE 	LET N.° 023 /2020 
=De 12 de Marco de 2020= 

"INSTITUI PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICO- 
• PRIVADAS - PPP NO MUNICIPIO DE JARDINOPOLS- 

CD c flA flITDAC nDn,InekIrIAa" ........................ 

O SENHOR PAULO JOSE BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIQOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jardinópohs, deste Estado, aprovou a projeto de 
Lei n.° 02312020, de autoria do Executivo e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Capitulol 
DO PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS 

Art. 1° Fica instituido no Municipio de JardinOpolis, o Programa tie Parcerias PCjblico-
Privadas, destinado a disciplinar e promover a reallzaçâo tie corttrataçães tie 
parcerias püblico-privadas corn agentes do setor privado no Arnbito da 
Adrninistracao Póblica Direta e Indireta, em areas de atuaçâo governamental de 
interesse social ou econOmico, voltadas ao desenvolvimento municipal. 

§1 1  0 Programa de Parcerias Püblico-Privadas observara as seguintes diretrizes: 

I- Eficiência no cumprimento das finalidades do Prograrna, corn estimulo a 
competitividade na prestaçào tie servicos e a sustentabilidade ecanômica tie cada 
empreendimento; 

II- A necessidade tie vantagem econôrnica e operacional da proposta para o Municipio e a 
meihoria da eficiência no emprego tie recursos pUblicos, relativamente a outras 
possibilidades tie execução direta ou indireta; 

Ill- Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos agentes 
privados incumbidos tie sua execução; 

IV- Indisponibilidade das funçöes politica, normativa, policial, reguladora, controladora e 
fiscalizadora do poder pUbtico; 

V- Universalizaçâo do acesso a bens e serviços essenciais; 
VI- Transparencia e publicidade dos procedimentos e decisôes; 
VII- Responsabilidade fiscal na celebração e execuçâo dos contratos; 
VIII-Responsabilidade social; 
Ix- Reparticào objetiva de riscos entre as partes; 
X- Responsabilidade ambiental; 
Xl- Reparticào objetiva tie riscos entre as partes; 
XII- Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. 

§21  0 Prograrna de Parcerias Publico-Privadas sera desenvolvido por meio de adequado 
planejamento, que definirã as prioridades quanta a implantaçâo, expansêo, melhoria, 
gestão ou exploraçâo de bens, serviços, atividades, infraestruturas, estabelecimentos 
ou empreendimentos pUblicos. 
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§ 3° A execução dos projetos de parcerias pUblico-privadas deverá ser acompanhada 
permanentemente, a tim de que se possa, par meio de critérios objetivos previamente 
definidos, avaliar a eficléricia do projeto e de sua execuçao. 

Art. 20  São condiçöes para a inclusâo de projetos no Programa de Parcerias PUbhco-
Privadas: 

- efetivo interesse piblico, considerando a natureza, relevancia e valor de sea objeto, 
bern coma o caráter prioritãrio da respectiva execucão, observado as diretrizes 
governarnentais; 

II -. estudo técnico de sua viabilidade, n -iediante demonstraçäo das metas e resultados a 
serem atingidos, prazos de execucão e de arnortizaçâo do capital investido, bern coma 
a indicação dos eritérios de avaliaçäo ou desempenho a serem utillzados; 

Ill - a viabilidade dos indicadores S resultado a ser adotado, em função de sua capacidade 
de aferir, de modo permanente e objetivo, o desempenho do ente privado em termos 
qualitativos e quantitativos, bern coma de parãmetros que vinculern o montante da 
remuneraçâo 805 resultados atingidos; 

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

executado. 

Paragrafo ünico. A aprovaçäo do projeto flea condicionada ainda a comprovação de 
compatibilidade corn a Lei Orçarnentária Anual, a Lei S Diretrizes 
Orçamentárias e o Piano Plurianual. 

Capitulo II 
DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS H SEUS CONTRATOS 

Seção I 
Definicoes e Principios 

Art. 31  Parceria PQbIico-Privada e o contrato administrativo de concessão, na modandade 
patrocinada Cu adrninistrativa, nos termos da Lei Federal no 11 .079, de 30 de 
dezembro de 2004, e sins alteracóes, celebrado entre a Adrninistração PUblica 
Direta e Indireta e entidades privadas, corn o objetivo de implantar a desenvolver 
obra, service ou empreendimento pCiblico, bern coma explorar a gestäo das 
atividades dales decorrentes, cabendo remuneração aos parceiros privados 
segundo critérios S desempenho, em prazo compativel corn a amortização dos 
investimentos realizados, observadas ainda as seguintes diretrizes: 

- efici&ncia no cumprimento das missôes do Municipio e no emprego dos recursos da 
sociedade; 

II - qualidade e continuidade na prestação de serviços; 
Ill - repartição dos riscos entre as contratantes; 
IV - sustentabilidade econôrnica da atividade; 
V - remuneração do contratado vincutada ao seu desempenho. 

Paragrafo Unico. 0 risco inerente a insustentabilidade financeira S parceria, em funçao de 
causa não imputávei a descumprirnento ou modificaçâo unilateral do 
contrato palo parceiro püblico, ou alguma situação de força major, deve 
ser, tanto quanta passive], transferido para o parceiro privado. 
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Secao H 
Da Formalizaçào dos Contratos de Parceria Páblico-Privada 

Art. 41  Os coritratos de Parcerias PUblico-Privadas, bern coma as Iicitaçöes que as 
precederem, reger-se-5o pelo disposto nesta lei, na legisIaco federal 
correspondente, em especial na Lei Federal no 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, e suas atualizaçoes, pelas normas gerais do regime de concessâo e 
permissão de serviços pUbhcos, pelas normas gerais de Ucitaçöes e contratos 
administrativos e deverâo obrigatoriarnente estabelecer: 

I- As metas a as resultados a serem atingido, cronograma de execução a prazos 
estirnados para seu alcance, bern coma as critérios objetivos de avaliaçâo de 
desempenho a serem utilizados, mediante adocâo de indicadores capazes de aferir o 
resuitado; 

ii- 0 prazo de vigéncia, lirnitado a urn minima de 5 (cinco) anos a a urn rnáximo de 35 
(trinta a cinco) anos; 

III- A rernuneração pelos bens ou serviços disponibilizados e, observada a natureza do 
instituto escothido para viabilizar a parceria, a prazo necessário a amortizaçâo dos 
investimentos; 

IV- As formas de remurieração e de atualizaçäo dos valores contratuals; 
V- As penalidades aplicaveis a Adrninistração PUblics a ao parceiro privado; 
Vi- 0 compartiihamento corn a Adrninistração PUblics, dos ganhos econômicos decorrentes 

da reduçâo do risco de crédito dos financiamentos da parceria e do ganho de 
produtividade apurados na execução do contrato; 

VII- As hipoteses de extinçâo antecipada do contrato e as critérios pare cáicuio, prazo a 
demais condiçOes de pagarnento das indenizaçöes devidas; 

VII!- Clàusu}as que, dependendo cia modalidade escoihida, preveja a obrigacâo do 
contrataclo de obter recursos financeiros necessàrios a execucâo do abjeto e de 
sujeitar-se aos riscos do negócio, bem coma as hipOteses de exc(usão de sue 
responsabilidade; 

IX- tdentificaçâo dos gestores responsáveis pela execução e fiscalizacao; 
X- A periodicidade a as mecanisrnos de revisâo pars: 

a) Manutençao do inicial equilibria econOmico-financeiro dos contratos; 
b) Preservaçâo da atual idade da prestação dos serviços objetos cia parceria. 

Xi- Os fatos que caracterizam a inadimpléncia pecuniária do parceiro pUblico, as modos o 
prazo de regularização, bern coma a forma de notificaçâo da inadimpiencia ao gestor do 
fundo garantidor, palo parceiro privado; 

XII- As hipóteses de encampação; 
xiii- 0 cronograma e as marcos pars a repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte 

cia recursos, na fase de investimentos do projeto e/ou após a disporiibihzação dos 
serviços. 

§1° Compete so Fader PUblico declarer de utilidade pCiblica as bens que, par suas 
caracteristicas, sejarn apropriados ao desenvolvimento de atividades inerentes, 
acessórias ou complementares so objeto do contrato, bern coma a implementaçâo de 
projetos associados. 

§20  As indenizaçOes de que trata a inciso VII do caput deste artigo poderâo ser pagas a 
entidade financiadora do projeto de parceria pUblico-privada. 

§30  As ciáusuias de atuahzaçâo automatics de valores, baseadas em indices a fOrmulas 
matemáticas, quando houver, serão aplicadas sam a necessidade de hornoiogaçâo 
par parte da Adrninistraçào PUbhca, exceto se esta publicar, ate o advento do primeiro 
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vencirnento de fatura, apOs a data cia atualizacâo, razâes fundamentadas em lei ou no 
contrato para a não homologaçâo ou se a legislaçâo aphcávei exigir. 

§40  Na extincâo da concessâo, serão observados: 
I- 0 retorno ac Municipio de todos as bens reversiveis, direitos e privilégios transferidos 

ao concessionãrio, conforme previsto no editat e estabelecido no contrato; 
II- Haveré a imediata assunçâo do serviço pelo MunIcipio, procedendo-se aos 

levantarnentos, avaliaçao e Iiquidaçâo necessária, corn ocupacâo das instalacaes e 
utilização de todos Os bens reversIveis; 

III- Nos casos de advento do termo contratual e de encampaçâo, o Municiplo, antecipando-
so a extinção da concessão, procedera aos levantarnentos e avaliaçôes necessérios a 
deterniinação dos montantes da indenizacao que seré devida a concessionária, na 
forma dos incisos IV a V deste parégrafo; 

iv- A reversâo no advento do termo contratual far-se-a corn a indenização das parcelas dos 
jnvestimentos vincujados a bens reversiveis, ainda não amortizados ou depreciados, 
que tenham sido reatizados corn a objetivo de garantir a continuidade e atualidade do 
servigo concedido; 

v- Considerar-se encampacão a retomada do serviço palo Municiplo da concessão, por 
motivo de interesse pUblico, mediante lei autorizativa especifica a após prévio 
pagamento cia indenizaçáo, na forma do inciso IV deste artigo. 

§51  Alern cia avaliação a aprovaçäo do Conseiho Castor de PPP, a abertura do processo 
IicitatOrio para contratar Parceria PUbIlco-Privada está candicionada as normas gerais 
do licitaçao, contidas na Lei Federal n° 8.666(93 e suas atualizaçoes, as normas de 
responsabilidade fiscal previstas na Lei Complementar Federal n° 101/00 e as normas 
gerais alusivas as parcerias pUblico-privadas da Lei Federal n° 11.079/04, e suas 
atualizaçOes. 

§60  0 Municipia somente poderá contratar Parceria Pcthlico-Privada quando a soma das 
despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas nào 
tiver excedido, no ano anterior, a 5% (cinco por cento) cia receita corrente liquida do 
exercicia, a as despesas anuais dos contatos vigentes, nos 10 (dez) anos 
subsequentes, nâo excedarn a 5% (cinco par cento) da receita corrente lIquida 
projetada para os respectivos exerc(cios. 

Secào III 
Da Remuneraçào 

Art. 50  A rernuneração ao contratado, observada a natureza juridica do instituto escoihido 
para viabilizar a parceria, poderá ser feita mediante a utilização isolada ou 
combinada das seguintes alternativas: 

I- Tarifas cobradas dos usuários; 
II- Pagamento corn recursos orçamentários ou do tesouro Municipal; 
III- Cessao de direitos relativos a exploração comercia) do bens pUblicos materlais ou 

imateriais; 
IV- Cessâo de créditos nao tributarios do Municipio; 
V- Transferencia de bens moveis e imoveis; 
VI- Outorga de direitos sobre bans póblicos dorniniais; 
VII- Outras receitas alternativas, complementares, acessórias, ou de projetos associados; 
VIII-Outros meios admitidos em lei. 
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§1 0  0 contrato poderé prever a pagamento ao parceiro privado do remuneraçâo variveJ 
viriculada ao seu desempenho, coriforme metas e padrOes de qualidade a 
disponibihdade definidos no coritrato. 

§21  0 contrato poderâ prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a 
realizaçao de obras a aquisição de bens reversiveis, nos termos dos incisos X e XI do 
caput do artigo 18 da Let Federal no 8.987, de 13 do fevereiro do 1995, desde quo 
autorizado no edital de licitaçâo. 

§31  Por ocasiâo da extinção do contrato, o parceiro privado nâo receberé indenizaçäo pelas 
parcelas do investimentos vhiculados a bens reversiveis ainda nao arnortizadas ou 
depreciadas, quando tais investimentos houverem sido realizados corn valores 
provenientes do aporte de recursos de que trata o §2 0  deste artigo. 

Art. 60  As parcerias pUblico-privadas, para as fins desta Lei, seräo remuneradas segundo 
critérios do desempenho, em prazo compailvel corn a amortização dos 
investimentos realizados. 

Art. 7° 0 edital de licitação poderá prover em favor do parceiro privado outras fontes de 
receitas alternativas, complementares, acessarias ou do projetos associados, corn 
ou sern exciusividade, corn vistas a favorecer a rnodicidade das tarifas, conferir 
malor sustentabilidade 80 projeto ou propiciar manor contraprestação 
governamental. 

Art. 80  Sem prejuizo das sançOes previstas na legislação pertinente, 0 contrato poderá 
prever, para a hipotese de inadimplemento da obrigacào pecuniária a cargo do 
contratante, o acréscimo do rnu!ta de 2% (dois par canto) sabre os valores vencidos 
e nâo pagos, e juros segundo a taxa vigente para a mora no pagamento do 
impostos devidos ao Municipio. 

Secâo IV 
Da Responsabilidade e das Obrigacôes dos Parceiros Privados 

Art. 91  As parcerias püblico-privadas determinarn pare as agentes do setor privado: 

I- A assunção do obrigacOes de resultado definidas pelo Poder Póblico, corn liberdade 
para a escolha dos mobs para sua implementacão, nos limites previstos no 
instrumento; 

II- A submissao ao controle do Poder PUblico permanente dos resultados, como 
condiçâo pam percepçâo da rernuneraçâo e pagarnento; 

III- 0 dover de submeter-se a fiscalização do Poder POblico, perrnitindo a acesso do 
seus agentes as instalaçOes, informagdes e documentos inerentes ao contrato, 
inclusive seus registros contâbeis; 

IV- Sujeiçâo aos riscos do empreendirnento, salvo nos casos expressamente previstos 
no edital de Iicitaçao e no contrato. 

Art. 10. Para contratar corn a Administraçâo PUblica, o parceiro privado ainda obriga-se a 
demonstrar e comprovar a capacidade técnica, econômica e financeira para a 
execuçâo do contrato. 
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Capitulo Ill 
DA CONTABILIDADE DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVAIDAS 

Art. 11. Os contratos de parcerias püblico-privadas estào baseados na realizaçâo continua e 
plena de atividades que as caracterizarn como prestação de serviços. 

Parágrafo ünico. Em conformidade corn a Lei Complernentar Federal no ioiioo, os 
contratos de parcerias pUblico-privadas são considerados despesas de 
carter continuado, sendo obrigatOrios Os procedimentos definidos nos 
artigos 16e 17 da referida legislação federal. 

Art. 12. Os projetos de parcerias piblico-privadas deverão ser contabilizados como serviços 
de terceiros, em conformidade corn as Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional 
ou Iegislaçao superior, de acordo corn o valor estirnado para cada exercicio 
financeiro. 

Art. 13. Os programas e atividades relacionados corn parcerias pUblico-privadas (PPP) 
devern ser indicados na Lei Orçamentéria Anual de forma individualizada, corn a 
descriçâo do projeto e o total de créditos orçarnentários para sua execuço. 

Art. 14. 0 Poder Executivo encaminhará juntamente corn o Projeto da Lei Orçamentària 
Anual, documento intitulado "Anexo dos Prograrnas de Parcerias Püblico-Privadas", 
indicando os valores dos creditos orçamentários, individualizados para cada projeto, 
suficientes para o custeio destes no exercicio referido. 

Parégrafo Onico. Os valores destinados no Projeto da Lei Orçamentária Anual devern 
incluir, obrigatoriamente, o valor estirnado de reajuste definido no contrato 
de parceria. 

Capitulo IV 
DAS GARANTIAS 

Art. 15. As obrigaçaes pecuniarias contraidas pela Adrninistraçâo POblica oriundas de 
contrato de parceria püblico-privada, observada a Iegislação pertinente, em especial 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, poderão ser garantidas através de: 

I- Vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do artigo 167 da 
Constituiçao Federal; 

II- lnstituicao ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 
Ill- Contrataçao de seguro-garantia corn as companhias seguradoras que não sejarn 

controladas pelo Poder PUblico; 
IV- Garantia prestada por organismos internacionais ou instituiçôes financeiras que nao 

sejam controladas pelo Poder Pübuico; 
V- Garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa 

finalidade; 
VI- Outros rnecanisrnos admitidos em lei. 

§1 0  Alérn das garantias referidas no caput deste artigo, o contrato de parceria poclerá prever 
a emissâo de ernpenhos relativos as obrigacôes da Administração Püblica, diretarnente 
em favor da instituição financiadora do projeto e a legitimidade desta para receber 
pagamentos por interrnedio do fundo garantidor. 
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§20  0 direito cia institução financiadora citado no §1 0  so limits a habilitaçâo pars receber 
diretarnente a valor verificado pela Administração Püblica na fase do liquidaçào, 
exclulda sue legitimidade pars irnpugná-Ia. 

CapItulov 	 - 
DA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO 

Art. 16. Sera constitulda, pelo parceiro privado, urns sociedade do propósito especifico 
incumbida do implantar e gerir a objeto do parceria, ainda quo parcialmente, a qua) 
caberã a propriedade dos bens resultantes do investimento, durante a vigéncia do 
contrato, ate que so de a amortização do investimento realizado. 

§1 1  A transferência do controle da sociedade do propósito especIfico e constituiQâo de 
garantias ou oneração estarâo condicionadas a autorizaçâo expressa cia Administração 
PUblica, nos termos do edital e do contrato, observado o disposto no artigo 27 da Lei 
Federal ri° 8.987, de 13 de fevereiro do 1995. 

§20  A sociedade de propôsito espocifico poderé assumir a forma de companhia aberta, corn 
açöos negociadas em bolsa de valores do pals cii do exterior, respeitado, quanta so 
controls acionado, o disposto no § 1 0  deste artigo e na Lei Federal n° 6.404176. 

§30  A sociedade de propósito especifico poderá, na forma do contrato, dar em garantia sos 
financiamentos contraidos para a consecução dos objetivos cia parceria publico-privada 
as direitos emergentes do contrato do parceria ate 0 limite quo não comprorneta a 
operacionalização e a continuidade das obras e servicos. 

§40  A sociedade de propOsito especifico deverà, pare celebraçâo do contrato, adotar 
contabilidade e demonstração financeira padronizadas, compativeis corn as padrôes 
minirnos de governanca corporativa que vierem a ser fixadas polo Governo Federal. 

CapItulo VI 	 - 
DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS 

Art. 17. A gestâo do Programa Municipal de Parcerias Püblico-Privadas será rea(izada par 
Conselho Gestor, quo fica criado, subordinado ao Preteito par linha de autoridade 
hierárquica a funcional, o qua) definira as prioridades quanto a implantação, 
expansäo, melhoria, gestao Cu exploraçâo do bens, servicos, atividades, 
infraestruturas, estabelecimentos ou ernpreendirnentos püblicos. 

Art. 18. A cornposiçâo do Conselbo Gestor será fixada por decreto do Chefe do Poder 
Executivo. 

Art. 19. Caberá so Conselho Gestor: 
I- Aprovar projetos do parceria póblico-privada e concessão comum, inclusive aqueles 

oriundos do Procedimento do Manifestaçâo do Interesse - PM), realizados nos termos 
das Leis Federais n. °s 8.987/95 e 9.074/95, bern coma do Manifostação de Interesse cia 
Iniciativa Privada - MIP, realizados nos termos de decreto expedido pelo Poder 
Executivo; 
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II- Acompanhar permanentemente a execuçâo dos projetos de parcerias pUblico-privadas 
para avaliaçâo de sua eficlencia, par melo de critérios objetivos previamente definidos; 

Ill- Decidir sabre a a}teraçâo, revisão, rescisâo, prorrogaçâo ou renovação dos contratos de 
parcerias pUbUco-privadas; 

IV.- Fazer publicar as atas de suas reunlOes na imprensa local e no Diana Oficial do Estado, 
de forma reduzida. 

§1 1  A aprovaçào da inclusAc de projeto no Programa Municipal de Parcerias Póblico-
Privadas, nos termos do inciso I deste artigo, implicará em autorizaçâo pare a 
realização do respectivo procedimento Iicitatorio. 

§20  A participaçäo no Conseiho nâo sera remunerada, sendo considerado servico püblico 
relevante. 

§3° Cabera a Secretaria Municipal designada par meio de decreto especifico executar as 
atividades operacionais e de coordenaçâo das parcerias póblico- privadas, bern como 
assessorar a Conseiho Gestor do Programa de Parcerias Püblico- Privadas are cniado e 
divulgar as conceitos e metodologias prOprios dos contratos de parceria, apoiada par 
equips técnica. 

§4° Caberá a unidade, designada par rneio de decreto proprio, secretaniar o Conseiho 
Gestor, executar as atividades operacionais e de coordenacão das parcerias páblico-
privadas, assessorar a Conselho Gestar e divulgar as conceitos a metodalogias prOpnias 
dos contratos de parceria püblico-privada, apoiada par equipe técnica. 

Capitulo VII 
DAS DISPOSIOES FINAlS 

Art. 20. Os projetos de parcerias pUblico-privadas serâo objeto de consulta pUblica, corn 
antecedéncia minima de 30 (tninta) cuss cia publicaçâa do edital cia respective 
licitaçâo, mediante publicação de aviso na imprensa oficial, em jornais de grande 
circulaçao e par rneio eletronico, no qual serão informadas as justificativas pare a 
contrataçâo, a identificaçâo do objeto, o prazo de duraçâo do contrato e seu valor 
estimado, fixanda-se prazo pars fornecimento de sugestOes, cujo termo dar-se-à 
pelo menos corn 7 (sete) dies de antecedéncia cia data prevista para a publicação 
do edital. 

Art. 21. A Administraçâo PUblica devera declarar de utilidade pUbHca area, local ou bern qua 
seja adequado ao desenvolvirnento de atividades inerentes, acessórias Cu 

complementares so objeto do contrato de parceria pQblico-privada e a 
irnplementação de projeto associado, bern corno promover as necessárias 
desapropriaçães. 

Art. 22. Os instrumentos de parcerias pOblico-privadas poderao prever mecanismos 
arnigéveis de soluçêo de divergencias contratuais, inclusive par meio de arbitragern, 
nos termos da legislaçao em vigor. 

§1 0  Na hipOtese de arbitragem, as árbitros deverão escolbidos dentre as vincutados a 
instituiçOes especializadas na matéria a cia reconhecida idoneidade. 

§20  A arbitragem, se pactuada, terá tugar na sede do Municipio de Jardinopotis-SP. 
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Art. 23. As coritrataçOes de parcerias pOblico-privadas de que trata esta Lei dependerão de 
autorização legislativa especIfica. 

Art. 24. 0 Fader Executivo fica autorizado a determinar, sempre que rtecessário, as atos 
administrativos suplementares ao perfeito cumprimento da presente Lei. 

Art. 25. As despesas decorrentes da execuçâo desta lei correrão a conta das dotaçOes 
próprias do orçamento. 

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Prefeitura Municipal de JardinopoiisISP, 12 de marco de 2020. 

PAULO 4ILIADORI 
Pre eito Municipal 


