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Art. 1º. Fica acrescentado ao Projeto de Lei n. 318/2015, Mensagem n. 318/2015, o artigo 11-B, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação:

 

“Art. 11-B Acrescenta-se o art. 17-A na Lei n. 9.641, de 17 de novembro de 2011, com a
seguinte redação:

 

Art. 17-A Para fins de implementação dos programas estabelecidos pelo artigo 314 da
Constituição Estadual Estado de Mato Grosso, em especial aqueles instituídos no âmbito
dos municípios mato-grossenses através de Parcerias Público-Privadas, poderá o Estado
de Mato Grosso, de modo complementar, prestar garantia de pagamento de obrigações
pecuniárias assumidas pelos municípios junto a parceiros privados, desde que observadas
as exigências quanto aos limites estabelecidos no artigo 22 desta Lei.

§ 1º O ente beneficiado pela fiança de que trata o caput deverá assegurar ao Tesouro
Estadual contra-garantia de valor igual ou superior ao da garantia concedida;

§ 2º A contra-garantia exigida, nos termos do disciplinado no parágrafo antecedente,
poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e
provenientes de transferências constitucionais, desde que outorgados poderes ao Estado
para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.

§ 3º Fica o Estado de Mato Grosso autorizado a conceder incentivos aos Projetos de
Parceria Público-Privadas estabelecidos pelos Municípios no âmbito dos Projetos de
Interesse Social, nos termos do artigo 314 da Constituição Estadual.
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JUSTIFICATIVA

Apresento a emenda aditiva em mãos com o objetivo de regulamentar a possibilidade do Estado de Mato
Grosso também prestar garantia as obrigações pecuniárias assumidas pelos municípios junto a parceiros no
âmbito das Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Isso porque uma das principais barreiras para a implementação das PPPs no plano municipal é a ausência de
garantias consideradas idôneas pelos investidores/parceiros.

Diante de tal problemática, no âmbito federal, a Lei n. 11.079/2004, que trata das PPPs, estabeleceu um
engenhoso sistema de garantias e contra-garantias através do Fundo Garantidor de PPP (FGP), o qual, dentre
suas demais finalidades, afiança o adimplemento de obrigações pecuniárias oriundas da execução dos
projetos atinentes as PPPs.

Nessa senda, a Lei Estadual n. 9.641/2011, a qual trata das PPPs no âmbito do Estado de Mato Grosso,
também estabeleceu a criação de um Fundo Garantidor. Ocorre que as benesses deste fundo estadual, de
acordo com a atual redação legal vigente, são destinadas apenas as PPPs cujo parceiro público participante
seja uma entidade/órgão estadual, em evidente exclusão da PPPs que são pactuadas com parceiros públicos
municipais.

Assim, a toda evidência que a vertente proposição tem por escopo aprimorar a aludida normal estadual
regente as PPPs, visto que permitirá ao Estado oferecer, de modo complementar, garantias de adimplemento
das obrigações assumidas pelos parceiros públicos municipais participantes de uma PPP.

Exemplificando o ora exposto, temos que o Tesouro Estadual conferiria garantia complementar ao fundo
garantidor estabelecido pelo município que, por sua vez, asseguraria contra-garantia, em caso de
inadimplemento, através da retenção --- a ser realizada pelo Estado --- de receitas tributárias municipais
diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais.

De fácil intelecção, portanto, que o mecanismo aqui proposto, para além de tornar a PPP mais atraente ao
parceiro privado, visto que robustecerá a rede de adimplemento de possíveis débitos, arreda a problemática da
vedação de vinculação direta de recursos públicos oriundos de transferências obrigatórias a iniciativa privada e,
também, o risco de calote ao Tesouro Estadual, o qual estará garantido pela possibilidade de retenção de
repasses que, a priori, o municipio devedor faria jus.

Com efeito, forte nos argumentos suso e, principalmente, por entender que o Fundo Garantidor estadual não
pode ficar adstrito a garantir apenas as PPPs cujo parceiro público participante seja uma entidade/órgão
estadual, é que apresento a vertente emenda, colocando-me a disposição dos demais Pares caso remanesça
alguma dúvida sobre a matéria ora tratada.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Outubro de 2015

 

Dr. Leonardo
Deputado Estadual


