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O Prefeito Municipal de Jaciara-MT,

atribuições legais,

LEI N". I.E93 DE 23 DE MAIO DE 2019.

(INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

ATRAVÉS DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS -
PPP DO MUNICiPIO DE JACIARÂ/MT , E DÁ

OUTRAS PROVIDÊXCIES."

A BDU ABAR CA vlN MOHAMMAD no uso de sua

PRINCiPIO DA PUBLICIOAOE
Art.37 caput: CF/88

Este documento fora afixàí
no murâl da prefeitura

Municipal de Jaciara em

-â-à-u-oé-z-aot9

Faz Saber que A Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinte lei

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÓES GERAIS

Art. 1". Fica instituído Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social através

das parcerias público privadas - ppi do Municlpio de Jaciara/MT , destinados a promover, fomentar,

coordenat,regulareÍiscalizararearizaçáodeParceriasPúblico-PrivadasnoâmbitodaAdministÍação
Pública Municipal Direta e lndireta.

Parágrafo ú'nico - As PaÍcerias Público-Privadas de que trata esta Lei consistem em mecanismos

de colaboração entre o Município e os agentes do setor pÍivado' e têm os seguintes objetivos:

t - implantar e desenvolver obra, desde que resPeitado o disposto no § l'do aí 5" desta Lei'

serviço ou empreendimento público;

ll - exPlorar a gestâo das atividades deles decorrentes' sendo devida remuneração aos parceÚos

privados segunào critérios de desempenho, em prazo comPatível com a amortização dos investimentos

realizados.

Art'2,'AParceriaPúblico.Privadaéumcontratoadministrativodeconcessão,queadmiteduas
modalidades:

I - concessão Patrocinada, que se refere aos serviços e obras públicas de que tratâ â Lei Federal

n. g.9g7l95, e que envolve, adicionálmente à tarifa cobrada dos usuários, contrapÍestação pecuniária do

parceiro público ao parceiro privado;

Il - concessão administratiYa, que se refere aos servigos e obras públicas de que a Administração

Públicasejaausuáriadiretaouindireta,aindaqueenvolvaexecuçãodeobraoufomecimentoeinstalação
de bens.
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Parágrafo único - Entende-se por Sewiço Público

por seus delegados, sob normas e controles estatais, para sati

todo aquele prestado pela Administração ou

sfazer necessidades essenciais ou secundárias

da coletividade ou simples conveniência do Estado.

Art.3".oscontràtosdeParceriaPúblico-PrivadanãoexcluirãoaparticipaçãodoPoder
Legislativo e/ou das Agências Reguladoras, do controle social das tarifas'

Art.4".oPÍogamaMunicipaldeParceriasPúblico.Privadasobsêrvaráasseguintesdiretrizes:

l.elrciêncianocumprimentodesuasfinalidades,comestimuloàcompetitividadenaprestação
de s€rviços e à sustentabilidade econômica e ambiental de cada empreendimentoi

ll - respeito aos inleresses e direitos dos destinatáÍios dos serviços e dos agentes privados

incumbidos de sua execução;

III - indelegabilidade das ftnções políticq normativa' policial' reguladora' controladoÍa e

fi scalizadora do MunicíPio;

lV - universalização do acesso a bens e serviços essenciais;

V - transparência dos PÍocedimentos e das decisões;

VI - responsabilidade fiscal na celebração e execução dos contratos;

VII - responsabilidade social e ambienml;

VIII - repartição objetiva de riscos entÍe as partes' e;

lx.sustentabilidadefinanceiraevantagenssocioeconÔmicasdosprojetos.

Art' 5'. Poderão ser objeto de Parceria Público-Privada' respeitado o disPosto no § l' deste

aÍtigo:

I - a implantação, amptiação, melhoramento' reforma' manutenção ou gestão de infraestrutura

pública;

lI - a prestação de serviço público, este compreendido na definição desta Lei'

III - a exPloração de bem Público;

IV - a execução de obra para alienação' locaçâo ou arÍendamento à Administração Pública

Municipal, e;

V - a construção, ampliação, manutençâo, reforma seguida da gestão de bens de uso público em

geral, inctuldos os recebidos em delegação do Estado ou da União'

§ l' observado o disposto no § 4' do art 2" da Lei Federal no t l 0?9' de 30 de dezembro de

2004, é vldada a celebração de Parcerias Público-Privadas nos seguintes casos'

I - €xecução de obra sem atribuição ao contratado do encargo de mantê-la e explorá-la oot no 
i,.ai
!?u8

mão-de-obra, o fornecimento e a

as pÍestações singelas ou isoladas,

mínimo, 05 (cinco) anos, e;

II - que teúa como único objeto â mera tercêirizção de

instalação de equipamentos ou a execução de obra pública' bem como

quais sejam, aquelas que não envolvam conjunto de atividades'
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§ 2'Serâo permitidos aditamentos que envolvam a prorrogação do prazo contratual, desde que

não ultÍapassado o prazo de 35 (trinta e cinco) anos, sempre submetidos ao Legislativo.

CAPiTULO II

DA GESTÃO DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Art. 6., A gestão do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas será realizada pelo

Conselho Gestor, vinculado ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo.

Art. 7". Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas será composto pelos seguintes membros:

I - Prefeito Municipal;

II - Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico;

III - Secretário Municipal da Administração e Finanças;

IV - Secretârio Municipal de Obras e Infraestrutura;

V - 0l Membro do Poder Legislativo.

PaÍágafo único. Integrará o conselho cestoÍ, na condição de membro eventuâ|, o titular de

Secretaria Municipal diretamente relacionada com o serviço ou atividade objeto de Parceria Público-

Privada.

Art. E". Cabe ao Conselho Cestor elaborar e aprovar os editais, os contratos, seus aditamentos e

suas prorrogações.

AÍ. 9'. O Conselho Gestor será presidido pelo PREFEITO MUNICIPAL'

Art. 10". O Conselho Gestor reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente'

parágrafo único. O Presidente do Conselho Gestor poderá convidar repÍesentantes de óÍgãos ou

de entidades, públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto'

ArLl t". O Cons€lho Gestor poderá instituir grupos e comissões temáticas, de caráter temporário,

desÍinados ao estudo e à elaboração de Propostas sobre matérias específicas'

Art.l2". O Conselho Gestor deliberará Por meio de resoluções'

§ l. Ao Presidente, nos casos de urgência e Íelevante interesse, será conferida a plerrogativa de

deliberar sobre matérias de competência do conselho Gestol, ad referendum do colegiado.

§2. As deliberações ad referendum do Colegiado do Conselho Gestor deverão seÍ submetidas

pelo Presidente, na primeLa reunião subsequente à deliberaçâo.

CAPÍTULO III

DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECiFICO . SPE
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Art, 13". Antes da Celebração do contrato deverá ser const ituida, pelo parceiro privado,

sociedade de Propósito Específico - sPE, incumbida de implantar e gerir o objeto da paÍceria.

§ l. A Eansferência do controle da sociedade de Propósito Específico e a constituição de

garantias ou oneração estarão condicionadas à autorização expre§sa da Administração Pública, nos termos

ão edital e do contrato, observado o disposto no paÍágrafo único do aí. 27 da Lei Federal 8.9E7, de 13 de

Fevereiro de 1995.

§ 2. Fica vedado a Administração Pública ser titular da maioria do capital volante das sociedades

de que trata este capítuIo.

§ 3" A vedaçâo Prevista § 2" não se aPlica à eventual aquisição da maioria do capital volante da

sociedade de Propósito Especlfico por instituição Íinanceira contsolada pelo Poder Público em caso de

inadimptemento de contratos de financiamento.

§ 4o A Sociedade de Propósilo Específico poderá, na forma do contralo' dar em garantia aos

Íinanciamentos contraídos para a consecuçâo dos objetivos da Parceria Público-Privada os direitos

emergentes do contato de parceria até o limite que não comprometa a operacionalizâção e a continuidade

das obras e dos serviços.

§ 5o A sociedade de Propósito Especifico deverá, para celebração do contÍato' adotar a

contabiliáade e demonstração frnanceira Padronizadas, compatlveis com os padÍÓes mínimos de

govemança corporativa que vierem a ser Íixadas pelo Govemo Federal'

Art.l4..ÂsobrigaçõespecuniáriascontraÍdaspelaAdministÍaçãoPúblicaemcontratode
Parceria Público-Privada poderão ser garantidas mediante:

I-vinculaçãodereceitas,observadoodisPostoüoincisoMoaÍ'16TdaConstituiçãoFederal;

ll - instituiçâo ou utilizaçâo de fundos especiais Previstos em Lei'

lll - contralaçâo de seguro-garantia com as compaúias seguradoras que não sejam controladas

pelo Poder Público;

lv.garantiaprestadapoÍorganismosintemacionaisouinslituiçÕesfrnanceirasquenãosejam
confioladas Pelo Poder Público;

V - Sarantias prestadas por fundo gaÍantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade;

vl - outros mecanismos admitidos em Lei'

Parágrafo único. Quando os recursos forem unicamente privados as garantias poderão ser

dispensadas à critério do investidor.

CAPiTULO V

DA INCLUSÃO DE PROJETOS NO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO'PRIVADAS
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CAPÍTULO IV

DAS GARANTTAS
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Art. 15". Será editado Decreto de Manifestação de InteÍesse da lniciativa Privada - MIP pelo

chefe do Poder Executivo, estabelecendo os pÍocedimentos para Registro, AYaliação, Seleção e

Aprovação de Projetos Básicos, PÍojetos Executivos, Estudos de Viabilidade de Empreendimentos,

lnvestigações, Levantamentos, dentro outas necessidades.

Art. 16'. São condições para a inclusão de Projetos no PPP:

I - efetivo interesse público, considerando a naturez4 relevância e valor de seu objeto, bem como

o caráter prioritário da respectiva execução, observadas as diretrizes govemamentais;

Il - estudo técnico de sua viabilidade, mediante demonstração das metas e resultados a serem

atingidos, prazos de execuçâo e de amoíização do capital investido, bem como a indicaçâo dos critérios

de avaliação ou desempeúo a serem utilizados;

III - a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em função de sua capacidade

de afeú, de modo permanente e objetivo, o desempeúo do ente privado em termos qualitativos e

quantitativos, bem como de parâmetros que vinculem o montante da r€muneração aos resultados

atingidos;

IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado;

V.anecessidade,aimportânciaeovalordoserviçooudaobraemrelaçâoaoobjetoaser
executado.

Art' l?". observadas as condições estabelecidas pelo artigo anterior, poderão ser incluldos no

programa de Parcerias Público-Privadas - PPP os projetos de interesse de Órgãos e entidades da

adminisÍação diÍeta e indireta, que envolvam mecanismos de colaboração entre o Mudcípio e agentes do

setor privado, remunerados segundo cÍitéÍios de desempeúo, em pÍazo comPatível com a amortização

dos investimenlos realizados.

§ lo Para os fins desta lei, considera-se Manifestaçâo de lnteresse da Iniciativa Privada - MIP' a

apresentação de propostas, estudos ou levanlamentos' Por pessoas Ílsicas ou jurídicas da iniciativa

privada, com vistas à inclusão de pÍojetos no Programa de PPP'

§2"AMlPseÍádirigidaaoPresidentedoConselhoGestordoPÍogramaMunicipaldePPPouà
Secretaria Municipal competente para o desenvolvimento do objeto, com cópia para o Presidente do

Conselho Gestor de PPP, devendo conter obriSatoÍiamente:

I - as linhas básicas do projeto' com a descrição do objeto, sua relevância e os beneÍIcios

econômicos e sociais dele advindos;

II - a estimativa dos investimentos necessáÍios e do PÍazo de implantação do projeto;

lll - as caracterÍsticas gerais do modelo cle negócio, incluindo a modalidade de PPP considerada

mais apropriatla, previsão das receitas esperadas e dos custos operacionais envolvidos;

lV - a projeção, em valores absolutos ou em pÍoporção' da contrâprestação pecuniária

demandada do Parceiro Público;

V-ouüoselementosquepermitamavaliaraconveniência'aeficiênciaeointeressepúblico
envolvidos no PÍojeto.

§3.RecebidaaMlP,oPresidentedaráci€nciaaoConselhoGestor,quedeliberarásobreseu
encamiüamenlo, ou não, à SecÍetaria ExecutiYa do Conselho Gestor do Programa Municipal de PPP Para
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proceder à análise e avaliação do caráter prioritário do projeto, segundo as diretrizes govemamentais

conselho Gestor

vigentes.

§ 4" A qualquer temPo, Poderá ser solicitada ao autoÍ da MIP a adequação desta ao conteúdo

estabelecido nos §§ 2. e 3o deste aÍigo, para fins de subsidiar a análise e posterior deliberação pelo

Conselho Gestor.

§ 5. Caso a MIP não seja aprovada pelo conselho GestoÍ, caberá à secretaria Executiva dar

ciência da deliberação ao interessado.

§ 6' Caso aprovada pelo Conselho GestoÍ, a MIP será recebida como proposta preliminar de

projeto de PPP, cabendo à Secretaria Executiva dar ciência da deliberação ao proponente e solicitar as

informaçoes necessárias para, em conjunto com a SecretaÍia Executiva do Conselho Gestor' publicar

chamamcntopúblicoParaaapresentação,porevenfuaisinteressados,deMlPsobreomesmoobjeto.

§ 7o O chamamento público a que se refere o § 6" deste aÍigo' além de fxar o Prazo para a

apresentaçâo de MIP pelos eventuais interessados, deveÍá conteÍ:

l.adescriçãoresumidadaproPostaedosestudostécnicosaseremdesenvolvidos'bemcomoo
prazo fxado para sua conclusão;

ll - a indicação clos critérios de aproveitamento dos elementos do pÍojeto e limites para o

ressarcimento dos custos incorridos

§ 8" Após a publicação do chamamento Público, â Secretaria Executiva do Conselho Gestor

frunqu"ú a au"ntuais interessados a consulh aos termos da PÍoposta' pelo prazo de l0 (dez) dias'

§ 90 A autorização paÍa a realização dos estudos técnicos' conferida em deconência da

aproraçãl da MIP, será pessoal e intÍansferível, podendo ser cancelada a qualquer tempo por razões de

opoÍtunidade e de conveniência, sem direito a qualquer espécie de indenização'

§ l0 A elaboração dos estudos técnicos será acompanhada pela Secretaria Executiva do

§ I l. Os estudos técnicos elaborados pelo setor privado serão remetidos à Secretaria Executiva'

qr" 
"ooà"nará 

os trúalhos de consolidaçãà da modelagem final no prazo de 60 (sessenta) dias'

renováveis por igual período, a critério do Conselho Gestor'

§ t2. Concluidos os trabalhos, a Secretaria Executiva submeterá à deliberação do Conselho

Gestor a- proposta DE MODELAGEM flural, avaliando' do ponto de vista técnico' o grau de

aproveitâmento dos estudos aPÍesentados e os Íespeclivos peÍcentuâis de Íessarcimento' considerados os

critérios deÍinidos no chamamento público'

§ 13. A critério do Conselho Gestor, poderá ser apreciada MtP para o desenvolvimento ou

aprofundimento de estudos relativos a projetos de PPP objeto de proposta pretiminarjá aprovada ou com

escopo similar ao de projeto em exame'

§ 14. A faculdade prevista no § 13 deste artigo não autorizâ a alteÍação das diretÍizes aprovadas

paru o eà" du proPosta PÍeliminar ou a sobreposição com as etapas já concluÍdas dos estudos'

§ 15. Aprovada a modelagem frnal pelo Conselho cestor' a inclusâo defmitiva do projeto no

erogru*i de PPP's, serâo iniciadol os PÍoceàimentos para a licitação' Íicando desde já autorizado pela

Câriara Legislativa do municipio a Licitaçâo das propostas aProvadas pelo Conselho Gestor' desde que
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cumpram-se os termos do art. l0 da Lei Federal n' I 1.079, de 30 de dezembro de 2004, bem como a
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contratação da empresa Vencedora nos termos legais.

§ 16. Caberá ao vencedor do cename ressarcir os custos dos estudos utilizados pelo poder

público na modelagem flrnal aprovada, conforme disposto no art. 2l da Lei Federal n" 8.987, de t3 de

Fevereiro de 1995, podendo qualquer proponente participar da licitaçâo da Parceria Público-Privada, nos

termos do art. 3l da Lei Federal n' 9.074, de 7 de Julho de t995'

§ l?. A aprovação da MlP, a autorização para a realização de estudos técnicos e o

aproveilamento desses estudos não geram:

I - para os seus titulares, o dteito de exclusividade ou qualquer espécie de preferência para a

contratação do objeto do projeto de PPP;

ll-paÍâoPoderPúblico,aobrigaçãoderessarciroscustosincorridosoudecontrataroobjeto
do projeto de PPP.

§ 18. O Conselho Gestor poderá" por Provocação ou apÓs consultâ à Secretaria Executiva' fazer

publicar àeclaração de interesse no recebimento de Mlp acerca de proposB preliminar de projeto de PPP,

àbservado, no que couber, o disposto nos §§ lo a '17 deste aíigo'

CAPÍTULO VI

DA LICITAÇÃO E DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚSLICO'PruVEOA

Aú 18'. Para a elaboração e aprovação de projetos que seÍão objeto de contratos de Parceria

Púbtico-Privada, Para a Íealização da càncorrência que precederá a contratagão e para definição do

conteúdo do contrato de concessão a ser, ao final, celebrado entre a Municipalidade e o palceiÍo privado'

observar.se.áa:inormasconstantesdaLeiFederaln.ll.0?9/04,especialmentequantoaoscapÍtulosll'
llleVdaquelediPloma

Art 19". os contratos municipais de Parceria Público-Privada Íeger'se-ão conforme

deteÍminado pelo artigo anterior, pelas normas gerais do regime de concessão e permissão de serviços

públicos, de licitaçôes e contratos administrativos, e deverão estabelecer' no mínimo:

I - as metas e os resullados a serem atingidos, o cronograma de execução e prazos estimados para

seualcance,bemcomooscritériosobjetivoscleavaliaçãocledesempeúoaseÍemutilizâdos'mediante
adoção de indicadores capazes de aferii o resultado, inclusive consulta popular e/ou consulta aos usuáÍios

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;

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

a)obrigaçãodocontmtadodeobterrecursosfinanceirosnecessáriosàexecuçãodoobjetoede
sujeitar aos riscãs do negÓcio, bem como as hipóteses de execução de sua responsabilidade' e;

b) a possibilidade de término do contrato nâo sÓ pelo tempo decorrido ou pelo prazo

estabelecido, mas também pelo montante financeiro retomado ao contratado em função do inYestimenlo

realizado.

lV - identificação dos gestores responsáveis pela execução e fiscalizaçâo'

M
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Art.20'. A remuneração do contratado, observada a natuÍezajurídica do instituto esco Ihido para

CAPITULO VII

DAS DISPOSIÇÔES FINAIS

Art.zz',ComPeteaoPoderPúblicodeclarardeutilidadepúblicaosbensque'porsuas
características, sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades inerentes' acessórias ou

complementares ao objeto do conüato, bem como à implementação de pÍojetos associados' podendo
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viabilizar a parceri4 poderá ser feita mediante a utilização isolada ou combinada das seguintes

altemativas:

I - tarifas cobradas dos usuários, ficando condicionado o Poder concedente a aprovação prévia

quanto a sua composição, forma de reajuste e demais informações relativas ao assuntoi

II - pagamento com recursos orçamentários;

III - cessâo de créditos do Município, excetuados os relativos a tributos, e das entidades da

Administração Municipal;

lV - ces§ão de dircitos Íelativos, ou nâo, à exPloração comercial de bens públicos materiais ou

imat€riais, inclusive às obras construldas através da Parceria Público Privada como forma de incentivo ao

desenvolvimento econômico e social;

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

Vll - outras receitas altemativas, complementares, acessórias, ou de projetos associados'

§ lo A remuneração do contrato dar'se-á somente a partiÍ do momento em que o serviço ou o

empreendimento contratado estiver disponível para utilizaçâo, ainda que proporcional'

§ 2o Os ganhos econômicos deconentes, entse outros, da repactuação das condições de

financiamenlo e da redução do ônus tributário serão comparlilhados com o contsatante'

§ 3'A remuneração do parceiro privado poderá sofrer atualização periódica com base em

fórmulasparamétricas,conformep.e"irtoooeditaldelicitação,sempredeacordocomosprincÍpiosda
eficácia e eficiência, sempre informando ao Poder Legislativo sua comPosição'

§ 40 Os contratos PÍevistos nesta Lei poderão PÍever o Pagamento' ao parceiro privado' de

remuneraçãovariávelvincula<laaoseudesempenhonaexecuçãodocontrato,conformemetasepadrões
de qualidade e disponibilidade previamente deÍinidos'

§ 5'O conEato de Parceria Público-Privada poderá prever o apoíe de recursos em favor do

parceiro-privadoparaarea|izaçãodeobraseaquisiçãodebensreverslveis,conformeautorizadopelos
aís. 6' e 7o da Lei Federal n' I 1.079, de 30 de dezembro de 2004'

AÍt.2l.SemprejuízodassançõespÍevistasnalegislaçãoPertinente,ocontÍatopoderáPrever,
para a hipótese de inadimplemento au oútigufao pecuniáÍia a cargo do Poder Concedente' o acréscimo de

mrllra di zo/o(dois por cento) ejuros segúdo a taxa que estiveÍ em vigoÍ para a mora no pagamento de

impostos devidos à Fazenda Municipal'
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

CONsTAUINOO UHÁ NOVÂ ABTÓFLÀ

Art.23"'PoderâofiguÍarcomocontratanlesnasParceriasPúblico-PÍivadasasentidadesdo
município de Jaciara às quais a lei, o regulamento ou o estatuto confiram a titularidade dos bens ou

serviços objeto da contratação, incluindo ãutarquias, fundações instituidas ou mantidas pelo Município'

empresas públicas e sociedades de economia mista'

Parágrafo Único - Fica vedacla a participação' seja a qualqu€r titulo' do Fundo Municipal de

Previdência <tlos Servidores de Jaciara'MT ipnEv-lacD' em qualquer modalidade de parceria público

provada (PPP).

Aú 24". Antes da celebração do contÍato' o parceiro privado deverá constituiÍ sociedade de

propósib específico (spE), incumiida de implementar e gerir o objeto da parceria' nos termos do

Capltulo lV da Lei Federal n' I l'079/04'

Art.25". Os instrumentos de PaÍceria Público-Privada poderão prever mecanismos amigáveis de

soluçáo das divergências conüatuais, inclusive por meio de aÍbitragem' nos termos da legislação em

vigor.

§ l" Na hipótese de arbitragem, seúo escolhidos três ôrbitros de recoúecida idoneidade' sendo

um indicaOo pelo eoder Executivo, Jm pelo contÍatado e um de comum acordo' poÍ ambas as partes'

§ 2'A aÍbitrag€m terá lugar no municÍpio de Jaciara /1víT 
' 

em cujo foro serão ajuizadas' se for o

caso, as ações necessárias para assegurar a sua realizâção e a execuçâo de sentença arbiral'

Aí. 26.. É dever do municipio através da adm-inistração executiva Plomover o

Desenvolvimento Econômico a sJot, in"aniiu* a agricultura familiar em todos os ramos de atuaçáo'

promover a sua estruturação, mpf"i*t"t ações positivas. para seu desenvolvim:". ::i-::::
incentivaÍ a ciência e Tecnologia, todas as potencialidades do MunicÍpio, sendo todos estes servrços

recoúecidos como públicos t *"i"t"t*ft ao crsscimento econôrnico e social' com a geração de

".prag"tl*"a", 
aevendo ser aplicada esta Lei Para a consecução destes objetivos'

ArL 27". As despesas decoÍentes da execução da presente Lei conerão por conta de dotação

promover a instituição de servidões e as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes ao

contratado

orçamenlária PróPria.

Art. 28". Aplicam-se no que couberem' as disposições da Lei no t 1 079 de 30 de dezembro de

2004

AÉ. 29".

contário.

EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação.,revogadasasdisposiçõesem

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPÀL EM 23 DE MAIO DE 20 19
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

CON9'FIINDO UúÀ N@A HISÍÔR À

ABDULJ
PREFEITO

RONI EVON

Secretário MuniciPal de Adm

HAMMAD

- 2017,2020

A DA SILVA
Finanças / Portaria n'.02/2018

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas'

Regissadaepublicadadeacordocomalegislaçãovigente,comafixaçãonoslugaresdecostumeestabelecidosporLei
Municipal. Data SUPÍa.

ABDULJABAR
Prefeito M a2020
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N' '.lg oÉ 27 DE MARçO DE 2019'

SENHOR PRESIDENTE,

SENHORES VEREADORES

Cumpre.meatÍavésdopresenteencaminharaestaaugustacasadeLeisoPRoJEToDELElN.l9

DE2TDEMARÇoDE2oIgoQUALINSTITUIoPRoGRAMAMUNICIPALDEDESENVoLVIMENTo

EcoNÔMlcoESoclALATRAVÉSDASPARCERIASPÚBLIcoPRIVADAS.PPPDoMUNIcÍPlo

DE JACIARÀMT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Preliminarmente,cumpre-nosesclarecerqueaParceriaPúblico.Privadaéoinstrumentoutilizadopelo

EstadopaÍarealizarinvestimentoeminÍraestrutura,incluindoosvárioscenáriosdessadinâmica:

pessoal,institucional,serviços,etcPorintermédiodestêinstituto'aUniáo'EstadoseMuniclpios

contratam empresas privadas, que serão responsáveis pela prestação de serviÇos de interesse público

por tempo determinado, com investimentos e regulaçáo' recursos êstes que hoje nâo podem mais ser

prestadosexclusivamenteporesteênteÍederativo.conSiderandotratar.sedeinstitutojáconsolidado

noordenamentojuridicobrasileiro,oGovernoFederal'editouaLein"11.o79/2oo4,bemcomoaLeino

13.334, de 2016, onde traçou regras gerais para a licitação e contrataÇáo das PPP's e PPI' cabendo'

desse modo, aos demais entes federativos publicar suas leis a fim de complementar a legislaçâo

Federal.

Nessê passo, o

contrataçáo que

MunicÍpio de Jaciara/MT, buscando adequar sua legislaçáo a este inovador modelo de

viabiliza a consecuçâo de projetos fundamentais ao crescimento deste ente federado'

www.jaciara.mt'gov.br
(66) 3461-79OO
Àu. antOnio Ferreira Sobrinho, 

'l'o75
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNlCIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

náo só na viabilidade de execução de BênefÍcios aos Cidadãos através dê lnfraestruturas Públicas,

Por fim, vale advertir, que a implantação deste Programa é de suma importância, já que diante da

escassez de recursos públicos, as PPP's e PPI's sáo hoje a melhor alternativa para suprir a carência

de invêstimentos que náo sê viabilizam através da clássica concessão comum, tarifada junto ao

usuário, consumidor.

É a justiÍicativa

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 27 OE MARÇO DE 2019

ABDULJA N H AD

PREFEITO MUNI 2017 a 2020

AO EXCELENTISSIMO SENHOR

VANDERLEI SILVA DE OLIVEIRA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT

Página 13 de 13
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mas também, na introdução de investimentos Privedos, visando a Geraçáo de Emprego e Renda e

lmpostos e Tributos, tendo como consequência o aporte de novas Receitas aos cofres do MunicÍpio, e

trazendo segurança .jurídica e institucional ao investidor, edita a norma em apreÇo, adequando à

realidade vivenciada em nossa regiá0.

A



CONSÍRUJTDO !hÁ NOVÁ ÊISIÓFIÀ

PRoJETO DE LEI N" 19OE27 OE MARÇO DE 2019.

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO E SOCIAL ATRAVÉS DAS PARCERIAS PÚBLICO

PRIVADAS - PPP DO MUNICíPIO DE JACIARA/MT , E DÁ

OUTRAS PROUDÊNCIAS.

o Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALV|N MoHAMMAD no uso de

sua atribuições legais,

Faz Saber que A Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinte lei

CAPíTULO I

DtsPoslçÕES GERAIS

Art. ío Fica instituído Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e social através

dasParceriasPúblicoPrivadas-PPPdoMunicípiodeJaciara/MT,destinadosa
promover, fomentaÍ, coordenar, regular e fiscalizar a rcalizaçâo de Parcerias Público-

PrivadasnoâmbitodaAdministraçãoPúblicaMunicipalDiretaelndireta.

Parágrafo único - As Parcerias Público-Privadas de que trata esta Lei consistem em

,""ini.ro. de colaboraçáo entre o Município e os agentes do setor privado' e têm os

seguintes objetivos:

l - implantar e desenvolver obra, desde que respeitado o disposto no § ío do art 50 desta

Lei, serviÇo ou empreendimento público;

ll.exploraragestãodasatividadesdelesdecorrentes,sendodevidaremuneraçãoaos
parceiros privaãos segundo critérios de desempenho, em prazo compatível com a

amortizaçáo dos investimentos realizados'

Art.2oAParceriaPúblico-Privadaéumcontratoadministrativodeconcessáo,queadmite
duas modalidades:

o
RUB
Fts
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

| - concessáo patrocinada, que se refere aos serviços e

Federal no 8.987/95, e que envolve, adicionalmente
obras públicas de que trata a Lei

à tarifa cobrada dos usuários,

contraprestaçáo pecuniária do parceiro público ao parceiro privado;

ll - concessáo administrativa, que se refere aos serviços e obras públicas de que a

Administraçáo Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de

obra ou fornecimento e instalâção de bens.

Parágrafo único - Entende-se por serviço Público todo aquele prestado pela Administração

o, pá1. ,"u. delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades

essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado.

Art. 30 0s contratos de Parceria Público-Privada não excluiráo a participaÇão do Poder

Legislativo e/ou das Agências Reguladoras, do controle social das tarifas.

Art. 4() 0 Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas observará as seguintes

diretrizes:

l- eficiência no cumprimento de suas finalidades, com estímulo à competitividade na

prestação de serviços e à sustentabilidade econômica e ambiental de cada

empreendimento;

ll.respeitoaosinteressesedireitosdosdestinatáriosdosserviçosedosagentesprivados
incumbidos de sua execução;

lll - indelegabilidade das funções política, normativa, policial, reguladora, controladora e

fiscalizadora do MunicíPio;

lV - universalização do acesso a bens e serviços essenclais;

V - transparência dos procedimentos e das decisóes;

Vl - responsabilidade fiscal na celebraçáo e execuçáo dos contratos;

Vll - responsabilidacie social e ambiental;

Vlll - repartiçáo obietiva de riscos entre as partes, e;

lx - sustentabilidade financeira e vantagens socioeconÔmicas dos proietos

Art. 5o poderáo ser objeto de Parceria Público-Privada, rêspeitado o disposto no § 1o deste

artigo:

l- a implantaçáo, ampliaçáo, melhoramento, reforma' manutençáo ou gestão de

infraestrutura Pública;

ll - a prestaçáo de serviço público, este compreendido na definição desta Lei'

lll - a exploraçáo de bem Público;

RUB
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

lV - a execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à Administração Pública

Municipal, e;

V - a construção, ampliaçáo, manutenÇão, reforma seguida da gestáo de bens de uso

público em geral, incluídos os recebidos em delegaçáo do Estado ou da União'

§ 
.lo observado o disposto no § 40 do aÍ|.2" da Lei Federal no 11.079, de 30 de dezembro

de 2004, é vedada a celebração de Parcerias Público-Privadas nos seguintês casos:

l- execuçáo de obra sem atribuição ao contratado do encargo de mantê-la e explorá-lâ

por, no mínimo, 05 (cinco) anos, e;

ll - que tenha como único objeto a mera terceirização de mão-de-obra, o fornecimento e a

instalaçáo de equipamentos ou a execução de obra pública, bem como as prestaçóes

singelas ou isoladas, quais sejam, aquelas que não envolvam conjunto de atividades'

§ 20 Seráo permitidos aditamentos que envolvam a prorrogação do prazo contratual' desde

tue náo ultrapassado o prazo de 35 (trinta e cinco) anos, sempre submetidos ao

Legislativo.
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CAP|TULO II

DA GESTÃO DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Art. 60 A gestáo do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas será realizada pelo

Conselho Gestor, vinculado ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo'

Art.ToConselhoGestordeParceriasPúblico-PrivadasSerácompostopelosseguintes
membros:

| - PÍeteito MuniciPal;

ll - Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico;

lll - Secretário Municipal da Administração e Finanças;

lV - Secretário Municipal de Obras e lnfraestrutura;

V - 01 Membro do Poder Legislativo.

Parágrafo único. lntegrará o Conselho Gestor, na condiçáo de membro eventual' o titular

de secretaria Municipal diretamente relacionada com o serviço ou atividade objeto de

Parceria Público-Privada.

Art.SoCabeaoConselhoGestorelaborareaprovaroseditais'oscontratos'seus
aditamentos e suas Prorrogaçóes

Art. 9o O Conselho Gestor será presidido pelo PREFEITO MUNICIPAL'



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Aú. íOo O Conselho Gestor reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.

Parágrafo único. O Presidente do Conselho Gestor poderá convidar representantes de

órgãos ou de entidades, públicas ou privadas, para participar das reunióes, sem direito a

voto.

AÉ.í í. O Conselho Gestor poderá instituir grupos e comissões temáticas, de caráter

temporário, destinados ao estudo e à elaboraçáo de propostas sobre matérias específicas.

Art.í2 o O Conselho Gestor deliberará por meio de resoluçôes.

§1o Ao Presidente, nos casos de urgência e relevante interesse, será conferida a

prerrogativa de deliberar sobre materias de competência do conselho Gestor, ad

referendum do Colegiado.

§2o As deliberaçóes ad referendum do colegiado do conselho Gestor deveráo ser

Àubmetidas pelo presidente, na primeira reunião subsequente à deliberação.

CAPiTULO III

DA SOCIEOADE DE PROPOSITO ESPEC|FICO - SPE

AÉ. í3 0 Antes da celebração do contrato deverá ser constituida, pelo parceiro privado,

sociedade de Propósito Específico - sPE, incumbida de implantar e gerir o objeto da

parceria.

§ 1o A transferência do controle da sociedade de Propósito EspecíÍico e a constituição de

larantias ou oneraçâo estarão condicionadas à autorização expressa da Administração

Éúbli"r, no. termos do edital e do contÍato, observado o disposto no parágrafo único do

art.27 da Lei Federal 8.987' de 13 de Fêvereiro de 1995'

§ 20 Fica vedado a Administração Pública ser titular da maioria do capital -volante das

sociedades de que trata este capítulo.

§ 30 A vedação prevista § 20 não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital

uo,r* o, sociedade de Propósito Específico por instituiçáo financeira controlada pelo

õ;;-|. p,:uti.o em caso de inadimplemento de contratos de financiamento.

§ 40 A Sociedade de Propósito Especifico poderá, na forma do contrato' dar em garantia

áos financiamentos contraídos para a consecução dos objetivos da Parceria Público-

Privadaosdireitosemergentesdocontratodeparceriaatéolimitequenãocomprometaa
operacionalização e a continuidade das obras e dos serviços'

§ 5o A sociedadê de propósito Especifico deverá, para celebração do contrato' adotar a

contabilidadeedemonstraçãofinanceirapadronizadas,compatíveiscomospadrões
mínimos de governança corporativa que vierem a ser fixadas pelo Governo Federal'
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNlCIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

cÔNsrEuriÔo uí^ Nova Ê6rÓFÀ

CAPíTULO IV

DAS GARANTIAS

Art. í4 o As obrigações pecuniárias contraídas pela Administraçáo Pública em contrato de

Parceria Público-Privada poderáo ser garantidas mediante:

| - vinculaçáo de receitas, observado o disposto no inciso lV do art. 167 da Constituição

Federal;

ll - instituição ou utilização de fundos especiais previstos em Lei'

lll - contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam

controladas pelo Poder Público;

lv - garantia prestada por organismos internacionais ou instituiçôes Íinanceiras que não

sejam controladas pelo Poder Público;

V.garantiasprestadasporfundogarantidorouempresaestatalcriadaparaessa
finalidade;

Vl - outros mecanismos admitidos em Lei.

Parágrafoúnico.QuandoosrecursosforemunicamenteprivadosaSgarantiaspoderãoser
dispensadas à critério do investidor'

Página 5 de 13

CAP|TULO V

DAINcLUSÃoDEPRoJEToSNoPRoGRAMADEPARCERIASPÚBLlco.PRlvADAs

Art. í5 o será editado Decreto de Manifestação de lnteresse da lniciativa Privada - MIP

pelo chefe do Poder Executivo, estabelecendo os procedimentos para Registro' Avaliação'

SeleçáoeAprovaçáodeProjetosBásicos,Pro,|etosExecutivos,EstudosdeViabilidadede
Empieendimentos, lnvestigações, Levantamentos, dentro outas necessidades'

Art. í6 o São condiçóes para a inclusáo de projetos no PPP:

|.efetivointeressepúblico,considerandoanatureza,relevânciaevalordeSeuobjeto,
bem como o caráter prioritário da respectiva execução' observadas as diretrizes

governamentais;

ll.estudotécnicodesuaviabilidade,mediantedemonstraçáodasmetaseresultadosa
serem atingidos, prazos de execuçáo e de amortização do capital investido' bem como a

indicaçâo dos critérios de avaliação ou desempenho a serem utilizados;

lll - 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

teimos qualitativos e quantitativos, bem como de parâmetros que vinculem o montante da

JAC AIE'ffiâ
2!i,%

www.jaciara.mt'gov.br
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lV - 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.

Art. í7 0 observadas as condições estabelecidas pelo artigo anterior, poderão ser

rncluídos no Programa de Parcerias Público-Privadas - PPP os pro.ietos de interesse de

órgáos 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 amortizaçáo dos investimentos realizados.

§ 1o para os fins desta lei, considera-se Manifestação de lntêresse da lniciativa Privada -

úlP, " ,pr"."ntação de propostas, estudos ou levantamentos, por pessoas físicas ou

jurídicas da iniciativa privada, com vistas à inclusão de projetos no Programa de PPP.

§ 20 A MIP será dirigida ao Presidente do conselho Gestor do Programa Municipal de PPP

ãu à Secretaria Municipal competente para o desenvolvimento do objeto, com cópia para o

Presidente do Conselho Gestor de PPP, devendo conter obrigatoriamente:

| - as linhas básicas do projeto, com a descrição do obieto, sua relevância e os benefícios

econômicos e sociais dele advindos;

ll - a estimativa dos investimentos necessários e do prazo de implantaçáo do projeto;

lll - as características gerais do modelo de negócio, incluindo a modalidade de PPP

consideradamaisapropriada,previsáodasreceitasesperadasedoscustosoperacionais
envolvidos;

lV - a projeção, em valores absolutos ou em proporção, da contraprestação pecuniárie

demandada do Parceiro Público;

V-outroselementosquepermitamavaliaraconveniência,aeficiênciaeointeresse
público envolvidos no Projeto.

§ 30 Recebida a MlP, o Presidente dará ciência ao conselho Gestor, que deliberará sobre

ieu encaminhamento, ou não, à secretaria Executiva do conselho Gestor do Programa

MunicipaldePPPparaprocederàanáliseeavaliaçáodocaráterprioritáriodoprojeto,
segundo as diretrizes governamentais vigentes

§ 40 A qualquer tempo, poderá ser solicitada ao autor da MIP a adequaçáo desta ao

conteúdoestabelecidonos§§20e3odesteartigo,parafinsdesubsidiaraanálisee
posterior deliberaçáo pelo Conselho Gestor'

§ 50 Caso a MIP não seia aprovada pelo Conselho Gestor, caberá-à Secretaria Executiva

ãar ciência da deliberação ao interessado'

§ 6o Caso a
de projeto
proponente

provada pelo Conselho Gestor, a MIP será recebida como proposta preliminar

de PPP, cabendo à Secretaria Executiva dar ciência da deliberação ao

e solicitar as inÍormações necessárias para, em conjunto com a Secretaria

Página 6 de 13
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Executiva do Conselho Gestor, publicar chamamento público para a apresentação, Por

eventuais interessados, de MIP sobre o mesmo objeto.

§ 70 o chamamento público a que se refere o § 60 deste artigo, além de fixar o ptazo paru

a apresentação de MIP pelos eventuais interessados, deverá conter:

| - a descrição resumida da proposta e dos estudos técnicos a serem desenvolvidos, bem

como o prazo fixado para sua conclusão;

ll - a indicação dos critérios de aproveitamento dos elementos do projeto e limites para o

ressarcimento dos custos incorridos.

§ go Após a publicação do chamamento público, a secretaria Executiva do conselho

óestor iranqueará a eventuais interessados a consulta aos termos da proposta, pelo prazo

de 10 (dez) dias.

§goAautorizaçâoparaaíealizaçáodosestudostécnicos'conferidaemdecorrênciadâ
ãprovaÇão da ttílp, será pessoal e intransferível, podendo ser cancelada a qualquer tempo

po, ,.iõ". de oportunidade e de conveniência, sem direito a qualquer espécie de

indenização.

§10,AelaboraçáodosestudostécnicosseráacompanhadapelaSecretariaExecutivado
Conselho Gestor.

§ 1 1 . Os estudos técnicos elaborados pelo setor privado serão remetidos à Secretaria

Éxecutiva, que coordenará os trabalhos de consolidação da modelagem final no pÍazo de

60 (sessenta) dias, renováveis por igual período, a critério do Conselho Gestor'

§'l2.Concluidosostrabalhos,aSecretariaExecutivasubmeteráàdeliberaçãodo
ConselhoGestorapropostaDEMoDELAGEMfinal,avaliando,dopontodevistatécnico,
o grau de aproveitamento dos estudos apresentados e os respectivos percentuais de

reJsarcimento, considerados os critérios definidos no chamamento público'

§ 13. A critério do Conselho Gestor, poderá ser apreciada MIP para o desenvolvimenlo ou

ãprofundamento de estudos relativos a projetos de ppp ob.ieto de proposta preliminar já

aprovada ou com escopo similar ao de projeto em exame'

§l4.Afaculdadeprevistano§l3desteartigonáoautorizaaalteraçãodasdiretrizes
aprovadas para o exame da pioposta preliminar ou a sobreposição com as etapas já

concluídas dos estudos.

§ 15. Aprovada a modelagem final pelo conselho Gestor, a inclusão definitiva do projeto no

árogrrn,l" de PPP's, seráo iniciados os procedimentos para a licitação' ficando desde 'iá

autJrizado pela câmara Legislativa do município a Licitação das propostâs aprovadas pelo

Conselho Gestor, desde que cumpram-se os termos do art' 10 da Lei Federal no 11 079'

de30dedezembrode2oo4,bemcomoacontrataÇãodaempresaVencedoranostermos
legais.
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Art. í I o Os contratos municipais de Parceria Público-Priv

determinado pelo artigo anterior' pelas normas gerais do

DA LICITAçÂO E DOS CONTRATOS DE PARCERIA PUBLICO'PRIVADA

Art. í8 o Para a elaboraçáo e aprovação de projetos que serão objeto de contratos de

ParceriaPúblico-Privada,paraarealizaçáodaconcorrênciaqueprecederáacontrataçáoe
para definiçáo do conteúdo do contrato de concessão a ser' ao final' celebrado entre a

Municipalidadeeoparceiroprivado,observar-Se-áaSnormesconstantesdaLeiFederalno
11.o7gt04, especialmente quanto aos Capítulos ll, lll e V daquele diploma'

coNsÍFurroo urÂ NovÁ Hrsrón'Á

§ 16. 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 í995, podendo qualquer proponente participar da licitação de

Parceria Público-Privada, nos termos do art. 31 da Lei Federal no 9.074, de 7 de Julho de

1995.

§ 17. A aprovação da MlP, a autorização para a realização de estudos técnicos e o

aproveilamento desses estudos náo geram:

| - para os seus titulares, o direito de exclusividade ou qualquer espécie de preferência

para a contratação do objeto do projeto de PPP;

ll - para o Poder Público, a obrigação de ressarcir os custos incorridos ou de contrãtar o

objeto do projeto de PPP.

§ 1g. o conselho Gestor poderá, por provocação ou após consulta à secretaria Executiva,

ázer publicar declaraçáo de interesse no recebimento de Mlp acerca de proposta

preliminar de projeto de PPP, observado, no que couber, o disposto nos §§ 1o a 17 deste

artigo.

CAPíTULO VI

ada reger-se-ão conforme

regime de concessáo e

permissão de serviços públicos' de licitaçôes e contratos administrativos, e deverão

estabelecer, no mínimo:

l- as metas e os resultados a serem atingidos, o cronograma de execução e prazos

estimadosparaSeualcance,bemcomooscritériosobjetivosdeavaliaçãodedesempenho
a serem utilizados, mediante adoçáo de indicadores capazes de aferir o resultado'

inclusive consulta popular e/ou consulta aos usuários dos serviços;

ll-aremuneraçãopelosbensouserviçosdisponibilizadose,observadaanaturezado
instituto escolhido para viabilizar a parceria, o pÍazo necessário à amortizaçáo dos

investimentos;

lll - cláusulas que, dependendo da modalidade escolhida' prevejam:

www.iaciara'mt'gov.br
(66) 3461-7900
Àv. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.075
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a) obrigaçáo do contratado de obter rêcursos financeiros ne

e de sujeitar aos riscos do negócio, bem como as hi
cessários à execução do objeto
póteses de execução de sua

coRíÀurNoo !H^ NovÁ N srÔ{rÂ
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responsabilidade, e;

b) a possibilidade de término do contrato náo só pelo tempo decorrido ou pelo prazo

estabelecido, mas também pelo montante financeiro retornado ao contratado em função do

investimento realizado.

lV - identificaçáo dos gestores responsáveis pela execuçáo e fiscalização'

AÉ.20oAremuneraçáodocontratado,observadaanaturezajurídicadoinstituto
escolhido para viabilizar a paÍceria, poderá ser feita mediante a utilizaçáo isolada ou

combinada das seguintes alternativas:

I - tarifas cobradas dos usuários, ficando condicionado o Poder Concedente a aprovaçáo

prévia quanto a sua composição, forma de reajuste e demais informaÇões relativas ao

assunto;

ll - pagamento com recursos orçamentários;

lll-cessãodecreditosdoMunicípio,excetuadososrelativosatributos'edasentidadesda
Administração MuniciPal;

lV - cessáo de direitos relativos, ou não, à exploraçáo comercial de bens públicos materiais

ouimateriais'inclusiveàsobrasconstruídasatravesdaParceriaPúblicoPrivadacomo
forma de incentivo ao desenvolvimento econômico e social;

V - cessáo de uso de bens móveis e imóveis' observada a legislação pertinente;

Vl - títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação aplicável; ou

Vll - outras receitas altemativas, complementares' acessórias' ou de projetos associados'

§ 1o A remuneração do contrato dar-se-á somente a partir do momento em que o serviço

ouoempreendimentocontratadoestiverdisponívelparaUtilizaÇáo,aindaqueproporcional.

§20osganhoseconÔmicosdecorrentes'entreoutros'darepactuaçáodascondiçôesde
financiamentoedareduçãodoônustributárioserãocompartilhadoscomocontratante.

§ 3o A remuneração do parceiro privado poderá sofrer 
-atualizaÇáo 

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.

§ 4o oS contratos previstos nesta Lei poderão prever o pagamento' ao parceiro privado, de

remuneraçáo variável vinculada ao seu desempenho na execuÇão do contrato' conÍorme

."t"" 
" 

pãdrO". de qualidade e disponibilidade previamente definidos'
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§ 50 O contrato de Parceria Público-Privada poderá prever o aporte de recursos em favor

do parceiro privado para a realizaçâo de obras e aquisição de bens reversíveis, conforme

autorizado pelos arts. 60 e 70 da Lei Federal no 1 1 .079, de 30 de dezembro de 2004'

Art.2í o sem prejuízo das sanções previstas na legislação pertinente, o contrato poderá

prever,paraahipótesedeinadimplementodaobrigaçãopecuniáriaacargodoPoder
concedente, o acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e juros segundo a taxa que

estiveremvigorparaamoranopagamentodeimpostosdevidosàFazendaMunicipal.

CAPíTULO VII

DAS DTSPOSIçÕES FINAIS

Art. 26

Desenvo

É dever do município através da administração executiva promover o

lvimento Econômico e Social, incentivar a agricultura familiar em todos os ramos

FLS
RUB

de atuação, promoveÍ a sua estruturaÇão' implementar

desenvolvimento, bem como incentivar a Ciência e Tecnologi

www.jaciara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Àv. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.O75
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do MunicíPio, sendo todos estes serviço

ações positivas

a, todas as Pote
úblicos e funda

para seu

ncialidades
mentais ao
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AÂ. 22 o 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 ob,ieto do contrato, bem como à implementação de projetos

associados, podendo promover a instituiçáo de servidõeS e as desapropriaçôes'

diretamente ou mediante outorga de poderes ao contratado'

Art.23oPoderãoÍigurarcomocontratantesnasParceriasPúblico.Privadasasentidades
domunicipiodeJaciaraàSquaisalei,oregulamentoouoestatutoconfiramatitularidade
dosbensouserviçosobjetodacontratação,incluindoautarquias,fundaçõesinstituídasou
mantidas pelo Município, empresas públicas e sociedades de economia mista'

Árt. 24 o Antes da celebraçáo 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 lV da Lei Federal no 11 079104'

Art. 25 o Os instrumentos de Parceria Público-Privada poderão prever mecanismos

amigáveisdesoluçãodasdivergênciascontratuais,inclusivepormeiodearbitragem,nos
termos da legislaçáo em vigor'

§1ÔNahipótesedearbitragem,seráoescolhidostrêsárbitrosdereconhecidaidoneidade,
lendo um indicado pelo Poder Executivo, um pelo contratado e um de comum acordo' por

ambas as Partes.

§ 20 A arbitragem terá lugar no município de Jaciara /MT ' em *i: 
I:|.: 

t:tã::y::::: *
for o caso, as ações necessárias para assegurar a sua realização e a execuçáo de

sentença arbitral.
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crescimento econômico ê social, com a geração de empregos e renda, devendo ser

aplicada esta Lei para a consecução destes objetivos.

Nl. 27 0 As despesas decorrentes da execução da presente Lei correráo por conta de

dotaçáo orçamentária PróPria.

Art.2SoAplicam-Senoquecouberem,aSdisposiçóesdaLein.11.079de30de
dezembro de 2004.

Art. 29 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação., revogadas as disposições em

contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 27 DE MARÇO DE 20í9

c^
ABDULJAB GA o MMAD

PREFEITO MUNICIPAL - 2017 a2o20

RONIEV LVA

Secretário MuniciPal de Admini ças / Portaria no. 0212018e n

RUB
Fts
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂnnnnn MUNTctPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

paRrcsn luRíorco 035/2019.

RECEBiDO E I''I

Rua Jurucê, 1301 - Centro - CEp 7882G000 - Jacaar â/MÍ - Êone: (66)3461-7350 _ Fax: (66)3461-7373 _ Site:
www-camarâ jâciaÍà.mt.gov.bí

oara.fl I ,l

nrurónto

Trata-se de projeto de Lei que institui o programa municipal de

desenvolvimento econômico e social através das parcerias público privadas - ppp - do

Município de Jaciara/MT e dá outras providências.

a presente aná lise:

Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei.

ervÁltsr luníorca

primeiramente é oportuno colacionar que o texto do projeto de Lei deve-

se adequar as normas de formatação instituídas pela Lei complementar ne 95/199g, mais

precisamente no que se refere ao símboro correspondente da nomenclatura de primeiro a

nono (e) somente podendo ser grafada até o artigo 9s, devêndo ser retirada do artigo 10 até o

final.

PROJETO DE LEI N9 019/2019. INSTITUI O PROGRAMA

MUNtcrpAL DE DESENVoLV|MENTo EcoNôMtco E

soctAL ATRAVÉS DAs pARcERtAs púgLtco pntvaoas -
ppp Do MuNtcÍpto DE JActARA/Mr e oÁ ouraas

PROVTOÊNCtAS.

t\\

I

Os autos vieram instruÍdos com os seguintes documentos, no que importa

A)

B)

CMJ

RU8
Fts
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cÂunnn MUNTcTPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Feita esta pequena ressalva no que concerne às técnicas de elaboração,

redação e alteração das leis, cabe discorrer sobre a legalidade do presente Projeto de Lei.

Nesta senda, verifica-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal,

e amolda-se ao artlgo 30, I da Constituição Federal, competindo ao MunicÍpio legislar sobre

ãssuntos de interesse local.

Art. 30. Compete aos Municípios:

|- legislar sobre assuntos de interesse local;

Além disso, nos termos da Lei Orgânica do Município de Jaciara/MT

Art, 15. Compete privativamente ao Município;

| - legislar sobre assuntos de interesse local e suplemêntar as legislações

federal e estadual no que couber;

Desta maneira, como o objeto do Projeto de Lei se refere a instituição de

programa municipal de desenvolvimento econômico e social através de parceria público

privada, a chamada PPP, deve-se atentar para as regras instituídas pela Lei Federal ne

11.079/2004, a qual estabelece normas gerais para licitação e contratação de parceria público

privada no âmbito da administração pública.

A referida legislação Federal em seu artigo 1e traça normas gerais para

licitação e contratação de parceria público privada, inclusive, de aplicação no âmbito dos

municípios.

Rua Jurucê, 1301-Centro- CEP 78820-000 -Jaciara/MT -Fonê: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 -Site
www.camarâ jaciàra.mt.gov. br

l(
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Ademais, a iniciativa do Projeto de Lei é privativa do Prefeito Municipal,

nos termos do artigo 57, parágrafo único, ll da Lei Orgânica Municipal.
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cÂunna MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Logo, evidente que aos municípios compete organizar eventual parceria

público privada a ser contratada, cujos serviços são direcionados para o interesse local.

An. le Esta Lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-

privada no ámbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios.

A Lei Federal n. 17.07912004 dispõe em seu artigo 2e a PPP como um

contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada oU administrativa, sendo a

concessão patrocinada o contrato de concessão de serviços ou obras públicas de que trata a Lei

ns 8.987/1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários,

contraprestação pecuniária do parceiro pÚblico ao parceiro privado; já a concessão

administrativa é o contrato de prestação de serviços em que a Administração Pública seja a

usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de

bens.

Como ensina a doutrina, em linhas gerais, no projeto PPP, o setor privado

fica responsável pelo financiamento total do serviço, incluindo as obras necessárias e só após a

disponibilização desse serviço é que começa a receber a remuneração, seja diretamente

através dos recursos do Poder Público somente ou combinada com cobrança de tarifa do

usuário, como acontêce com a forma tradicional da remuneração das concessões. A

amortização do investimento, como se vê, somente se inicia quando o serviço ou a utilidade já

está disponível, conforme os objetivos traçados no projeto inicial. Atente-se que não constitui

PPP â simples contratação de obra pública e a concessão comum, isto é, a delegação de

Ruú1,,r .Le. li01-,.nr'o (!u /8à/u J - L, ,.rÍdlvT ' t one (bbll4b,l 7150 -Íd! 166l]4b1-/)73 -srte: tS(

w!vw.cJmàrêlàciara.mt,gov.br

Ci!sw&

Assim, é inegável a possibilidade de Municípios legislarem a respeito do

tema (PPPs) isso decorre da autonomia municipal, mesmo porque a Lei ns 11.079/2004 é

explícita em dispor que institui normas gerais (art. 1e), que podem nos termos do inciso ldo

artigo 30 da CF/88, ser suplementada, para adequação à realidade local.
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Assim, no que diz com o §1s do artigo 5e do Projeto de Lei, o mesmo

elenca quase os mesmos requisitos previstos n9 §4e do artigo 2e da Lei Federal ne.

11.07912004, com exceção de um valor mínimo, que na esfera federal é de dez milhões de

reais.

Há posicionamento doutrinário de que o valor mínimo que hoje é de dez

milhões de reais, sendo que antes era de vinte milhões de reais, aplica-se apenas quando se

refere à União, pois se fosse aplicado aos outros entes, dentre eles os municípios, inviabilizaria

a utilização de PPPs na maioria dos municípios brasileiros, os quais não teriam capacidade

Rua Jurúcê, 1301 - Ce

wwvJ.camaralaciara n

W

serviços públicos ou obras públicas, que continuarão a ser regidas pela Lei de Licitações e

Contratos (Lei 8.666/1993) e pelas Leis de Concessões (Lei 8.987/1995 e9.074/7995\.

Desta forma, a Parceria Público-Privada é o instrumento utilizado pelo

Estado para realizar investimento em infraestrutura, incluindo os vários cenários dessa

dinâmica: pessoal, institucional, serviços, etc. Por intermédio deste instituto, a União, Estados e

Municípios contratam empresas privadas, que serão responsáveis pela prestação de serviços de

interesse público por tempo determinado, com investimentos e regulação, recursos estes que

hoje não podem mais ser prestados exclusivamente por este ente federativo. Considerando

tratar-se de instituto já consolldado no ordenamento jurídico brasileiro, o Governo Federal,

editou a Lei n" LL.O79 /7004, onde traçou regras gerais para a licitação e contratação das PPPs,

cabendo, desse modo, aos demais entes federativos publicar suas leis a fim de complementar a

legislação Federal.

Nesta senda, o presente Projeto de Lei busca dar efetividade e

regulamentar de acordo com a realidade local os parâmetros gerais dados pela Lei FedeÍal ne

tL.o79/2004.

-h[
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econômica para celebrar contratos vultuosos e complexos, nesse sentido Juarez Freitas,

Gustavo Binenbojm e Flávio Amaral Garcial

Oliveira2

Destâ maneira, os valores fixados na Lei nq 11.079/2004 oodem ser

alterado ela ie isl munlcl muito em o Pro e

seria de bom alvitre, oue se esta belecesse ao menos um valor mínimo.

Lei não co nha valor mínimo

2 OLIVEtRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos / Rafael Carvalho Rezende Oliveira -
6. ed.rev., atual.e ampl.-Rio deJaneiro: Fàrense; São eaulo: MÉToDO,2017 p317. \[
Rua]Urucê, 1]01 Centro CEP78820'000 jnCiirã/MT - Fooe: (66)3461 7]50_tê} (66)346r 7]7]-slte:

www.carnàrâlaciêra mt.gov.br

Nesse sentido, merece destaque a lição de Rafael Carvalho Rezende

"Perfilhamos o entendimento de que a norma deve ser considerada federal e

não nacional, aplicando-se exclusivamente à União, tendo em vista dois

ârgumentos: a) o elenco de normas federais no capítulo Vl (arts. 14 a 22) da Lei

f1,.o7g/2004 não significa que as demais normas sejam, necessariamente,

gerais; b) o eventual caráter nacional da norma impediria o uso da PPP pela

maioria dos Estadôs e Municípios, o que contrariaria o princípio federativo (art'

18 da CRFB), razão pela qual cada ente federativo tem autonomia para fixar os

respectivos valores mínimos, levando em consideração a respectiva realidade

socioeconômica."

No que tange a ao Caoítulo Il do Proieto de Lei o § 1e do artiso 1'2 se

refere a casos de urgência e relevante interesse, sem esoecificar ou até mesmo sem

exemplificar tais situacões. Recomenda-se, oortanto. a retirada de tal dispositivo.

I FRE|TAS. luarez. As ppps: natureza juÍídica. ln: CARDOZO, José Eduardo Martins e outros (Org.'ll, Curso de dieito

econômico. são Paulo: Malheiros,2006. V.t, p.698-699; BINENsojM, Gustavo. As Parcerias Público.Privadas (PPPs

e a constituição), Revisto de Direito do Associoçõo dos Procurodorcs do Novo Estodo do Rio de Joneiro' Rio de

laneiro:LUmenluris,v.xvll,p.99,2006;Garcia.FlávioAmaÍal.Licitoçõesecontrotosodministrotivos.3.ed.Riode

laneiro: Lumen Juris,ZOLO. P 287.

M
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Ainda neste capítulo, cabe expor que há previsão para composição do

conselho gestor, neste sentido, deve ser dito que no âmbito federal, os membros do Comitê

Gestor também são nomeados pelo Executivo (art. 14, o Decreto Federal 5385/2005, instituiu o

Comitê em âmbito federal).

o Capítulo lV do Projeto de Lei, tâmbém seguê quase que em sua

totalidade o Capítulo lllda Lei ne 77.079/7004.

Veja que o §15 do artigo 17 do Projeto de Lei estabelece que "Aprovada a

modelagem final pelo Conselho Gestor, a inclusão deíinitiva do projeto no Programa de PPP's,

serão iniciados os procedimentos para a ticitação, ficando dg§llLig-aulotizado pela Câmara

Legislativa do município a Licitação das propostas aprovadas pelo conselho Gestor, desde que

cumpram-se os termos do art. 10 da Lei Federal np !7.079, de 30 de dezembro de 2004, bem

como a contratação da empresa Vencedora nos termos legais".

Ocorre que o termo "desde já autorizado" não reflete a melhor técnica no

caso, pois de acordo com o artigo 10 de Lei ne 17.07912004, citado no decorrer do coput do

artigo, a abertura do processo licitatório é condicionada entre outros fatores a elaboração de

estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato

de parceria público-privada (inciso ll, do artigo 10 de Lei ns 77.079/2OO4l; declaração do

ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela Administração Pública no decorrer

do contrato são compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei

orçamentária anual (inciso lll do artigo 10 de Lei na Í.079/2004); e as concessões patrocinadas

em que mais de 707o (setenta por cento) d1 remu19ra9ão !o narceiry qlva_d1f-I)!-Sl t
Rua llrrucê, 1lO1 - Centro CEP 78820 000 Jaciãrâ/MT Fonê: (66)3461-7350 - çáx: (66)3461-7373 - Site:

www,(amàràJaciàrà rnt.gov.br

llÀ1

Por sua vez o Capítulo lll do Projeto de Lei, em sua maioria de artigos,

repete o que discorre o Capítulo lV da Lei np 77.079/2004, devendo apenas ser substituídas as

vezes em que aparece a palavra "volante" por "votante".

W
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Portanto, recomenda-se que tanto o contrato quanto o edital da futura

licitação e a demonstração de viabilidade jurídica a serem efetuados, observem as prescrições

dos artigos 5e, 8e, 10 e 28, §1e da Lei Federal np LL.O79/2O04, que tratam respectivamente das

cláusulas dos contratos das ppp's, das garantias da parceria público privada, condicionantes do

processo licitatório e limite de conjunto de parcerias por exercício financeiro.

coNcLUsÃo

1t'\

E

MJ ^nLS /,ú
t's ,9

Administração Pública dependerão de autorização legislativa específica (§ 3p do artigo 10 de Lei

ne 71.079/2OO4l.

Desta maneira, se percebe, que no mínimo devem ser observados tais

parêmetros, além é claro, dos demais incisos e parágrafos do artigo 10 de Lei ne lt.o7g/zoo4,
sendo que a análise pelo poder Legislativo, não pode ser superficial, pelo contrário, deve ser

ampla e no mínimo observar aqueres condicionantes mencionados no parágrafo anterior,
d"rendo'oortanto.s"r 

"xtiroad" " 
exprestão "de.de iá" do §15 do artieo 17 do proieto de Lei.

Noutra seara, verifica_se que a parte final do artiso 22. que discorre,,ou
."dirnta ortor*. da oodar"r ao aontr"trdo,,. t"rbé, d"r" r"r rutir"da do proiato,poi, é

melhor oue a instituicão de servidões e desaorooriacões seiam realizadas somente por encar*o

da a d m inistracão oública.

Por fi.,
"secretaria Executiva". todãvia. não menciona exoressamente. ouais as competências e a

formacão desta secretaria. sendo oue deveria. a título de exemolo. seeuir as mesmas diretriz.s
previstas no artiso 12 do Decreto Federal ne 5.3g5/2005.
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Em razão do quanto articurado, o parecer é no sentido da regaridade do projeto de

Lei ns 019/2019, devendo ser adotadas as recomendações mencionadas ao rongo da

fundamentação.

No que tange ao mérito, a procuradoria Jurídica não tem atribuição para
pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar a

viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as formaridades regais

e regimentais vigentes.

Recomenda-se também aos nobres Edis, por ocasião de sua função
fiscalizadora, e caso seja aprovado e transformado em Lei o presente projeto de Lei, que se

atentem tanto para o contrato quanto para o edital da futura ricitação que envorva ppp e a

demonstração de viabiridade jurídica a ser efetuada, devendo ser observadas as prescrições dos

artigos 5s, 8s, 10 e 29, §1e d6 Lei Federar ne 7r.o7g/2004, que tratam respectivamente das

cláusulas dos contratos das ppp's, das garantias da parceria púbrico privada, condicionantes do
processo licitatório e Iimite de conjunto de parcerias por exercÍcio financeiro.

por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico
consiste em um parecer técnico opinativo, que anarisa a viabiridade jurídica de determinêda
providência, analisando a ampra juridicidade da mesma. (...1 o ogente a quem incumbe opinar
nõo tem o poder decisório sobre o motérid que rhe é submetído, visto que coisos diversos são
opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

Jaciara/MT, 25 de ab( 
Re 

2019.

\-§'WdN,
MICHET KAPPES

oAB/MT 14.18s

Rua rurucê, 1301- Centro - cEp 788;0-OO0 -t-i"i"lr'ri- r-". tOOl:*or-Z:So - rix.. tOOtleer.z:Z: _ Sit"
www.camarajâcaâra.mt.gov.br

CMJ ^^
FLS úÓ.
RUB ?

É o parecer.
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IV _ EMENDA

1- EMENDA AD\T|VA: Adiciono Parógrofo Único oo ort. 23 do Proieto de Lei n.p 19/2019,

possondo o viger com a seguinte redoçõo:

" Art. 23

Parágrafo Único' Fica vedada a participação, seja a qualquer título, do

Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jaciara/MT (PREV-

JACI), em qualquer modalidade de parceria público privada (PPP) ."

SATA DÁS SESSOES

EM,30 DE ABRIL DE 2019.

f'rv r' '-'^r
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Rua

?!!+
rl!9.-_áç
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IV - EMENDA

1- EMENDA SUBSTTTUTwA: Substitui o redoção do ort. 7e do Projeto de Lei n'e 19/2019'

passondo o viger com o seguinte redoção:

'Art. ls' Fica instituído o Programa Municipal de Desenvolvimento

Econômico e Social através das Parcerias Público Privadas - PPP - do Município

de Jaciara/MT, destinados a promover, fomentar' coordenar' regular e fiscalizar

arealizaçãodeParceriasPúblicoPrivadasnoâmbitodaAdministraçãoPública
Municipal Direta e lndireta, com exceção do Departamento Municipal de Água

Conselho Gestor.

Parágrafo único. Compete à Secretaria-Executiva:

| - promover o apoio e os meios necessários à execução dos trabalhos

do Conselho Gestor;

ll - prestar assistência direta âo Conselho Gestor;

lll - preparar as reuniões do Conselho Gestor;

lV - acompanhar a implementação das deliberações e diretrizes fixadas

pelo Conselho Gestor;

V - elaborar minutas de relatórios de desempenho dos contratos de

parceria pú b lico-privad a, a serem apreciados e aprovados pelo Conselho

G e stor;

Vl.manter,naredemundialdecomputadores(lnternet),sítiopara

divulgação dos relatórios aprovados pelo Conselho Gestor e de demais

Crp zúioooo - r..i"ralMT * Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site
Ruâ Juíucê, 1301 - Centro

www.camarajaciaía.ínt,gov,br

wa

e Esgoto de Jaciara (DAE/JAC)

2.EMENDASUBSTITUTIVA:lncluiart.8saoProjetodeLein.e2gl2oTg,comremuneração

dos demais.

"Art.89.FicaráàescolhadoPoderExecutivoMunicipaldeterminarqual

de suas secretarias ou departamentos atuará como Secreta ria- Executiva do



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

documentos de interesse público relativos a projetos de parceria público-

privada sujeitos a sua apreciação, ressalvadas as informações sigilosas;

Vll - orientar os órgãos ou entes públicos que pretendam celebrar

contratos de parceria público-privada; e

Vlll - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Conselho

Gestor

SALA DAS

EM,74 DE

Rua Jurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 - laciara/MT - Fone: {66)3461-7350 - taÍ: (66)3461-7373 - Site:

www.camaraiaciara,mt.Bov.br

TIAGO DOS SANTOS
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neolçÃo FINALAo pRoJETo DE LEt N't9DÊ27 DE MARço DE 2019.

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

rcovôwttco E soctAL anavÉs DAs PARcERIAS púsltco PRIvADAS -
ppp oo murutcípto DE tActARA/Mr , t oÁ ounns pnowoÊuaas.

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDUUABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de

atribuições legais,

sua

Faz Saber que A Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinte lei

cnpírulo r

orsRosrçôrs e rRnts
Art. 1e. Fica lnstituído o Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social através

das Parcerias Público Privadas - PPP - do Município de Jaciara/MT, destinados a promover,

fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a realização de Parcerias Público Privadas no âmbito

da Administração Pública Municipal Direta e lndireta, com exceção do Departamento Municipal

de Água e Esgoto de Jaciara (DAEIAC).

Parágrafo único - As Parcerias Público-Priva das de que trata esta Lei consistem em mecanismos

de colaboração entre o Município e os agentes do setor privado, e têm os seguintes objetivos:

| - implantar e desenvolver obra, desde que respeitado o disposto no § 1e do art. 5e desta Lei,

serviço ou empreendimento público;

ll - 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.

Art.2e, A Parceria Público-Privada é um contrato administrativo de concessão, que admite duas

modalidades:

ll - concessão administrativa, que se refere aos serviços e obras públicas de que a

Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou

fornecimento e instalação de bens.
Cêntro - CEP 78820

t.ROv br
0 - Jaciara/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

cMJ n.-
FLS 4T
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COMISSÃO DE CONSTITUICÃO, JUSTICA E REDACÃO

l- concessão patrocinada, que se refere aos serviços e obras públicas de que trata a Lei Federal

na 8.987 /95, e que envolve, adiclonalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado;
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| - eficiência no cumprimento de suas finalidades, com estímulo à competitividade na prestação
de serviços e à sustentabilidade econômica e ambiental de cada empreendimento;

ll - respeito aos interesses ê direitos dos destinatários dos serviços e dos âgentes privados
incumbidos de sua execução;

lll - indelegabilidade das funções política, normativa, policial, reguladora, controladora e

fisca liza dora do Município;

lV - universalização do acesso a bens e serviços essenciais;

V - transparência dos procedimentos e das decisões;

Vl - responsabilidade fiscal na celebração e execução dos contratos;

Vll - responsa bilidade social e ambiental;

Vlll - repartição objetiva de riscos entre as partes, e;

lX - sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos.

l- a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, mãnutenção ou gestão de infraestrutura
pú b lica;

lll - a exploração de bem público;

lV - a execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à Administração Pública

Municipal, e;

Rua .lurucê, 1301- Centro - CEP 78820-000 - Jaciara/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site
www.camaÍaiaciara.mt.Eov.br
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Parágrafo único - Entende-se por Serviço Público todo aquele prestâdo pela Administração ou

por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou

secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado.

Art, 3e. Os contratos de Parceria Público-Privada não excluirão a participação do Poder
Legislativo e/ou das Agências Reguladoras, do controle social das tarifas.

Art,4e. O Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas observará as seguintes diretrizes:

Art.5e. Poderão ser objeto de Parceria Público-Privada, respeitado o disposto no § 1e deste
a rtigo:

ll - a prestação de serviço público, este compreendido na definição desta Lei.
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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.

§ 1e Observado o disposto no § 4s do art.2s da Lei Federal ne 11.079, de 30 de dezembro de
2004, é vedada a celebração de Parcerias Público-Privadas nos seguintes casos:

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

ll - que tenha como único objeto a mera terceirização de mão-de-obra, o fornecimento e a

instalação de equipamentos ou a execução de obra pública, bem como as prestações singelas
ou isoladas, quais sejam, aquelas que não envolvam conjunto de atividades.

CAPITULO II

DA GESTÃO DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBTICO.PRIVADAS

Art. 6e. A gestão do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas será realizada pelo
Conselho Gestor, vinculado ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo.

Art. 7e. Conselho
membros:

Gestor de Parcerias Pú blico-Privad as será composto pelos seguintes

l- Prefeito Municipal;

ll - Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico;

lll - Secretário Municipal da Administração e Finanças;

lV - Secretário Municipal de Obras e lnfraestrutura;

V - 01 Membro do Poder Legislativo

Parágrafo único. lntegrará o Conselho Gestor, na condição de membro eventual, o titular de
Secretaria Municipal diretamente relacionada com o serviço ou atividade objeto de Parceria
Pú blico-Privada.

Art. 8e. Ficará à escolha do Poder Executivo Municipal determinar qual de suas secretarias ou
departamentos atuará como Secretaria-Executiva do Conselho Gestor.

Parágrafo único. Compete à Secreta ria - Executiva

Rua lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 - Jaciara/MT - Fone: (66)3461-7350 - Faxr (66)3461-7373 - Site
www.camarajaciara.mt.gov.br

§ 2e Serão permitidos aditamentos que envolvam a prorrogação do prazo contratual, desde que
não ultrapassado o prazo de 35 (trintâ e cinco) anos, sempre submetidos ao Legislativo.

M
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l- promover o apoio e os meios necessários à execução dos trabalhos do Conselho

Gestor;

ll - prestar assistência direta ao Conselho Gestor;

lll - preparar as reuniões do Conselho Gestor;

lV - acompanhar a implementação das deliberações e diretrizes fixadas pelo Conselho

Gestor;

V-elaborar minutas de relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-

privada, a serem apreciados e aprovados pelo Conselho Gestor;

Vl - manter, na rede mundial de computadores (lnternet), sítio para divulgação dos

relatórios aprovados pelo Conselho Gestor e de demais documentos de interesse público

relativos a projetos de parceria público-privada sujêitos â sua apreciação, ressalvadas as

informações sigilosas;

Vll - orientar os órgãos ou entes públicos que pretendam celebrar contratos de parceria

pú blico-privada; e

Vlll - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Conselho Gestor.

Art. 10. O Conselho Gestor será presidido pelo PREFEITO MUNICIPAL.

Art. 11, O Conselho Gestor reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.

Parágrafo único. O Presidente do Conselho Gestor poderá convidar representantes de órgãos

ou de entidades, públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.

Art.12. O Conselho Gestor poderá instituir grupos e comissões temáticas, de caráter

temporário, destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre matérias específicas'

Art.13. O Conselho Gestor deliberará por meio de resoluções

§10 Ao Presidente, nos casos de urgência e relevante interesse, será conferida a prerrogativa de

deliberar sobre matérias de competência do Conselho Gestor, od referendum do Colegiado.

§2e As deliberações ad referendum do Colegiado do Conselho Gestor deverão ser submetidas

pelo Presidente, na primeira reunião subsequente à deliberação.
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Art. 9e. Cabe ao Conselho Gestor elaborar e aprovar os editais, os contratos, seus aditamentos

e suas prorrogações.
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clpítuto ttt

DA socrEDADE or pRopóstro especírtco - spe

Art. 14. Antes da Celebração do contrato deverá ser constituída, pelo parceiro privado,

Sociedade de Propósito Específico - SPE, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria.

§ 1e A transferência do controle da Sociedade de Propósito Específico e a constituição de

garantias ou oneração estarão condicionadas à autorização expressa da Administração Pública,

nos termos do edital e do contrato, observado o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei

Federal 8.987, de 13 de Fevereiro de 1995.

§ 2e Fica vedado a Administração Pública ser titular da maioria do capital volante das

sociedades de que trata este capítulo.

§ 4e A Sociedade de Propósito Específico poderá, na forma do contÍato, dar em Sarantia aos

financiamentos contraídos para a consecução dos objetivos da Parceria Público-Privada os

direitos emergentes do contrato de parceria até o limite que não comprometa a

operaciona lização e a continuidade das obras e dos serviços.

§ 5e A sociedade de propósito Especifico deverá, para celebração do contrato, adotar a

contabilidade e demonstração financeira padronizadas, compatíveis com os padrões mínimos

de governança corporativa que vierem a ser fixadas pelo Governo Federal.

CAPÍTUtO IV

DAS GARANTIAS

Art. 15. As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de

Parceria Público-Privada poderão ser garantidas mediante:

l- vinculação de receitâs, observado o disposto no inciso lV do art. 167 da Constituição Federal;

ll - instituição ou utilização de fundos especiais previstos em Lei.

lll - contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não se.lam controladas
pelo Poder Público;

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

;4
,a.-.2.-

§ 3e A vedação prevista § 2s não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital volante da

Sociedade de Propósito Específico por instituição financeira controlada pelo Poder Público em

caso de inadimplemento de contratos de financiamento.

lV - garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam

controladas pelo Poder Público;
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Vl - outros mecanismos admitidos em Lei

CAP|TULO V

Parágrafo único. euando os recursos forem unicamente privados as garantias poderão serdispensadas à critério do investidor.

OA IruCLUSÂO DE PROJETOS NO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO.PRIVADAS

Art' 16' será editado Decreto de Manifestação de rnteresse da rniciativa privada _ Mrp perochefe do poder Executivo, estaberecendo o, iro..ai."ntos para Registro, Avariação, Sereção eAprovação de Projetos Básicos, erojeios E*e.rtiros, Estudos de viabilidade deEm preen d imentos, lnvestigações, Levantamentos, dentro outas necessidades.

Art. 17. São condições para a inclusão de projetos no ppp:

l- efetivo interesse púbrico, considerando a natureza, rerevância e varor de seu objeto, bemcomo o caráter prioritário da respectiva execução, observadas as diretrizes governamentais;

ll - estudo técnico de sua viabilidade, mediante demonstração das metas e resultados a serematingidos, prazos de execução e deamortização ao..fiirr investido, b"..";;;-;;;caçao ooscritérros de avaliação ou desempenho a serem utilizadÇ

lll - a viabiridade dos indicadores de resurtado a serem adotados, em função de sua capacidadede aferir' de modo permanente e objetivo, o desempenho do ente privado em termosqualitativos e quantitativos, bem como a. prrãr"iro, que vincurem o montante daremuneração aos resultados atingidos;

lV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado;

]r;iii.j*,O.Oe, 
a importância e o vator do serviço ou da obra em retação ao objeto a ser

Art' 18' Observadas as condiçõcs estaberecidas pero artigo anterior, poderão ser incruídos noPrograma de parcerias pú b rico-priva das - ppp os projetos ãe interesse de órgãos e entidades daadministração direta e indireta, que envorvam mecanismos de coraboração entre o Município eagentes do setor privado, remunerados segundo criterios de desempenho, em prazocompatível com a amortização dos investimentos realizados.

§ 1e Para os fins desta rei, considera-se Manifestação de rnteresse da rniciativa privada - Mrp, aapresentação de propostas, estudos ou levantamentos, por pessoas fÍsicas ou jurídicas dainiciativa privada, com vistas à inclusão de projetos no programa de ppp.
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ll - a estimativa dos investimentos necessários e do prazo de implantação do projeto;

lll - as características gerais do modelo de negócio, incluindo a modalidade de PPP considerada

mais apropriada, previsão das receitas esperadas e dos custos operacionais envolvidos;

V - outros elementos que permitam avaliar a conveniência, a eficiência e o interesse público

envolvidos no projeto.

§ 3e Recebida a MlP, 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 pro.ieto, segundo as

diretrizes governamentais vigentes.

§ 4e A qualquer tempo, poderá ser solicitada ao autor da MIP a adequação desta ao conteúdo

estabelecido nos §§ 2e e 3e deste artigo, para fins de subsidiar a análise e posterior deliberação

pelo Conselho Gestor.

§ 5e Caso a Mlp não seja aprovada pelo Conselho Gestor, caberá à Secretaria Executiva dar

ciência da deliberação ao interessado.

§ 6e Caso aprovada pelo Conselho Gestor, a MIP será recebida como proposta preliminar de

projeto de PPP, cabendo à Secretarla Executiva dar ciência da deliberação ao proponente e

solicitar as informações necessárias para, em conjunto com a Secretariâ Executiva do Conselho

Gestor, publicar chamamento público para a apresentâção, por eventuais interessados, de MIP

sobre o mesmo objeto.

§ 7e o chamamento público a que se refere o § 6e deste artigo, além de fixar o prazo para a

apresentação de MIP pelos eventuais interessados, deverá conter:

| - a descrição resumida dâ proposta e dos estudos técnicos a serem desenvolvidos, bem como

o prazo fixado para suâ conclusão;

ll - a indicação dos critérios de aproveitamento dos elementos do projeto e limites para o

ressarcimento dos custos incorridos.

úa trrucC, 1301 - Cenio - cEP 78820-oOO - Ja;iaralMr - ione: {eO)laOr-z:SO - rax: (ee}faOr-z:z: -liie
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§ 2e A MIP será dirigida ao Presidente do conselho Gestor do ProSrama 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 benefícios

econômicos e sociais dele advindos;

lV - a projeção, em valores absolutos ou em proporção, da contraprestação pecuniária

demandada do Parceiro Público;

Y;{A
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§ ge 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)

d ias.

§ ge A autorização para a realização dos estudos técnicos, conferida em decorrência da

aprovação da MlP, será pessoal e intransferível, podendo ser cancelada a qualquer tempo por

razões àe oportunidade e de conveniência, sem direito a qualquer espécie de indenização.

§ 10. A elaboração dos estudos técnicos será acompanhada pela secretaria Executiva do

Conselho Gestor.

§ 11. Os estudos técnicos elaborados pelo setor privado serão remetidos à Secretaria Executiva,

que coordenará os trabalhos de consolidação da modelagem final no prazo de 60 (sessenta)

dias, renováveis por igual período, a critério do Conselho Gestor'

§ 12. ConcluÍdos os trabalhos, a secretaria Executiva submeterá à deliberação do Conselho

Gestor 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'

§ 13. A critério do conselho Gestor, poderá ser apreciada MIP parâ o desenvolvimento ou

aprofundamento de estudos relativos a projetos de PPP objeto de proposta preliminar já

aprovada ou com escopo similar ao de projeto em exeme'

§ 14. A faculdade prevista no § 13 deste artigo não autoriza a alteração das diretrizes aprovadas

para o exame da proposta preliminar ou a sobreposição com as etapas já concluídas dos

est u d os.

§ 15. Aprovada a modelagem final pelo conselho Gestor, a inclusão definitiva do projeto no

programa de PPP's, serão iniciados os procedimentos para a licitação, ficando desde já

autárizado pela Câmara Legislativa do município a Licitação das propostas aprovadas pelo

conselho Gestor, desde que cumpram-se os termos do art. 10 da Lei Federal ns 11.079, de 30

de dezembro de 2004, bem como a contratação da empresa Vencedora nos termos leEais.

§ 16. Caberá ao vencedor do certame ressarcir os custos dos estudos utilizados pelo poder

públi.o m modelagem final aprovada, conforme disposto no art. 21 da Lei Federal ns 8.987, de

13 de Fevereiro de 1995, podendo qualquer proponente participar da licitação da Parceria

público-Privada, nos termos do art. 31 da Lei Federal np 9.o74, de 7 de Julho de 1995.

§ 17. A aprovação da MlP, a autorização pâra

aproveitamento desses estudos não geram:
realização de estudos técnicos e oa

,,1 -

int
tA

l- para os seus titulares, o direito de exclusividade ou qualquer espécie de preferência para a

contratação do objeto do projeto de PPP;
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ll - para o poder público, a obrigação de ressarcir os custos incorridos ou de contratar o objeto

do projeto de PPP.

§ 18. O Conselho Gestor poderá, por provocação ou após consulta à Secretaria Executiva, fazer

publicar declaração de interesse no recebimento de MIP acerca de proposta preliminar de

projeto de PPP, observado, no que couber, o disposto nos §§ 1s a 17 deste artiEo'

CAPíTUIO VI

DA TICITAçÃO E DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Art. 19. 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 Constantês da Lei Federal ns

Lt.O7g/04, especialmente quanto aos CapÍtulos ll, lll e V daquele diploma

Art. 20. 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 adm in istrativos, e deverão estabelecer, no mínimo:

l- 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;

ll - 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;

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

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 responsa bilidad e, 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.

lV - identificação dos gestores responsáveis pela execução e fiscalização

Art.21. A remuneração do contratado, observada a naturezajurídica do instituto escolhido

para viabilizar a parceria, poderá ser feita mediante a utilização isolada ou combinada das

seguintes a ltern ativas:
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| - tarifas cobradas dos usuários, ficando condicionado o Poder concedente a aprovação prévia

quantoasuacomposição,Íormadereajusteedemaisinformaçõesrelativasaoassunto;

ll - pagamento com recursos orçamentários;

lll - cessão de créditos do Município, excetuados os relativos a tributos, e das entidades da

Administração M uniciPal;

lv - cessão de direitos relativos, ou não, à exploração comercial de bens públicos materiais ou

imateriais, inclusive às obras construídas através da Parceria Público Privada como forma de

incentivo ao desenvolvimento econômico e social;

v - cessão de uso de bens móveis e imóveis, observada a legislação pertinente;

Vl - títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação aplicável; ou

Vll - outras receitas alternativas, complementares, acessórias, ou de projetos associados'

§ 1e A remuneração do contrato dar-se-á somente a partir do momento em que o serviço ou o

àmpreendimento contratado estiver disponível para utilização, ainda que proporcional'

§ 2e Os ganhos econômicos decorrentes, entre outros, da repactuação das condições de

financiamento e da redução do ônus tributário serão compartilhadoS com o contratante

§3gAremuneraçãodoparceiroprivadopoderásofreratualizaçãoperiódicacombaseem
fórmulasparamétricas,conformeprevistonoeditaldelicitação,sempredeacordocomos
princípios da eficácia e eficiência, sempre informando ao Poder Legislativo sua composição.

§ 4s Os contratos previstos nesta Lei poderão prever o pagamento' ao parceiro privado' de

|.emuneração variável vinculada ao seu desempenho na execução do contrato, conforme metas

e padrôes de qualidade e disponibilidade previamente definidos'

§ 5e 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

autorizadopelosarts6qeTqdaLeiFederalns!7'O79,de30dedezembrode2004'

Art,22 Sem prejuízo das sanções prevlstas na legislação pertinentê, o contrato poderá prever,

paraahipótesedeinadimplementodaobrigaçãopecuniáriaacargodoPoderConcedente,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'

CAPíTULO VII

DAS DTSPOSIçÕES FINAIS

-nr" 
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Art. 23 Compete ao

características, se.iam

complementares ao o
podendo Promover a

Poder Público declarar de utilidade pública os bens que' por suas

apropriados ao desenvolvimento de atividades inerentes' acessórias ou

bjeto do contrãto, bem como à implementação de projetos associados'

instituição de servidões e as desapropriações, diretamente ou mediante

outorga de Poderes ao contratado'

AÍl,24,PoderãofigurarcomocontratantesnasParceriasPúblico.Privadasasentidadesdo
município de Jaciara às quais a lei, o regulamento ou o êstatuto confiram a titularidade dos

bensouserviçosobjetodacontratação,incluindoautarquias'fundaçõesinstituídasou
mantidas pelo Município, empresas públicas e sociedades de economia mista'

Parágrafo Único. Fica vedada a participação, se.ia a qualquer título' do Fundo Municipal de

Previdência Social dos Servidores de Jaciara/MT (PREV-JACI)' em qualquer modalidade de

parceria público Privad a (PPP).

Art.25.AnteSdacelebraçãodocontrato,oparceiroprivadodeveráconstituirsociedadede
propósitoespecífico(SPE),incumbidadeimplementaregeriroobjetodaparceria'nostermos
do Capítulo lV da Lei Federal ne LL,O79l04'

Art.26, Os instrumentos de parceria Público-Privada poderão prever mecanismos amigáveis de

soluçãodasdivergênciascontratuais,inclusivepormeiodearbitragem'nostermosda
legislação em vigor.

§19Nahipótesedearbitragem,serãoescolhidostrêsárbitrosdereconhecidaidoneidade,
sendo um indicado pelo Poder Executivo, um pelo contratado e um de comum acordo' por

ambas as partes.

§2sAarbitragemterálugarnomunicípiodeJaciara/MT,emcujoforoserãoajuizadas,seforo
caso,asaçõesnecessáriasparaassegurarasuarealizaçãoeaexecuçãodesentençaarbitral.

Arl.27. Édever do município através da administração executiva promover o Desenvolvimento

Econômico e social, incentivar a agricultura familiar em todos os ramos de atuação, promover a

sua estruturação, implementar açôes positivas para seu d esenvolvimento, bem como incentivar

a ciência e Tecnologia, todas as potencialidades do Município, sendo todos estes serviços

reconhecidos como públicos e fundamentais ao crescimento econômico e social, com a geração

deempregoserenda,devendoseraplicadaestaLeiparaaconsecuçãodestesobjetivos.

Art'23.AsdespesasdecorrentesdaexecuçãodapresenteLeicorrerãoporcontadedotação
orçamentária próp ria.

Art. 29. Aplicam-se no que couberem, as disposições da Lei n" 11 079 de 30 de dezembro de

2004.
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Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

snu oas sessÕes.
JACTARA (MT), 21 DE MA|O DE 2019.

DE ACORDO.

íY\à r 
"^)VER. RODRIGO FRANCISCO

PRESIDENTE

VER. TIAGO E SOUZA
MEM
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Origem

PM] PROTOCOLO
NEUSA 22/Os/2019
CAETANO 17:25 PM] Não 00/00/0000

00:00

Consulte o Andamento do processo em: http://www.jaciara.mt.gov,brl protocolo/consulta/

Gerado em: 22/05/2079 17 t25 Servidor: Neusa Caetano I Setor: PROTOCOLO | Ór9ão: PMJ
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FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO


