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Fica alterado o art. 8º do Projeto de Lei n.º 318/2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º (...)

Art. 22. A Administração Pública Direta e Indireta somente poderá contratar Parcerias
Público-Privadas quando a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das
parcerias já contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a 5% (cinco por cento) da receita
corrente líquida do exercício e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 (dez) anos
subsequentes, não excedam a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida projetada para os
respectivos exercícios, tal como definido no art. 28 da Lei Federal n.º 11.079/2004.

(...)

§4º O repasse dos recursos necessários à remuneração dos parceiros privados, nos limites
previstos no caput, serão provenientes das secretarias finalísticas responsáveis pela formalização
dos Contratos de Parcerias Público-Privadas (PPPS).

§5º Os limites percentuais constantes no caput serão alterados automaticamente para os novos
limites percentuais estabelecidos nas modificações que venham a ocorrer no texto do art. 28 da
Lei Federal n.º 11.079/2004." 
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JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa aprimorar o projeto de lei n.º 318/2015 de autoria do Poder Executivo, para adequar
a redação do art. 22 da Lei Estadual n.º 9.641/2011 ao texto da Lei Federal n.º 11.079/2004 que institui
normas gerais para licitação e contratação de parceria público privada no âmbito da administração pública.

Referida norma federal em seu art. 28, fixou limites prudenciais de comprometimento da receita corrente
líquida (RCL) com as despesas de caráter continuado derivadas das parcerias público privadas contratadas,
com a seguinte redação:

Art. 28.  A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos Estados,
Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do
conjunto das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 5%
(cinco por cento) da receita corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos
contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% (cinco por cento) da
receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. (Redação dada pela Lei nº
12.766, de 2012).

Da leitura do texto acima, constata-se que o legislador federal estabeleceu dois patamares máximos para
gastos com as contratações público privadas, quais sejam:

a) 5% da RCL observada no exercício anterior;

b) 5% da RCL estimada para os 10 (dez) exercícios subsequentes.

Tais limites visam coibir eventuais excessos por parte dos atuais gestores públicos, em prejuízo da gestão
orçamentária dos governos. No caso, o ente (Estados, Distrito Federal ou municípios) que não observe os
limites citados estará sujeito às seguintes penalidades no seu relacionamento com a União:

a) não receber garantias para realizar operações de crédito;

b) não receber transferências voluntárias.

Pois bem, diante do exposto acima, se mostra relevante a alteração ora apresentada por esta emenda, haja
vista que a redação atual do art. 22 da Lei Estadual n.º 9641/2011 sequer menciona a necessidade de
projeção do limite de 5% da RCL nos 10 exercícios subsequentes. Fato de extrema gravidade, se
considerarmos que a não observância de tal comando pode comprometer os repasses do Governo Federal
para o nosso Estado.

A presente emenda acrescenta ainda, o § 4º para fazer constar que a responsabilidade pelo repasse dos
recursos financeiros as empresas contratadas será da Secretaria finalística responsável pela contratação.

Inclui também, o §5º como tentativa de manter o texto da norma estadual atualizado (de forma automática)
em relação a norma federal no que tange ao percentual permitido para os gastos com as parcerias público
privadas. A última atualização do percentual ocorreu em 2012 pela Lei n.º 12.766 que passou de 3% para
5% limite de gastos, ou seja, há 03 (três) anos atrás, sendo que, somente agora a matéria está sendo tratada
por este parlamento.

 

Esta é a síntese necessária para justificar a presente Emenda.
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