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RESUMO

VIEIRA, Livia Wanderley de Barros Maia. Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) e Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada (MIP): Mecanismos de contribuição das entidades
privadas para o alcance dos fins públicos. 2017. [418]f. Tese (Doutorado) – Departamento de Direito do Estado, Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, 2017.
Esta tese tem por finalidade o estudo dos Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) e das Manifestações de Interesse da Iniciativa
Privada (MIP), ou em conjunto, denominadas “Manifestação(ões) de
Interesse” – enquanto mecanismos consensuais de aproximação entre
o setor elect e o setor privado –, utilizados com o objetivo de alcançar fins públicos nas contratações da Administração Pública. A análise
se mostra relevante por algumas razões: (i) o Brasil ainda enfrenta
um electi de infraestrutura, que impacta o desenvolvimento electio do
país; (ii) a transformação dessa realidade depende, entre outros, de
uma atuação electionive parceira com entidades privadas e concretizada por meio de election públicos; (iii) essa atuação election é marcada
por problemas como: erros de projeto e de precificação, desperdícios,
restrições orçamentárias, corrupção etc.; e, (iv) as Manifestações de
Interesse podem oferecer soluções para esses problemas e para o desenvolvimento das contratações públicas no Brasil. E isso porque a
Administração Pública realiza constantemente escolhas de gestão pública, fundadas nas prioridades de governo, e a consequente seleção
do que, como e com qual modelagem contratar é sempre desafiadora.
Nesse sentido, as Manifestações de Interesse funcionam como fonte
de insumos, de captura dos interesses da sociedade e como incubadora
de inovações para o desempenho dessas funções públicas. Tudo isso
pode gerar aprimoramento e modernização para as relações entre Administração Pública e sociedade, o que é relevante, especialmente num
momento de necessária recuperação econômica do país. Para tanto,
concentramos nossas electio, inicialmente, no entendimento de como
esses mecanismos estão estruturados atualmente; em seguida, realiza-

mos uma análise election dos problemas teóricos e práticos apontados
pelos estudiosos do tema; e, por fim, adentramos no universo da decisão electionive, e do seu procedimento inerente, já que o seu aprimoramento – especialmente quanto à motivação, isonomia, transparência
e publicidade – representa o principal meio de resolução ou mitigação
dos problemas identificados nas Manifestações de Interesse, o que,
por consequência, viabiliza o alcance dos fins públicos. Isso significa
dizer que o objetivo central deste estudo é defender a necessidade de
melhorias no processo decisório da Administração Pública nas Manifestações de Interesse, de modo a potencializar o manejo dessas contribuições das entidades privadas na estruturação de modelagens, tudo
com vistas a gerar avanços para as contratações públicas.
Palavras-chave: Manifestação de Interesse. Procedimento de Manifestação de Interesse. PMI. Manifestação de Interesse da Iniciativa
Privada. MIP. Administração Pública. Entidades Privadas. Decisão
Administrativa. Procedimento. Consensualidade. Contratação Pública. Fins Públicos.

ABSTRACT

VIEIRA, Livia Wanderley de Barros Maia. Requests for Proposals
(RFP) and Unsolicited Proposals (UP): mechanisms for private entities to contribute to meeting public objectives. 2017. [418]f. Thesis
(Doctorate) – Department of State Law, Faculty of Law, University of
Sao Paulo, 2017.
This thesis has, as its aim, the study of Requests for Proposals (RFP)
and of Unsolicited Proposals (UP), together known as ‘Expressions of
Interest’ – as consensual mechanisms of approximation between the
public sector and the private sector – used for the purpose of achieving
public objectives in Public Administration contracting. The analysis
is relevant for several reasons: (i) Brazil still faces an infrastructure
deficit, which impacts on the economic development of the country;
(ii) the transformation of this reality depends, among other things, on
a working administrative partnership with private entities carried out
by means of public contracts; (iii) this contractual action presents problems such as: design and pricing errors, waste, budget constraints,
corruption etc; and, (iv) Expressions of Interest may offer solutions to
these problems and to the development of public contracting in Brazil.
This is because Public Administration constantly makes public management choices, based on government priorities, and the consequent
selection of what, how and with which modelling to contract is always
challenging. In this sense, Expressions of Interest function as a source
of inputs, a source of capturing the interests of society, and they serve as an incubator for innovations in the performance of these public
functions. All of this can generate improvement and modernization
for relations between Public Administration and society, which is relevant, especially at a time of necessary economic recovery of the country. Therefore, we focus our reflections, initially, on the understanding
of how these mechanisms are currently structured; then we perform a
diagnostic analysis of the theoretical and practical problems pointed
out by the scholars of the subject; and, finally, we enter into the universe of the administrative decision, and its inherent procedure, since

its improvement – especially with respect to motivation, transparency
and publicity – is the principal means of resolving or mitigating the
problems identified in the Expressions of Interest, which, consequently, make it possible to achieve the public purposes. This is to say that
the central objective of this study is to defend the need for improvements in the decision-making process of Public Administration in Expressions of Interest, in order to enhance the management of these
contributions of private entities in the structuring of models, all with a
view to generating advances in public contracting.
Keywords: Expressions of Interest. Request for Proposals. RFP. Unsolicited Proposals. UP. Public Administration. Private Entities. Adminsitrative Decision. Procedure. Consensuality. Public Contracting.
Public Objectives.

RÉSUMÉ

VIEIRA, Livia Wanderley de Barros Maia. Les Demandes Proposition (DP) et la Proposition Spontanée (PS): Les mécanismes de
contribution des entités privées à la réussite des fins publics. 2017.
[418]f. Thèse (Doctorat) – Département de Droit Public, Faculté de
Droit, Université de São Paulo, 2017.
Cette elec propose une elec des Demandes de Proposition (DP) et
des Propositions Spontanées (PS) – appelées dans leur ensemble des
« Expression d’Intérêt » – en tant que mécanismes consensuels de
rapprochement entre le secteur public et le secteur privé, electio dans
le but d’atteindre les fins publics dans les engagements de l’Administration Publique. La pertinence de cette analyse elect de multiples
raisons : (i) le Brésil fait face à un electi d’infrastructure qui pèse sur
la situation économique du pays ; (ii) la transformation de cette situation elect, entre autres, d’une pratique administrative en partenariat
avec des entités privées qui se election à travers des contrats publics ;
(iii) cette performance contractuelle est electi par des electio comme :
les erreurs de projet et d’établissement des prix, les gaspillages, les
restrictions budgétaires et la corruption ; et (iv) les Expressions d’Intérêt peuvent contribuer à la solution de ces electio et au développement des engagements publics au Brésil. Cela s’explique par le fait
que l’Administration Publique fait constamment des choix de gestion
publique fondées sur les priorités du gouvernement et, par election, la
election de quoi, comment et sous quel modèle établir les contrats est
toujours un défi. Ainsi, les Expressions d’Intérêt fonctionnent comme
une source de contributions, de captation des intérêts de la société
et comme un incubateur d’innovations pour le progrès des fonctions
publiques. Elles peuvent donc engendrer le perfectionnement et la modernisation de rapports entre l’Administration Publique et la société,
ce qui est fondamental surtout devant la nécessité de récupération économique du pays. Dans ce but, nous avons concentré nos réflexions
tout d’abord sur la compréhension de comment ces mécanismes se
structurent actuellement ; ensuite, nous avons entrepris une analyse

afin de diagnostiquer les problèmes théoriques et pratiques soulignés
par les spécialistes de ce thème ; et, finalement, nous nous sommes
plongés dans l’univers de la décision administrative et de sa procédure inhérente, une fois que son perfectionnement – spécialement
en ce qui concerne le motif, l’isonomie, la transparence et la publicité – représente le principal moyen de résolution ou mitigation des
problèmes identifiés dans les Expressions d’Intérêt, ce qui permet en
conséquence la réalisation des fins publics. Cela veut dire que le but
central de cette étude est celui de démontrer le besoin d’améliorations
dans le processus de décision de l’Administration Publique dans le cas
des Expressions d’Intérêt, afin de potentialiser la gestion de ces contributions des entités privées dans la structuration de modèles, visant
l’amélioration des procédures contractuelles des engagements publics.
Mots-clefs: Expression d’Intérêt. Demandes de Proposition. DP. Propositions Spontanées. PS. Administration Publique. Entités Privées.
Décision Administrative. Procédure. Consensualité. Engagement Public. Fins Publics.
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ELEMENTOS INTRODUTÓRIOS

Este estudo objetiva oferecer contribuições ao aprimoramento
das contratações públicas por meio das Manifestações de Interesse,
enquanto forma de cooperação da iniciativa privada a projetos de
obras e serviços de interesse público.
E, indo além, a pesquisa a pesquisa busca propor parâmetros
e limites para a participação privada na estruturação de projetos,
por meio das Manifestações de Interesse, nas diversas formas de
contratação pública. E, em especial, busca oferecer elementos de
melhoria da decisão administrativa, e de seu procedimento inerente,
como forma de solucionar, ou mitigar, os problemas práticos e teóricos
identificados na utilização desses mecanismos no Brasil.
Com isso, ambiciona-se, também, conferir elementos que
subsidiem a escolha do setor privado de contribuir ou não com a
elaboração de estudos à Administração Pública nas Manifestações de
Interesse.
– A problemática em investigação
Várias são as escolhas de gestão que envolvem a atuação
da Administração Pública. Estas devem se basear nas prioridades
de governo, nas necessidades sociais, para além da observância da
legalidade. Nesse sentido, é sempre desafiadora a decisão do que,
como e em qual modelagem contratar.
Essas escolhas permeiam boa parte da atuação contratual
administrativa. E, especialmente naquelas atuações que exijam
modelagens mais complexas, essa tarefa se mostra ainda mais árdua.
Se realizadas diretamente, essas modelagens envolvem altos custos,
com recursos que a Administração muitas vezes não dispõe, do aparato
técnico que a Administração Pública deve possuir para realizá-la,
bem como as responsabilidades que assume ao desenvolvê-las sem o
suporte técnico ou a validação social daquele formato escolhido.
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Não é tarefa fácil, também, conseguir atender aos anseios da
sociedade destinatária daquela obra ou serviço público. Com isso, a
utilização de meios de aproximação do agir administrativo à sociedade
tende a ser benéfica para uma melhor captura dos interesses públicos
envolvidos, como para a obtenção de maior legitimidade das escolhas
públicas adotadas com utilização desses mecanismos consensuais.
É nesse contexto que as Manifestações de Interesse se
inserem. Manifestação de Interesse é o termo adotado nesta tese para
denominar os PMI e MIP em conjunto, bem como as outras formas
assemelhadas de mecanismos que se utilizam da colaboração privada
na estruturação de projetos, por meio da oferta solicitada ou voluntária
de propostas.
A generalização terminológica se mostra relevante, na medida
em que as reflexões feitas sobre esses vários tipos de mecanismos se
assemelham bastante e podem ser tratados de forma comum. Naquilo
que se diferenciam, são tratados de forma apartada, sendo denominados
pelos seus próprios termos legais ou doutrinários.
Vale ponderar, aqui, a distinção existente entre os PMI e as
MIP. Enquanto nos PMI há uma solicitação da Administração Pública
à sociedade para a apresentação de propostas de estudos; nas MIP a
iniciativa de proposta de estudo que impulsiona o procedimento parte
da iniciativa privada.
Essa cooperação público-privada, previamente solicitada ou
não, é a pura representação da consensualidade e da participação da
iniciativa privada no agir administrativo.
Ou seja, a Administração Pública se despe de seu figurino
autoritário para atuar de forma dialógica e parceira do setor privado,
tudo em busca de alcançar os fins públicos.
Assim, as Manifestações de Interesse, enquanto mecanismos
consensuais de estruturação de projetos, têm por escopo contar
com a colaboração privada no desenvolvimento de modelagens,
melhor capturar as necessidades públicas, atrair entidades privadas
possivelmente interessadas em contratar com a Administração Pública
e gerar contratos públicos mais hígidos.
Muitas adversidades são apontadas nos contratos públicos,
em especial aquelas que se relacionam a erros de estruturação e de
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projetos básicos e executivos que levam à necessidade de reajustes
técnicos, financeiros e desperdício de recursos públicos e de tempo.
Isso sem contar outros riscos, como o de corrupção.
A ocorrência de quaisquer dos problemas supramencionados,
durante a execução dos contratos públicos, ocasionará o atraso da
entrega da obra/serviço, ou mesmo sua inviabilidade, perda de recursos
e a diminuição da confiança dos privados dispostos a colaborar com a
Administração Pública.
É nesse sentido que o aprimoramento da fase precedente
da licitação, em que a estruturação dos projetos está inserida,
especialmente com o uso das ferramentas de consensualidade,
pode solucionar os problemas mencionados e, portanto, a própria
contratação administrativa.
Com isso, se bem manejadas, as Manifestações de Interesse
podem representar verdadeiros meios de contribuição para o
aperfeiçoamento das contratações públicas.
E isso porque, por meio desses mecanismos, os projetos
tendem a ser mais acurados – já que, em geral, são elaborados por
especialistas e analisados e discutidos com o corpo técnico da
Administração Pública; podem oferecer saídas mais econômicas e
eficientes, e, ainda, proporciona solução legal e procedimental para as
conversas mantidas entre entidades privadas e públicas.
Dessa forma, e com vistas a tornar o atingimento dos fins
públicos mais concretizável, mostra-se relevante o aprofundamento
do estudos dos PMI, MIP e mecanismos assemelhados, como meios
de aprimorá-los, contribuindo para maiores ganhos nas contratações
públicas que deles decorrem.
Nessa linha, a avaliação do tema impõe uma compreensão
acerca: (i) das mudanças de pressupostos da Administração Pública
– de uma atuação unilateral e autoritária para uma atuação mais
consensual; (ii) das principais finalidades e problemas que envolvem os
PMI e MIP nas PPP, nas concessões e em outras formas de contratação
pública; (iii) das formas de utilização de mecanismos de Manifestação
de Interesse e o contexto normativo em que se inserem no Brasil e no
prisma internacional; (iv) do diagnóstico dos problemas atualmente
identificados nas Manifestações de Interesse; (v) da contextualização
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acerca das decisões administrativas, bem como sobre aquelas inseridas
na lógica das Manifestações de Interesse; e, por fim, como a melhoria
da decisão administrativa nesses mecanismos pode trazer soluções
aos problemas identificados e, por consequência, contribuições para
o atingimento dos fins públicos, tudo sob a égide dos princípios que
regem a atuação administrativa.
– Contribuição original à Ciência Jurídica brasileira
Contemporaneamente, a Administração Pública encontrase diante de uma problemática fundamental: se, de um lado, as
necessidades da população só se ampliam e ganham cada vez mais
relevo, de outro, as restrições orçamentárias e a incapacidade da
Administração de atender a todos os encargos que lhe são imputados
dificultam – senão inviabilizam – o cumprimento dos deveres públicos.
Com isso, a Administração Pública aproximou sua atuação das
entidades privadas,1 por meio de delegação de algumas atividades de
sua competência – via permissão ou concessão de serviço (comum,2
patrocinada e administrativa – PPP3) –, bem como oportunizou uma
maior integração entre Estado e sociedade, consubstanciada em várias
formas de participação popular.4
O Brasil vive hoje momento de forte recessão econômica, o
que se agrava pelo paradoxo cíclico de insuficiência de infraestrutura,
1

2
3

4

Buscou-se agregar o conhecimento técnico privado na gestão de serviços e uma fonte alternativa de angariar recursos – com vistas a propiciar uma maior eficiência aos serviços
públicos – à “desincumbência” estatal de algumas funções públicas.
Aqueles regidos pela Lei n. 8.987/1995.
As Parcerias Público-Privadas (PPP) – concessões patrocinadas e administrativas –, regidas
pela Lei n. 11.079/2004, representam uma opção para a Administração Pública, com vistas
a suprir a necessidade de investimentos em infraestrutura, arcando com uma parcela (ou a
integralidade, no caso das administrativas) da remuneração do parceiro privado e com uma
divisão equânime dos riscos. Para além de todas as controvérsias que envolvem as PPP – o
que certamente não é o principal objetivo deste estudo –, é importante observar que, no Brasil, ainda não é relevante o número de contratações por meio de PPP.
No âmbito das concessões comuns, administrativa e patrocinada, presencia-se a emergência
dos instrumentos de consensualidade: (i) na possibilidade de previsão de mecanismos de
arbitragem; (ii) na submissão do edital a consultas públicas; e, o que mais se releva nesta
pesquisa, (iii) na oportunidade de o setor privado cooperar com determinados projetos de
interesse público, tendo essa manifestação sido solicitada ou não.
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gargalo econômico, inviabilidade de investimentos no setor privado e
alto desemprego. Ou seja, a roda da economia não gira.
Esse cenário intensifica o nível de desconfiança dos investidores
internacionais. Contribuem para esse conceito negativo fatores como
a corrupção, o risco regulatório-político, que está bastante atrelado à
insegurança jurídica, e, em especial, a falta de infraestrutura adequada
para o desenvolvimento sólido do país.
Na prática, o Brasil encontra-se impossibilitado de acompanhar
o ritmo de crescimento que seria exigido pela economia mundial. E isso
porque falta infraestrutura adequada para o escoamento da produção
nacional e, até mesmo, para suprir as necessidades mais básicas do
cidadão, como saneamento, saúde e educação. Nesse cenário político e
econômico, as PPP mostram-se como uma importante alternativa para
o desenvolvimento nacional, especialmente no setor de infraestrutura.5
Entretanto, parece que essa forma de contratação ainda está muito
incipiente no Brasil.6
Pode-se dizer que falta corrigir e suprir algumas impropriedades
legais, adquirir aprendizado e higidez com as experiências já efetivadas,
e, em alguns casos, ter mais êxito em demonstrar atratividade dos
projetos para os possíveis parceiros privados.
Diante disso, as Manifestações de Interesse representam
importantes contribuições para que as PPP possam vir a ser fonte
de avanços bem-sucedidos em obras de infraestrutura e serviços de
interesse público. E mais. Partindo-se da experiência um pouco mais
consolidada dos PMI e MIP nas PPP, vale refletir essas boas práticas
para outras formas de contratação, como as concessões e outros tipos
de contratos públicos.
Com isso, é possível agregar know-how privado, bem como
maior legitimidade e eficiência a essas contratações.
5

6

Vide exemplo da Concessão do Rodoanel, trecho Oeste, em São Paulo, e do Projeto Porto
Maravilha no Rio de Janeiro, entre outros.
De modo geral, ainda não é expressivo o número de contratos efetivados por Parcerias Público-Privadas no Brasil. Em nível federal, apenas em 2010, seis anos após a edição da Lei
n. 11.079/2004, é que se lançou o primeiro projeto de PPP na modalidade concessão administrativa – Data Center conjunto da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.
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Entretanto, como se verá neste estudo, as experiências de PMI
e MIP realizadas até então no país têm se mostrado pouco efetivas e
a doutrina identificou uma série de problemas relacionados a esses
mecanismos e que justificaria o baixo sucesso dos procedimentos.
Por outro lado, a produção legislativa tem avançado em ritmo
mais acelerado, mas não necessariamente endereçando soluções aos
problemas constatados na teoria e na prática.
É nesse cenário de deficiências constatadas e poucas soluções
apresentadas e implementadas que se pretende, principalmente,
contribuir para a ciência jurídica brasileira de forma original. E, por
consequência, para a melhoria da atuação administrativa em busca do
atingimento dos fins públicos.
A partir da avaliação do cenário brasileiro vigente e do
paradigma internacional, pretende-se oferecer uma contribuição prática
para a resolução dos problemas postos em relação às Manifestações de
Interesse no Brasil.
Além disso, nos dispusemos a inovar também na análise das
decisões administrativas inseridas no âmbito desses mecanismos, bem
como dos procedimentos a elas inerentes, como forma de potencializar
a solução ou mitigação dos desafios enfrentados na teoria e na prática.
Em suma, como intenção principal, objetiva-se contribuir
para a ciência jurídica brasileira com uma abordagem original
sobre os parâmetros, limites e formas mais adequadas de efetivar
as Manifestações de Interesse, de modo a materializar o alcance seu
fim último – os interesses públicos envolvidos, em especial aqueles
atinentes ao desenvolvimento nacional.
– Metodologia e fontes de pesquisa
A partir da delimitação do objeto de pesquisa, analisou-se os
principais pressupostos doutrinários, normativos e fáticos dos PMI e
das MIP, além de outros procedimentos assemelhados, no Brasil.
Avaliou-se a legislação federal de regência, bem como as
normas de todos os Estados brasileiros e do Distrito Federal. Fez-se
uma escolha metodológica de pesquisa em relação à análise de alguns
municípios brasileiros eleitos.
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Diante da impossibilidade de analisar a totalidade dos
municípios, adotou-se como critério de seleção7 os municípios com
maior Produto Interno Bruto (PIB), elegendo as cinco capitais mais
bem listadas no ranking de PIB municipais do IBGE,8 sendo uma
representativa de cada região oficial do Brasil – Sul (Curitiba/PR,
n. 5 do ranking), Sudeste (São Paulo/SP, n. 1 do ranking), Nordeste
(Fortaleza/CE, n. 7 do ranking), Norte (Manaus/AM, n. 13 do ranking)
e Centro-Oeste (Brasília – Distrito Federal/DF, n. 3 do ranking).
Para além das cinco capitais escolhidas, decidiu-se avaliar
em complementação o Município de Salvador/BA, já que possui
diversas legislações correlatas, inseridas no conceito mais amplo
de Manifestações de Interesse. Dessa forma, julgou-se conveniente
avaliar também a legislação sobre PMI e MIP desse Município, com
vistas a identificar as eventuais relações entre as legislações.
Para a investigação da legislação nacional, criamos duas
planilhas de análise base – uma para União, Estados e Distrito Federal,
e outra para os Municípios, abrangendo-se as legislações alternativas
identificadas –, de modo a uniformizar o olhar dado em cada uma das
legislações avaliadas. A partir da criação do padrão analítico, o qual se
encontra reproduzido nos anexos deste estudo, as informações obtidas
a partir da leitura das legislações foram inseridas na tabela até a última
data-base de atualização de 01/09/2016.
Essas normas foram identificadas a partir da busca em sites do
legislativo e executivo local, complementadas por buscas no Google
(www.google.com), bem como em Portais da internet especializados
em Parcerias Público-Privadas (PPP), como o PPP Brasil9 e o Radar
PPP.10
O resultado dessa pesquisa foi aproveitado para a reflexão e
argumentação/ contraposição de todos os elementos deste texto.

7
8

9
10

Esses critérios serão relembrados também no Capítulo 3, em que o tema é tratado.
Esta seleção foi feita em 29/06/2016 e se utilizou do estudo mais recente do PIB disponibilizado pelo IBGE em seu site na internet – 2012. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.
br/visualizacao/livros/liv91152.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2016.
Disponível em: <http://www.pppbrasil.com.br/portal/>.
Disponível em: <https://www.radarppp.com>.
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Tivemos, também, a oportunidade de analisar a doutrina
internacional e fazer uma abordagem crítica sobre procedimentos
assemelhados de diversos países, analisados pelos autores de referência
no tema.11 Adicionalmente, verificou-se algumas legislações esparsas,
mencionadas pela doutrina, em especial as normas e os relatórios
emitidos pela União Europeia.
Além disso, durante o período de seis meses em que
esteve como pesquisadora visitante na Faculdade de Direito da
Universidade da Pensilvânia (Penn Law) – visiting scholar program
–, sob a orientação local do Sr. Professor Doutor Cary Coglianese,
nos propusemos a realizar pesquisa normativa da legislação federal
americana, bem como dos seguintes Estados: 1) Califórnia/CA; 2)
Flórida/FL; 3) Nova York/NY; 4) Pensilvânia/PA; 5) Illinois/IL e 6)
Texas/TX.
Essas legislações foram obtidas nas bases disponibilizadas
no Lexis Nexis Academic,12 tendo sido feito um corte metodológico
em relação aos Estados analisados.13 Delimitou-se, também, a análise
aos seguintes documentos: Statutory Code, Administrative Code e as
Constituições, por serem aqueles que contemplariam normas dessa
natureza, deixando de avaliar as normas específicas emitidas por

11

12

13

Avaliou-se a doutrina e algumas legislações internacionais, bem como normas e relatórios
da União Europeias sobre o tema. Vale destacar que o intuito dessa análise se limitou a transportar ao trabalho: (i) um diagnóstico geral e unificado dos temas nesses países, em especial
quanto aos modos de seleção e reembolso adotados; e, (ii) aqueles pontos que pudessem
resultar em alguma contribuição para a realidade brasileira ou ao nosso objeto de pesquisa.
A análise foi feita a partir do acesso disponibilizado pela Faculdade de Direito da Universidade da Pennsylvania (Penn Law), com apoio do corpo técnico da Biddle Law Library, em
especial o Sr. J. William Draper, pelo que, desde já, deixamos o nosso sincero agradecimento. O acesso à base Lexis Nexis Academic foi realizado entre maio e julho de 2016.
Dada a inviabilidade temporal e de escopo, foi realizado um corte metodológico para a
escolha dos Estados americanos a serem avaliados. Por uma questão de padronização em
relação ao critério utilizado para escolha dos Municípios brasileiros avaliados nesta pesquisa, analisou-se o ranking dos Estados com maior Produto Interno Bruto dos Estados
Unidos (Gross Domestic Product), em 2015, a partir do link a seguir, e chegou-se aos seguintes Estados: 1) Califórnia/CA; 2) Flórida/FL; 3) New York/NY; 4) Pennsylvania/PA;
5) Illinois/IL e 6) Texas/TX. Link Gross Domestic Product (GDP – 2015): <http://www.
bea.gov/iTable/drilldown.cfm?reqid=70&stepnum=11&AreaTypeKeyGdp=5&GeoFipsGdp=XX&ClassKeyGdp=NAICS&ComponentKey=200&IndustryKey=1&YearGdp=2015Q2&YearGdpBegin=-1&YearGdpEnd=-1&UnitOfMeasureKeyGdp=Levels&RankKeyGdp=1&Drill=1&nRange=5>.
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Agências. Foram, também, estabelecidos termos de pesquisa, de modo
a restringir os resultados obtidos.14
Avaliou-se, ainda, a doutrina nacional com o objetivo de
identificar os principais desafios a serem enfrentados nos PMI e MIP,
bem como estudos realizados por entidades internacionais, como o
International Finance Corporation (IFC) e o Worldbank.
Em suma, foram utilizados nesta pesquisa: legislações,
doutrina disponível, notícias jornalísticas, portais especializados,
entre outros.
Por outro lado, foi também preciso ultrapassar as fronteiras do
direito administrativo para uma compreensão e efetiva contribuição
à ciência jurídica brasileira, utilizando-se da interdisciplinaridade,
especialmente na análise das decisões jurídicas. Para tanto, foram
estudados alguns fundamentos de Direito Constitucional, Direito
Econômico, Direito Civil, Introdução ao Estudo do Direito, Ciência
Política, Sociologia, Hermenêutica e Filosofia Jurídica.
– Plano de trabalho
Com vistas a melhor estruturar o percurso investigativo e
propositivo a que nos dispusemos nesta pesquisa, dividimos seu objeto
em dez capítulos, estando eles enquadrados em três principais partes,
que possuem as seguintes macrofinalidades: a Primeira Parte é de
14

Nos meses de maio, junho e julho de 2016, foram utilizados como termos de pesquisa:
Unsolicited Proposal; Solicited Proposal; Request for Proposal; RFP; Public Contract
AND Decision making; Public Procurement. Para tanto, utilizou-se das ferramentas “AND”,
“W/S” e “separated”, para garantir a completude da análise. Complementou-se a pesquisa
com a aplicação dos mesmos termos no Portal de Pesquisa Google. Eliminou-se da base
aquelas legislações que, embora contemplassem os termos supramencionados, tratavam de
procedimentos diversos. Cite-se como exemplo o Cal Health & Saf Code § 25395.41 (2016),
da Califórnia, que estabelece o Request for Proposal como um procedimento mais assemelhado ao credenciamento, modalidade não regulada legalmente no Brasil, mas utilizada para
cadastrar mais de um possível prestador de serviço, quando se trata de bem ou serviço não
exclusivo – é um exemplo o credenciamento de Instituições Financeiras que ofertam crédito
consignado aos servidores públicos daquele ente específico ou das instituições que receberão
o pagamento dos tributos e preços públicos cobrados. É o exemplo do art. 11 do Decreto n.
60.435/2014 do Estado de São Paulo: “O pedido de credenciamento como consignatária
deverá ser feito por meio de requerimento dirigido ao Secretário da Fazenda, instruído com a
documentação que comprove o atendimento das condições, exigências e requisitos previstos
neste decreto”.
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contextualização do tema; a Segunda Parte é destinada ao necessário
diagnóstico das Manifestações de Interesse na atualidade; e, por fim,
a Terceira Parte visa a analisar as decisões administrativas e propor
avanços às Manifestações de Interesse, por meio de melhorias nas
decisões que nestas se inserem.
Numa microanálise, pode-se expor o seguinte plano de estudo
em relação às divisões adotadas neste estudo:
PRIMEIRA PARTE – Contextualização do tema;
Na Primeira Parte, encontram-se os quatro primeiros capítulos
da tese. O Capítulo 1 objetiva avaliar como as Manifestações de
Interesse se inserem nas contratações públicas, as características gerais
e os desafios dos PMI e MIP, bem como a relação determinante entre a
decisão administrativa e as Manifestações de Interesse. Já no Capítulo
2 foram analisadas as mudanças de pressupostos da Administração
Pública, que passa a atuar de forma mais próxima dos cidadãos, e
a emergência dos mecanismos de consensualidade, sob o pano de
fundo dos princípios democráticos e da participação. O Capítulo 3,
por sua vez, expõe os pressupostos normativos das Manifestações
de Interesse no Brasil, outros mecanismos de participação utilizados
no desenvolvimento de projetos no Brasil, bem como outros
procedimentos alternativos, que se assemelham aos PMI e MIP. Por
fim, o Capítulo 4 visa à análise normativa internacional americana,
europeia e de outros países, como fonte de experiência paradigmática
para a melhoria das decisões administrativas e dos procedimentos
inerentes às Manifestações de Interesse no Brasil.
SEGUNDA PARTE – Um diagnóstico necessário;
Apesar de ser composta por apenas um capítulo, a Segunda
Parte tem um papel diagnóstico importante no estudo, verificandose os desafios identificados nas Manifestações de Interesse na
atualidade – e que distanciam (ou aproximam) o mecanismo de seu
objetivo primordial: o alcance dos fins públicos. Esse diagnóstico
servirá de ponto de partida para as proposições que serão tratadas na
sequência.
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Para tanto, o Capítulo 5 enfrenta os problemas teóricos e
práticos identificados pelos estudiosos do tema, por um viés crítico,
bem como avalia a contratação ocorrida na sequência de PMI e MIP,
perpassando a decisão administrativa final de sequenciar a contratação
estruturada por meio das Manifestações de Interesse.
TERCEIRA PARTE – Das decisões jurídicas às proposições de
melhoria nas decisões administrativas nas Manifestações de Interesse;
A Terceira e última Parte deste estudo se divide em cinco
capítulos. Parte do pressuposto de que as Manifestações de Interesse
contribuem para o alcance dos fins públicos e de que estas podem se
aplicar a várias modalidades de contratação pública. Assim, objetiva
entender por que a Administração Pública decide pelo uso desses
mecanismos para estruturar projetos, em quais situações e os parâmetros
que regem essas decisões. Com isso, defende-se o aprimoramento
das decisões administrativas envolvidas nas Manifestações de
Interesse e dos procedimentos dos quais elas resultam, como principal
forma de avançar nas Manifestações de Interesse e nos problemas
diagnosticados.
Nesse contexto, o Capítulo 6 contextualiza a decisão
administrativa a partir da análise da dogmática da decisão jurídica
e da dogmática da decisão administrativa, concluindo que esta é
resultado de um procedimento. Por fim, é dado enfoque na decisão
administrativa de contratar e de delegar serviços e obras públicas.
O Capítulo 7 visa a avaliar o que deve ser considerado pela
Administração Pública na decisão de solicitar modelagens por meio
de PMI – aspectos que se estendem, muitas vezes, às decisões nas
MIP –, e as diferenças envolvidas entre a solicitação de propostas e a
possibilidade de influenciar os agentes econômicos à apresentação de
uma proposta supostamente espontânea. No Capítulo 8, abordam-se
os aspectos específicos na análise de MIP recebidas e as características
que devem compor essas propostas para a melhor adequação
da decisão inicial da Administração Pública de aceitação desses
estudos. Já no Capítulo 9, são abordadas as deficiências que podem
envolver as decisões administrativas nas Manifestações de Interesse,
seja de uma decisão inadequada, o que implica responsabilidades
ao agente decisor, seja dos riscos de conflito de interesses e de
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corrupção envolvidos nesses mecanismos. Encerrando a última
parte do estudo, o Capítulo 10 abrange a proposição de melhoria
das decisões administrativas, nas Manifestações de Interesse, como
medida indispensável ao aperfeiçoamento desses mecanismos e, por
conseguinte, das contratações públicas deles decorrentes. Tudo como
forma de possibilitar uma maior contribuição das Manifestações de
Interesse para o alcance dos fins públicos.
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SÍNTESE CONCLUSIVA

Muitos podem ser os mecanismos de contribuição das
entidades privadas para o alcance dos fins públicos. Em tempos de
atuação administrativa cada vez mais próxima dos administrados
– o que é fruto da transformação pela qual vem passando o direito
administrativo –, novas formas de participação, de parceria, de
contratação, de acordos etc., entre Administração Pública e sociedade,
se desenvolvem.
As Manifestações de Interesse representam uma das possíveis
formas dessa aproximação. Quando bem manejadas, podem contribuir
sobremaneira para o alcance dos fins públicos, especialmente nos
casos em que o seu objeto envolve contratações com modelagens
complexas.
Contudo, encontrar o formato ideal para a boa condução
dos procedimentos nas Manifestações de Interesse não é tarefa fácil.
Vários são os modelos e regimes coexistentes e, igualmente, muitos
são os problemas identificados pelos estudiosos em relação à sua
prática e, mesmo, à teoria, conforme expusemos no Capítulo 5.
Como já apresentado, parece boa a predisposição governamental
em estruturar projetos por meio das Manifestações de Interesse.
Da mesma forma, há aparente abertura dos agentes econômicos em
colaborar com a Administração Pública no desenvolvimento desses
projetos.
Apesar do entusiasmo público e privado, poucos procedimentos
foram levados adiante e se converteram em licitações e contratos no
Brasil. Nesse contexto, os estudiosos sustentam que as adversidades
teóricas e práticas identificadas é que acarretam essa baixa conversão.
A partir desse diagnóstico, propusemos a melhoria das
decisões administrativas nas Manifestações de Interesse, e do seu
procedimento inerente, como instrumento principal de resolução ou,
ao menos, mitigação desses problemas.
Temos a consciência de que essa proposta não tem o condão de
resolver todas as adversidades que envolvem o tema, mas enxergamos
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no aprimoramento da decisão e do procedimento a melhor possibilidade
de aperfeiçoar as Manifestações de Interesse e, com isso, alcançar os
fins públicos almejados.
Dessa forma, identificamos as oportunidades de evolução das
decisões administrativas e dos procedimentos. Essas oportunidades se
revelaram tanto no campo normativo, quanto no próprio desenvolver
do procedimento, a partir do permissivo interpretativo das normas já
existentes. Algumas se mostram de resolução fácil e imediata.
Com isso, há ganhos ao agir público, e as Manifestações de
Interesse se potencializam como mecanismos consensuais de alcance
dos fins públicos, por meio de contratações mais eficientes, com
concreto custo-benefício, sustentáveis no ciclo de vida do seu objeto e
que efetivam interesses públicos.
Como forma de chegar a essa síntese conclusiva, perpassamos
várias conclusões setoriais, ao longo deste trabalho, e que merecem
ser resgatadas no fechamento deste estudo:
 os princípios constitucionais do direito de petição e de
participação e as normas do art. 21 da Lei n. 8.987/1995
e do art. 31 da Lei n. 9.074/1995, que acabam tendo força
de norma geral – embora tenham por escopo as concessões comuns –, conferem guarida para a utilização das
Manifestações de Interesse, independentemente da existência de norma específica;
 a existência de norma específica tende a representar uma
melhor disciplina do mecanismo, mas não é condição
precedente para a sua utilização;
 esses permissivos se aplicam às PMI, MIP e outros me-

canismos alternativos de colaboração de entidades privadas para a estruturação de objetos de contratação pública,
conforme abordado no Capítulo 3;

 há permissivo legal para uma ampla utilização das Manifestações de Interesse em vários tipos de contratação
pública, sendo necessário e conveniente ampliar o seu
escopo de utilização;
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 embora haja permissão legal para essa ampla utilização,

deve-se fazer uma análise de custo-benefício no caso
concreto, de modo a identificar se há vantajosidade na
adoção desses mecanismos;

 apesar da disciplina jurídica e da boa predisposição pública e privada para a utilização das Manifestações de Interesse, ainda persistem vários desafios práticos e legais
que precisam ser enfrentados para que esses mecanismos
possam trazer as contribuições esperadas para as contratações públicas, de modo a servir de suporte ao desenvolvimento nacional e aos anseios da sociedade;
 as Manifestações de Interesse comportam diversas decisões administrativas: iniciais, interlocutórias e finais;
 a Administração Pública reveste seu agir público cada

vez mais a partir das relações de proximidade com os
cidadãos (subjetivação do agir);

 essa relação de proximidade gera ganhos de legitimida-

de, eficiência e de alcance dos fins de interesse público;

 a legislação americana avaliada, bem como os autores estrangeiros pesquisados, e que se dedicaram a estudar mecanismos assemelhados em outros países, não trouxeram
elementos relevantes para as decisões administrativas
nas Manifestações de Interesse no Brasil, embora tenham
trazido interessantes reflexões sobre os procedimentos,
as quais foram pontuadas em capítulo específico;770
 os mecanismos assemelhados identificados no exterior

possuem, em geral, escopo mais amplo do que os PMI e
MIP e, muitas vezes, envolvem a contratação direta daquele que propôs o estudo para a sua execução;

 a relação existente entre Administração Pública e entida770

Ver Capítulo 4.
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de privada, em colaboração para o desenvolvimento de
estudos, é de autorização, sendo unilateral, discricionária
e precária, embora imponha direitos e deveres aos autorizatários e à própria Administração;
 urge combater os altos custos transacionais e as assimetrias informacionais criadas nas Manifestações de Interesse;
 a outorga única ou múltipla da autorização de estudos,

bem como a sua outorga total ou segmentada devem ser
decisões discricionárias da Administração Pública, que,
diante da situação concreta, pode entender por um dos
modos disponíveis, desde que motive a sua escolha, bem
como seja transparente em relação a essa decisão;

 deve, também, ser objeto da discricionariedade adminis-

trativa a estipulação de vedação ou não à participação do
proponente vencedor na licitação subsequente. Contudo,
essa decisão deve ficar expressa no edital de chamamento
público;

 é necessária a delimitação de parâmetros gerais e uma
boa identificação dos objetivos pretendidos pela Administração Pública nas Manifestações de Interesse, mantendo-se, contudo, a abertura para novas ideias da iniciativa privada, como forma de melhoria da qualidade dos
estudos apresentados;
 devem ser mantidos diálogos constantes entre corpo téc-

nico e autorizatários, de modo a garantir a adequação dos
estudos elaborados à necessidade pública que se pretende
sanar;

 é relevante investir na capacitação técnica dos agentes
públicos envolvidos nas Manifestações de Interesse,
como forma de evitar a captura do interesse público pelos privados, bem como gerar melhores conduções dos
procedimentos e tomadas de decisão;
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 direito de ressarcimento: alguns ajustes em relação a
esse aspecto se mostram imprescindíveis: (i) regras mais
claras; (ii) expressa garantia de atualização monetária
dos valores de ressarcimento; (iii) previsão editalícia
que condicione a assinatura do contrato licitado ao ressarcimento dos valores dos estudos realizados; e, (iv) a
compensação justa em razão do risco do procedimento ao
proponente vencedor, desde que essa compensação esteja
dentro dos parâmetros de razoabilidade;
 deve-se aprimorar a motivação e a transparência das de-

cisões administrativas;

 a decisão administrativa não pode se afastar dos anseios
da sociedade. Nas Manifestações de Interesse, isso não
poderia ser diferente;
 a nova dogmática administrativa, que funda a reconstru-

ção das bases do direito administrativo contemporâneo,
tem como seu elemento estruturante o procedimento;

 as normas analisadas não trazem parâmetros claros para a

tomada da decisão administrativa e vários dos problemas
identificados poderiam ser solucionados com a criação de
normas-quadro;

 as normas-quadro não podem ser demasiadamente espe-

cíficas, sob pena de eliminar a discricionariedade administrativa necessária, mas devem gerar organização normativa, partindo da amplitude dos princípios, em direção
à delimitação dos aspectos temporais, de publicidade de
materialização da isonomia etc. Concluímos que há oportunidades de melhoria nas legislações nacionais, nesse
sentido;

 a má condução do procedimento e da decisão

administrativa gera efeitos, tanto em relação às variadas
formas de responsabilidade da Administração, como em
relação risco de conflitos de interesses e de corrupção, os
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quais devem ser prevenidos de todas as formas possíveis;
 a melhoria das decisões administrativas é medida indis-

pensável ao aprimoramento desses mecanismos e, por
consequência, das contratações públicas deles decorrentes;

 melhorar a decisão administrativa não significa apenas

avançar em relação à tomada de decisão pelo agente decisor, mas também apurar todo o procedimento que precede essa decisão;

 a utilização da metodologia no procedimento tem o poder

de gerar uma maior padronização das decisões administrativas em casos semelhantes; melhor demonstração da
fundamentação adotada e do caminho percorrido até ela;
e, por fim, um controle mais efetivo, o que favorece todas
as partes envolvidas;

 as decisões administrativas nas Manifestações de Interesse devem ser tomadas de forma consciente em relação
aos riscos envolvidos: deve-se identificá-los, ponderá-los
e adotar as medidas necessárias de mitigação desses riscos. Não se pode esquecer de considerar os fatores de influência da decisão, quais sejam: administrativo, político,
financeiro-orçamentário, econômico, ambiental, jurídico,
temporal, técnico e social;
 a partir disso, diz-se que o procedimento e a decisão dele

resultante devem ser planejados, organizados, metodológicos, conscientes e com finalidades devidamente identificadas e perseguidas.

A partir do exposto, chega-se à conclusão geral de que
as melhorias apontadas nas decisões e nos procedimentos nas
Manifestações de Interesse geram, portanto, efetivos ganhos ao agir
público, analisando-se de maneira ampla, e para as contratações
públicas que decorrem desses mecanismos, sob olhar mais específico.
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Com isso, entende-se possível que as Manifestações de Interesse
produzam verdadeiras contribuições para o alcance dos fins públicos.
Além dessas conclusões aqui expostas, neste texto foram
abordados diversos outros temas que, de algum modo, se conectam
às Manifestações de Interesse e podem trazer benefícios para esses
mecanismos. Alguns não foram retomados nesta síntese conclusiva
por escapar ao objetivo principal da tese.
Certo é que, apesar de estarmos nas linhas finais deste texto,
ainda há muito para se aprofundar e refletir acerca das relações públicoprivadas e, em especial, sobre o desenvolvimento de modelagens de
projetos por meio das Manifestações de Interesse e dos contratos
firmados na sequência desses mecanismos.
O encerramento das considerações que aqui se faz decorre
tão somente de uma delimitação temporal e subjetiva. Com isso, esta
autora ambiciona prosseguir no curso dessas investigações no futuro,
bem como almeja que as páginas aqui escritas sirvam de provocação e
estímulo para que outros pesquisadores possam, também, continuar a
debater e aprofundar estas questões.
To be continued...
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ANEXO I – QUADRO ANALÍTICO: LEIS FEDERAL, ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL

MACROITEM

DETALHAMENTO

ENTES

INSTRUMENTO NORMATIVO

União
Região

- Nome do Estado
Decreto
Resolução de Conselho
ou Comitê Gestor
[Não há legislação]

PMI/MIP/AMBOS

MIP
PMI
AMBOS
[Não há legislação]

TIPOS DE CONTRATO

Concessão comum
Concessão administrativa
Concessão patrocinada
Concessão de obra pública
de uso

Concessão de direito real

Concessão de serviços
públicos
Arrendamento de bens
públicos
Permissão comum
Permissão
públicos

de

serviços
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REEMBOLSO

Outros negócios públicosprivados que em função de seu
caráter estratégico, complexidade,
especificidade,
volume
de
investimentos, longo prazo, riscos
e incertezas, adotem estrutura
jurídica semelhante aos modelos
contratuais
Particular pode propor
projetos de infraestrutura que não
se enquadrem nesses modelos
SIM
NÃO
Não menciona

DETALHAMENTO DO
REEMBOLSO

LIMITAÇÃO NA LICITAÇÃO

Análise do detalhamento
trazido sobre o reembolso por
cada legislação
Em todos os normativos, a
Administração é desincumbida de
despesas
SIM
NÃO
Não menciona

Análise do detalhamento
DETALHAMENTO DA LItrazido
sobre a limitação da
MITAÇÃO NA LICITAÇÃO

RESPONSABILIDADE
PARA O OFERTANTE

participação do
proponente/
autorizatário na futura licitação
sobre o tema por cada legislação
Possibilidade ou não
de conferência de preferência
ou direito de exclusividade na
contratação
SIM
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NÃO
Não menciona

DETALHAMENTO DA
RESPONSABILIDADE
PARA O OFERTANTE

DISPONIBILIDADE PARA
CONSULTA GERAL

Análise do detalhamento
previsto sobre a responsabilidade
do ofertante em cada legislação
Responsabilidade sobre
atos praticados pelo autorizatário
Responsabilidade
pela
veracidade das declarações
SIM
NÃO
Não menciona

DETALHAMENTO DA
DISPONIBILIDADE PARA
CONSULTA GERAL

Análise do detalhamento
trazido sobre a possibilidade de
consulta aos projetos propostos
por cada legislação

EXIGÊNCIAS PARA O
EDITAL DE PMI

Análise dos quesitos
exigidos para os editais de PMI
por cada legislação
SIM
REGISTRO PRÉVIO PARA

ENVIO

NÃO
Não menciona
Análise
sobre
a
necessidade de um requerimento
de autorização para apresentação
de projeto
SIM
PROPRIEDADE INTELEC-

TUAL

NÃO
Não menciona
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Análise do detalhamento
DETALHAMENTO DA
trazido
sobre os direitos de
PROPRIEDADE INTELECpropriedade intelectual por cada
TUAL

PARÂMETRO PARA A DECISÃO INICIAL

legislação
Transferência
ou
cessão dos direitos autorais à
Administração
SIM
NÃO
Não menciona

DETALHAMENTO DO
PARÂMETRO PARA A DECISÃO INICIAL
PARÂMETRO PARA A DECISÃO INTERMEDIÁRIA

Análise do detalhamento
previsto sobre a “decisão inicial”
da Administração por cada
legislação
SIM
NÃO
Não menciona

DETALHAMENTO DO
PARÂMETRO PARA A DECISÃO INTERMEDIÁRIA
PARÂMETRO PARA A DECISÃO FINAL

Análise do detalhamento
trazido
sobre
a
“decisão
intermediária” da Administração
por cada legislação
SIM
NÃO
Não menciona

DETALHAMENTO DO
PARÂMETRO PARA A DECISÃO FINAL
DECISÃO SINGULAR OU
COLEGIADA

Análise do detalhamento
trazido sobre a “decisão final” da
Administração por cada legislação
COLEGIADA
SINGULAR
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S I N G U L A R /
COLEGIADA
Não menciona
Análise do detalhamento
DETALHAMENTO DA DEprevisto sobre o(s) responsável(eis)
CISÃO

COMENTÁRIOS GERAIS

pela tomada de decisões por cada
legislação
Análise dos dispositivos
que não se enquadravam nos
demais tópicos e que forssem de
interesse à pesquisa
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ANEXO II – QUADRO ANALÍTICO: LEIS MUNICIPAIS

ENTES

MACROITEM

INSTRUMENTO NORMATIVO

DETALHAMENTO
Região
– Nome do Município
Decreto
Lei Municipal

PMI/MIP/AMBOS

MIP
PMI
PMI Interfederativo
AMBOS

TIPOS DE CONTRATO

Concessão comum
Concessão administrativa
Concessão patrocinada
Concessão de obra pública
Concessão de uso de
bens públicos

Concessão de direito real de
uso
Concessão de serviços públicos
Concessão urbanística
Arrendamento de bens públicos
Permissão comum
Permissão de serviços públicos
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Termo de autorização precário
Termo de acordo
Termo de cooperação
Termo de cooperação e
patrocínio
Convênio
Doação de bens
serviços
Termo de adoção
parceria
privada

REEMBOLSO

e

Estabelecimento
de
com a iniciativa

Q u a i s q u e r
instrumentos de política urbana
e de gestão ambiental
Operações
urbanas
consorciadas
Áreas de intervenção
urbana
Áreas de estruturação
local
Quaisquer
outros
modelos contratuais
SIM
NÃO
Não menciona

DETALHAMENTO DO
REEMBOLSO

Análise
do
detalhamento previsto sobre o
reembolso por cada legislação
SIM
LIMITAÇÃO NA LICITAÇÃO
NÃO
Não se aplica
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Não menciona

DETALHAMENTO DA LIMITAÇÃO NA LICITAÇÃO

RESPONSABILIDADE PARA
O OFERTANTE

Análise
do
detalhamento previsto sobre
a limitação da participação do
proponente/autorizatário
na
futura licitação sobre o tema
por cada legislação
Possibilidade ou não
de conferência de preferência
ou direito de exclusividade na
contratação
SIM
NÃO
Não menciona

DETALHAMENTO DA RESPONSABILIDADE PARA O
OFERTANTE

DISPONIBILIDADE PARA
CONSULTA GERAL

Análise
do
detalhamento previsto sobre a
responsabilidade do ofertante
por cada legislação
Responsabilidade
sobre atos praticados pelo
autorizatário, pelos danos
causados, pela preservação e
manutenção
Responsabilidade pela
veracidade das declarações
SIM
NÃO
Não menciona
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DETALHAMENTO DA DISPONIBILIDADE PARA CONSULTA GERAL
EXIGÊNCIAS PARA O EDITAL DE PMI
REGISTRO PRÉVIO PARA
ENVIO

Análise
do
detalhamento previsto sobre a
possibilidade de consulta aos
projetos propostos por cada
legislação
Análise dos quesitos
exigidos para os editais de PMI
por cada legislação
SIM
NÃO
Não menciona

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Análise
sobre
a
necessidade
de
um
requerimento de autorização
para apresentação de projeto
SIM
NÃO
Não menciona

DETALHAMENTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

PARÂMETRO PARA A DECISÃO INICIAL

Análise
do
detalhamento previsto sobre
os direitos de propriedade
intelectual por cada legislação
Transferência
ou
cessão dos direitos autorais à
Administração
SIM
NÃO
Não menciona
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Análise
do
DETALHAMENTO DO
detalhamento
previsto
PARÂMETRO PARA A DECIsobre a “decisão inicial”
SÃO INICIAL

PARÂMETRO PARA A DECISÃO INTERMEDIÁRIA

da Administração por cada
legislação
SIM
NÃO
Não menciona

Análise
do
DETALHAMENTO DO
PARÂMETRO PARA A DECI- detalhamento previsto sobre
a “decisão intermediária”
SÃO INTERMEDIÁRIA

PARÂMETRO PARA A DECISÃO FINAL

da Administração por cada
legislação
SIM
NÃO
Não menciona

Análise
do
DETALHAMENTO DO
previsto
PARÂMETRO PARA A DECI- detalhamento
sobre
a
decisão
“final”
da
SÃO FINAL

DECISÃO SINGULAR OU
COLEGIADA

Administração
por
legislação
COLEGIADA

cada

S I N G U L A R /
COLEGIADA
Não menciona
Análise
do
DETALHAMENTO DA DECIdetalhamento previsto sobre
SÃO

o(s) responsável(eis) pela
tomada de decisões por cada
legislação
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COMENTÁRIOS GERAIS

OBJETIVOS

CONDIÇÕES/RESTRIÇÕES

INCUMBÊNCIAS DO ÓRGÃO OU COMISSÃO DELIBERATIVA
SINALIZAÇÃO E PUBLICIDADE

PROCEDIMENTO

CADASTRO DOS BENS

Análise
dos
dispositivos que não se
enquadravam nos demais
tópicos
Análise
dos
objetivos pretendidos com o
estabelecimento da parceria
com o particular detalhados por
cada legislação
Análise das condições
e restrições impostas aos
contratados/parceiros
da
Administração
por
cada
legislação
Análise
das
incumbências atribuídas às
Comissões deliberativas por
cada legislação
Análise
da
possibilidade de publicidade
e
mensagens
indicativas
da parceria, bem como as
respectivas
dimensões
e
restrições, previstas por cada
legislação
Análise
do
detalhamento do procedimento
de escolha dos projetos descrito
por cada legislação
Análise das exigências
feitas
para
formação,
manutenção e divulgação, pela
Administração, de um cadastro
de bens e áreas disponíveis
para parcerias descritas por
cada legislação
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FISCALIZAÇÃO

PRAZO

RESCISÃO

Análise
da
responsabilidade
pela
supervisão e fiscalização da
parceria dispostas por cada
legislação
Análise dos prazos
máximos
e
possibilidade
de prorrogação da parceria
atribuídos por cada legislação
Análise
da
possibilidade de revogação ou
rescisão da parceria prevista
por cada legislação
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ANEXO III – LEGISLAÇÃO LOCAL CITADA

1)

DECRETO N. 52.062, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010 –
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Confere nova regulamentação ao artigo 50 da Lei n. 14.223,
de 26 de setembro de 2006, o qual dispõe sobre a celebração de
termos de cooperação com a iniciativa privada, visando à execução
e manutenção de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, bem
como à conservação de áreas municipais, em consonância com o
disposto no artigo 24 da Lei n. 14.517, de 16 de outubro de 2007;
acresce o § 3º ao artigo 2º do Decreto n. 40.384, de 3 de abril de 2001,
que dispõe sobre a doação de bens e serviços e o estabelecimento de
parcerias com a iniciativa privada; revoga o Decreto n. 50.077, de 6
de outubro de 2008.
GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1º. A celebração de termos de cooperação de que trata
o artigo 50 da Lei n. 14.223, de 26 de setembro de 2006, passa a ser
regida pelas regras gerais e específicas estabelecidas neste decreto.
Art. 2º. Para os fins do artigo 50 da Lei n. 14.223, de 2006,
e da aplicação deste decreto, consideram-se melhorias urbanas,
paisagísticas e ambientais os projetos, obras, serviços, ações e
intervenções, relativos a bens públicos municipais e a bens privados
ou públicos, inclusive federais e estaduais, tombados em caráter
provisório ou definitivo, ou preservados, nos termos da legislação
municipal, estadual ou federal pertinente, que resultem no atendimento
do interesse público e na melhoria da qualidade da vida urbana,
observadas as diretrizes do artigo 4º da lei supracitada.
Art. 3º. Os titulares das Secretarias, Subprefeituras, Autarquias,
Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do
Município, no âmbito das respectivas competências, poderão celebrar
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termos de cooperação com a iniciativa privada, visando à execução
e manutenção de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, bem
como à conservação de áreas municipais, atendido o interesse público.
§ 1º. A celebração de termos de cooperação dependerá de
prévia anuência da Subcomissão prevista no artigo 6º deste decreto.
§ 2º. Caberá aos órgãos e entes mencionados no “caput”
deste artigo a instrução, análise, celebração, controle e fiscalização
dos termos de cooperação que tenham por objeto bens públicos que
se encontrem sob sua exclusiva administração, cujos procedimentos
administrativos internos, fluxo dos pedidos protocolados e atribuições
das unidades competentes poderão ser disciplinados por portaria
específica expedida pelos respectivos titulares.
§ 3º. Caberão à São Paulo Urbanismo as competências
previstas no § 2º deste artigo relativamente aos termos de cooperação
que envolvam projetos, obras, serviços, ações e intervenções referentes
aos bens tombados ou protegidos, privados ou públicos federais e
estaduais, mencionados no artigo 2º deste decreto.
Art. 4º. Também dependerá de prévia anuência da Subcomissão
prevista no artigo 6º deste decreto a celebração dos termos de doação
de bens e serviços e de estabelecimento de parceria com a iniciativa
privada, na hipótese de inserção do nome do doador, patrocinador,
copatrocinador, conveniado, colaborador ou apoiador, de que trata o §
2º do artigo 2º do Decreto n. 40.384, de 3 de abril de 2001.
Art. 5º. Os termos de cooperação deverão atender os requisitos
e normas estabelecidos neste decreto, tendo prazo máximo de validade
de 3 (três) anos, contados da data de sua assinatura.
§ 1º. No caso de bens tombados ou protegidos, tanto
públicos como privados, o prazo de validade dos respectivos termos
de cooperação sujeita-se ao cronograma das obras de restauro ou
conservação, observado o prazo máximo previsto no “caput” deste
artigo.
§ 2º. Findo seu prazo de validade, os termos de cooperação
não serão renovados automaticamente, devendo as novas propostas,
inclusive a apresentada pelo atual ou pelo anterior cooperante, atender
integralmente o disposto neste decreto.
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§ 3º. Considera-se cooperante a pessoa física ou jurídica que
celebra termo de cooperação com o Poder Público, desde que atendidas
as disposições deste decreto.
Art. 6º. Para os fins deste decreto e considerando o disposto
no artigo 35 da Lei n. 14.223, de 2006, fica mantida a Subcomissão
instituída nos termos do artigo 4º do Decreto n. 50.077, de 6 de outubro
de 2008, no âmbito da Comissão Permanente de Proteção à Paisagem
Urbana – CPPU, composta por 3 (três) de seus membros, a qual terá
as seguintes atribuições específicas:
I – opinar, fundamentadamente, sobre os bens públicos e
privados referidos no artigo 2º deste decreto, que forem objeto de
propostas de cooperação, e sobre propostas de doação de bens e
serviços e de parcerias com a iniciativa privada de que trata o artigo
4º, atentando para suas características próprias e peculiaridades, bem
como de seu entorno, ouvidos o Departamento do Patrimônio Histórico
– DPH, da Secretaria Municipal de Cultura, e o Conselho Municipal de
Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade
de São Paulo – CONPRESP sempre que se tratar de bem tombado ou
protegido;
II – analisar propostas e respectivas minutas de termos de
cooperação envolvendo os bens públicos e privados referidos no
artigo 2º deste decreto, assim como de doação de bens e serviços e de
parcerias com a iniciativa privada de que trata o artigo 4º, aprovando
a que melhor atender ao interesse público, de acordo com os critérios
previstos no artigo 7º, ouvidos o DPH e o CONPRESP sempre que se
tratar de bem tombado ou protegido;
III – manifestar-se sobre a possibilidade de cooperação, de
doação de bens e serviços e de parceria com a iniciativa privada de
que trata o artigo 4º, tendo por objeto bens públicos não especificados
neste decreto, mediante proposta do titular do respectivo ente ou órgão
público;
IV – estabelecer, na análise das propostas apresentadas e
atentando para as características próprias e peculiaridades do bem e
de seu entorno, regras diferenciadas para o tamanho, tipo e quantidade
de placas informativas de cooperação, de doação de bens e serviços e
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de parceria com a iniciativa privada de que trata o artigo 4º, mediante
a devida justificativa técnica;
V – propor, analisar e deliberar sobre novas formas para as
mensagens indicativas de cooperação;
VI – propor, analisar e deliberar sobre eventos de significativo
interesse público, quando estiverem inseridos no âmbito de um termo
de cooperação;
VII – solicitar, quando entender necessário, a manifestação da
CPPU, bem como de outros órgãos ou entes.
§ 1º. A Subcomissão será integrada pelo representante da São
Paulo Urbanismo na CPPU, que a coordenará, e por mais 2 (dois)
membros indicados pelo Presidente daquele colegiado.
§ 2º. A proposta de termo de cooperação somente será
submetida à autorização do Prefeito após a anuência da Subcomissão.
Art. 7º. Em consonância com o § 1º do artigo 50 da Lei n.
14.223, de 2006, deverão ser considerados, na análise das propostas de
cooperação, de doação de bens e serviços e de parceria com a iniciativa
privada de que trata o artigo 4º, os seguintes critérios, sem prejuízo de
outros aspectos a serem também avaliados em cada caso:
I – o valor dos investimentos referentes aos serviços e/ou
obras a serem promovidos pelo proponente;
II – proposta de redução da área de exposição permitida nas
mensagens indicativas de cooperação.
Art. 8º. Incumbe aos titulares dos órgãos e entes referidos
no “caput” do artigo 3º deste decreto elaborar e manter cadastro
atualizado dos bens públicos sob sua administração e disponíveis para
cooperação, contendo informações sobre seu estado de conservação,
área ou extensão, equipamentos e mobiliários urbanos neles existentes,
bem como sobre os serviços a serem prestados pelos cooperantes.
§ 1º. As informações constantes do cadastro referido no
“caput” deste artigo serão publicadas, semestralmente, no Portal da
Prefeitura do Município de São Paulo na Internet e no Diário Oficial
da Cidade de São Paulo.
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§ 2º. A critério do titular do órgão público ou ente mencionado
no “caput” deste artigo, a publicação da listagem de bens disponíveis
para cooperação poderá ser acompanhada de chamamento para a
apresentação de propostas de cooperação por eventuais interessados.
Art. 9º. Tanto no caso de pessoa física quanto no de pessoa
jurídica, deverá ser apresentada carta de intenção indicando o bem
público municipal objeto da proposta de cooperação, que poderá
constar ou não do cadastro de bens públicos do ente ou órgão
competente, previsto no artigo 8º.
§ 1º. Tratando-se de pessoa física, a carta de intenção deverá
ser instruída com:
I – cópia do documento de identidade;
II – cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
III – cópia de comprovante de residência;
IV – envelope lacrado, contendo a proposta de manutenção
e/ou de realização das obras e/ou serviços, seus respectivos valores
e a descrição das melhorias urbanas, paisagísticas e ambientais,
devidamente instruída, se for o caso, com projetos, plantas, croquis,
cronogramas e outros documentos pertinentes, bem como o período de
vigência da cooperação.
§ 2º. Tratando-se de pessoa jurídica, a carta de intenção deverá
ser instruída com:
I – cópia do registro comercial, certidão simplificada
expedida pela Junta Comercial do Estado, ato constitutivo e alterações
subsequentes ou decreto de autorização para funcionamento, conforme
o caso;
II – cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ;
III – envelope lacrado, contendo a proposta de manutenção
e/ou de realização das obras e/ou serviços, seus respectivos valores
e a descrição das melhorias urbanas, paisagísticas e ambientais,
devidamente instruída, se for o caso, com projetos, plantas, croquis
e outros documentos pertinentes, bem como o período de vigência da
cooperação.
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Art. 10. A celebração dos termos de cooperação referentes a
bens públicos municipais observará os seguintes procedimentos:
I – o interessado deverá apresentar sua carta de intenção,
conforme disposto no artigo 9º, nos órgãos públicos ou entes
mencionados no “caput” do artigo 3º, ambos deste decreto;
II – a carta de intenção, os documentos e o envelope
lacrado contendo a descrição e o valor das obras ou serviços serão
imediatamente autuados, sendo que o envelope permanecerá lacrado
e acompanhará o processo, devendo a unidade de autuação rubricálo e certificar seu recebimento nos autos, encaminhando-o à unidade
competente;
III – no prazo máximo de 7 (sete) dias, o ente ou órgão
competente deverá expedir comunicado destinado a dar conhecimento
público da carta de intenção, contendo o nome do proponente e o objeto
da cooperação, a ser afixado na sede do órgão ou ente e publicado no
Portal da Prefeitura do Município de São Paulo na Internet e no Diário
Oficial da Cidade de São Paulo, abrindo-se o prazo de 3 (três) dias
úteis, contados da data da referida publicação, para que outras pessoas
possam manifestar seu interesse quanto ao mesmo objeto e atender os
requisitos do artigo 9º deste decreto;
IV – decorrido o prazo estipulado no inciso III do “caput” deste
artigo sem manifestação de outros interessados, o envelope será aberto
e seu conteúdo juntado ao processo, analisando-se a viabilidade da
proposta, consultados, sempre que necessário, os órgãos competentes;
V – se previamente aprovada a proposta, o processo, com a
minuta prévia do termo de cooperação, será encaminhado pelo titular
do ente ou órgão público competente à manifestação da Subcomissão
prevista no artigo 6º deste decreto;
VI – caso obtenha a anuência da Subcomissão, o processo
será encaminhado para autorização do Prefeito e, em seguida, para
assinatura do termo de cooperação pelo titular do ente ou órgão público
competente; em caso de rejeição, será determinado o arquivamento do
processo;
VII – na hipótese de haver mais de um interessado na
cooperação, deverá ser apresentada a mesma documentação
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especificada no artigo 9º deste decreto; abertos os envelopes lacrados,
será aprovada a proposta que melhor atender ao interesse público,
de acordo com os critérios constantes do artigo 7º, mediante decisão
fundamentada;
VIII – em caso de empate, a proposta será escolhida por meio
de sorteio, a ser realizado em sessão pública, na sede do órgão ou ente,
em data e horário previamente divulgados por publicação no Portal da
Prefeitura do Município de São Paulo na Internet e no Diário Oficial
da Cidade de São Paulo;
IX – logo após a celebração, o termo de cooperação deverá ser
publicado pelo ente ou órgão competente, na íntegra, no Diário Oficial
da Cidade de São Paulo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados
da data de sua assinatura, de conformidade com o artigo 50 da Lei n.
14.223, de 2006;
X – após a publicação, a Subcomissão deverá ser informada,
pelo ente ou órgão competente, da celebração do termo de cooperação,
com a exata localização, área, número de placas, valor de investimento
e manutenção, para fins de georreferenciamento e posterior
acompanhamento.
§ 1º. Quando as propostas de cooperação envolverem projetos
urbanísticos, a critério da Subcomissão, poderá ser consultada a São
Paulo Urbanismo, à qual, juntamente com os órgãos competentes,
caberá definir o projeto a ser adotado, compatibilizando as propostas
de acordo com o interesse público.
§ 2º. Os projetos de melhorias urbanas, ambientais e
paisagísticas e as mensagens indicativas objeto de termos de
cooperação deverão ser compatíveis com os demais elementos do
mobiliário urbano.
§ 3º. As propostas de cooperação envolvendo bens tombados
por lei municipal deverão ser aprovadas pelo Conselho Municipal de
Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade
de São Paulo – CONPRESP e pelo Departamento do Patrimônio
Histórico – DPH, da Secretaria Municipal de Cultura – SMC, de
acordo com a Lei n° 10.032, de 27 de dezembro de 1985, com a
redação conferida pela Lei n° 10.236, de 16 de dezembro de 1986; na
hipótese de bens tombados por lei federal ou estadual, ou enquadrados
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nas Zonas Especiais de Preservação Cultural – ZEPEC, as propostas
de cooperação deverão ser aprovadas pelos órgãos competentes.
Art. 11. As propostas de termos de cooperação relativas
aos bens tombados ou protegidos, tanto privados quanto públicos
municipais, estaduais e federais, restringir-se-ão às hipóteses de
conservação ou restauro do bem e correspondente instalação de tela
de proteção ou de tapume, com a inserção de mensagem indicativa de
cooperação que deverá respeitar a proporção máxima de:
I – 10% (dez por cento) da área total da tela de proteção em
apenas uma das fachadas;
II – 10% (dez por cento) da área total dos tapumes.
Parágrafo único. Os percentuais previstos nos incisos I e II
do “caput” deste artigo são percentuais máximos, mesmo na hipótese
de mais de um cooperante patrocinador da obra, sendo estabelecidos
pela Subcomissão, em consonância com o disposto no artigo 7º deste
decreto.
Art. 12. Observadas as normas previstas no artigo 11 deste
decreto, as propostas de termo de cooperação relativas aos bens
tombados ou protegidos, privados ou públicos federais e estaduais,
deverão ser apresentadas na São Paulo Urbanismo, devidamente
instruídas com:
I – cópia do documento de identidade e da inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas – CPF de todos os proponentes (proprietário do
bem e cooperantes patrocinadores); se qualquer dos interessados for
pessoa jurídica, cópia do registro comercial, certidão simplificada
expedida pela Junta Comercial do Estado, ato constitutivo e alterações
subsequentes ou decreto de autorização para funcionamento, conforme
o caso, e cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
– CNPJ ou, na hipótese de bem público de outras esferas, certidão do
titular do órgão declarando poderes de administração do bem e cópia
do diário oficial pertinente que comprove sua nomeação;
II – identificação do bem e cópia de documentos comprobatórios
de sua propriedade, bem como projetos, plantas, croquis, desenhos,
cronogramas físico e financeiro e outros documentos pertinentes,
relativos tanto à obra, já com a devida aprovação dos órgãos de
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proteção do patrimônio competentes, quanto à tela de proteção ou
tapume;
III – a São Paulo Urbanismo verificará se os requisitos formais
previstos nos incisos I e II deste artigo acham-se atendidos e, em
caso afirmativo, encaminhará a proposta, acompanhada da respectiva
minuta do termo de cooperação, ao DPH e ao CONPRESP, bem como
à posterior análise da Subcomissão a que se refere o artigo 6º deste
decreto;
IV – caso obtenha a anuência da Subcomissão, “ad referendum”
da CPPU, o processo será encaminhado para autorização do Prefeito
e, em seguida, para assinatura do termo de cooperação pelo titular
da São Paulo Urbanismo; em caso de rejeição, será determinado o
arquivamento do processo;
V – logo após a celebração, o termo de cooperação deverá ser
publicado pela São Paulo Urbanismo, na íntegra, no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados
da data de sua assinatura, de conformidade com o artigo 50 da Lei n.
14.223, de 2006;
VI – após a publicação, a Subcomissão deverá ser informada,
pela São Paulo Urbanismo, da celebração do termo de cooperação,
com a exata localização, área e número de placas, para fins de
georreferenciamento e posterior acompanhamento.
Art. 13. Tratando-se de bem público municipal não cadastrado
nos termos do artigo 8º deste decreto, o ente ou órgão público competente
deverá efetuar o levantamento das informações sobre seu estado de
conservação, área ou extensão, equipamentos e mobiliários urbanos
nele existentes, no prazo de 10 (dez) dias contados da autuação da
carta de intenção e previamente à expedição do comunicado destinado
a dar conhecimento público da proposta.
Art. 14. Nos termos do disposto no § 1º do artigo 50 da Lei n.
14.223, de 2006, e no artigo 7º deste decreto, a colocação de mensagens
indicativas de cooperação obedecerá aos seguintes parâmetros:
I – para os canteiros centrais e laterais de vias públicas com
largura menor que 1,5m (um metro e cinquenta centímetros), será
permitida a colocação de, no máximo, 1 (uma) placa indicativa
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para cada 100m (cem metros) lineares de extensão, com dimensões
máximas de 0,60m (sessenta centímetros) de largura por 0,40m
(quarenta centímetros) de altura, afixada à altura máxima de 0,50m
(cinquenta centímetros) do solo;
II – para praças e áreas verdes, com ou sem denominação
oficial, e canteiros centrais e laterais de vias públicas com largura igual
ou maior que 1,5m (um metro e cinquenta centímetros), será permitida
a colocação de 1 (uma) placa com dimensões máximas de 0,60m
(sessenta centímetros) de largura por 0,40m (quarenta centímetros) de
altura, afixada à altura máxima de 0,50m (cinquenta centímetros) do
solo, a cada 1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados).
§ 1º. Quando o projeto incluir a implantação de projeto
paisagístico que contenha vegetação arbórea significativa ou
melhorias que foram objeto de análise e aprovação pela Subcomissão,
será permitida a colocação de uma placa indicativa adicional, com
dimensões máximas de 0,60m (sessenta centímetros) de largura por
0,40m (quarenta centímetros) de altura, afixada à altura máxima de
0,50m (cinquenta centímetros) do solo, dando-se prioridade a seu
cooperante na análise das propostas de cooperação subsequentes para
o mesmo local.
§ 2º. Em nenhuma hipótese, o número de placas indicativas de
cooperação será superior a 10 (dez), em áreas de até 15.000m² (quinze
mil metros quadrados).
§ 3º. Em áreas superiores a 15.000m² (quinze mil metros
quadrados), os parâmetros serão definidos pela Subcomissão prevista
no artigo 6º deste decreto.
§ 4º. Em nenhuma hipótese, as placas indicativas de cooperação
serão luminosas.
§ 5º. Caso a geometria da área gere dúvidas sobre o número de
placas indicativas permitidas, caberá à Subcomissão decidir.
Art. 15. As placas com mensagens indicativas de cooperação
deverão conter as informações sobre o cooperante e os dados da
cooperação celebrada com o Poder Público Municipal, na forma
estabelecida pela Subcomissão.
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Parágrafo único. São consideradas informações sobre o
cooperante aquelas que o identifiquem, como o nome da empresa,
razão social ou nome fantasia, constante do CNPJ, Junta Comercial
ou contrato de franquia, sendo admitida a referência a seus produtos,
serviços e endereço eletrônico, conforme modelo aprovado pela
Subcomissão para o termo de cooperação.
Art. 16. Na análise das propostas apresentadas, considerando
as características próprias e peculiares do bem público ou privado e de
seu entorno, a Subcomissão prevista no artigo 6° deste decreto poderá
estabelecer regras diferenciadas para o tamanho, tipo e quantidade de
placas informativas de cooperação, mediante a devida justificativa
técnica.
Art. 17. As propostas de termos de cooperação tendo por
objeto bens não especificados neste decreto deverão ser submetidas à
análise e anuência da Subcomissão prevista no artigo 6° deste decreto.
Art. 18. Os cooperantes serão os únicos responsáveis pela
realização dos serviços descritos no termo de cooperação, bem como
por quaisquer danos causados à Administração Pública Municipal e a
terceiros.
Parágrafo único. Para a realização dos serviços, o ente ou
órgão público competente exigirá, quando entender necessário, a
presença de responsáveis técnicos devidamente inscritos no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.
Art. 19. No caso de descumprimento do termo de cooperação,
o cooperante será notificado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
comprovar a regularização dos serviços, sob pena de rescisão do
termo de cooperação.
Art. 20. Encerrada a cooperação que envolva bem público
municipal, as melhorias dela decorrentes passarão a integrar o
patrimônio público municipal, sem qualquer direito de retenção ou
indenização, devendo as placas ser retiradas no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas.
Parágrafo único. Encerrado o prazo previsto no “caput” deste
artigo ou havendo rescisão, nos termos do artigo 19 deste decreto,
as placas não retiradas serão consideradas anúncios irregularmente
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instalados, ficando sujeitas às penalidades previstas na Lei n° 14.223,
de 2006.
Art. 21. A rescisão do termo de cooperação poderá ser
determinada por ato unilateral e escrito, devidamente justificado, do
titular do ente ou órgão público competente, em razão do interesse
público.
Art. 22. Incumbe aos titulares dos entes e órgãos públicos
referidos no “caput” do artigo 3º deste decreto elaborar e manter
cadastro atualizado dos termos de cooperação celebrados.
Parágrafo único. O cadastro de que trata o “caput” deste artigo
deverá ser disponibilizado no Portal da Prefeitura do Município de
São Paulo na Internet, contendo as seguintes informações:
I – número do termo de cooperação;
II – órgão público ou ente municipal;
III – nome e demais dados de identificação do cooperante;
IV – objeto e escopo da cooperação;
V – número de placas indicativas da cooperação;
VI – data da publicação do termo de cooperação e respectivo
prazo de vigência.
Art. 23. Ficam mantidos os termos de cooperação já firmados,
bem como as propostas analisadas e aprovadas pelo Prefeito, sob a
vigência dos Decretos n. 49.245, de 25 de fevereiro de 2008, e n.
50.077, de 6 de outubro de 2008.
Art. 24. O artigo 2º do Decreto n. 40.384, de 3 de abril de 2001,
que dispõe sobre a doação de bens e serviços e o estabelecimento de
parcerias com a iniciativa privada, passa a vigorar acrescido de § 3º,
com a seguinte redação:
“Art. 2º. ....................................................
§ 3º. Na hipótese de que trata o § 2º deste artigo, a celebração
dos termos de doação de bens e serviços e de estabelecimento de
parcerias com a iniciativa privada dependerá também de prévia
anuência da Subcomissão prevista no artigo 6º do Decreto n. 52.062,
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de 30 de dezembro de 2010, observado o disposto nos incisos I, II, III
e IV do “caput” do referido dispositivo.”
Art. 25. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela
Subcomissão prevista no artigo 6º deste decreto.
Art. 26. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto n. 50.077, de 6 de outubro de 2008.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 30 de
dezembro de 2010, 457º da fundação de São Paulo.
GILBERTO KASSAB, PREFEITO
LUIZ LAURENT BLOCH, Secretário Municipal de
Desenvolvimento Urbano – Substituto
RONALDO SOUZA CAMARGO, Secretário Municipal de
Coordenação das Subprefeituras
CARLOS AUGUSTO MACHADO CALIL, Secretário
Municipal de Cultura
NELSON HERVEY COSTA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 30 de
dezembro de 2010.
Disponível em: <http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos /
cadlem/integra.asp?alt=31122010D%20520620000>. .Acesso em: 01 dez. 2016.

2)

DECRETO N. 23.820 DE 21 DE MARÇO DE 2013 – MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA
Institui o programa verde perto e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL
DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, tendo em vista
o disposto nos incisos XVII e XIX, do art. 71 da Lei Orgânica do
Município do Salvador,
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Considerando que os espaços e equipamentos públicos são
indispensáveis para o bem estar, o lazer e a qualidade de vida da
população dos centros urbanos;
Considerando que a construção, reforma e manutenção das
áreas para adoção requer elevado dispêndio de recursos por parte da
Prefeitura, nem sempre disponíveis, o que impossibilita que se atenda
à demanda de obras e serviços que a Comunidade reclama;
Considerando que a união de esforços entre o Poder Público
e a Sociedade Civil, através da iniciativa privada e grupos sociais
organizados, é um dos caminhos para prover o Município de espaços
e equipamentos públicos conservados e atrativos, contribuindo para o
embelezamento da Cidade e para o uso de seus moradores. DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o PROGRAMA VERDE PERTO com
a finalidade precípua de promover a participação dos munícipes e
entidades privadas – pessoa jurídica ou entidade do terceiro setor
legalmente constituída, para, em parceria com o Poder Público
Municipal, realizar construção, reforma e manutenção de espaços e
equipamentos públicos.
Parágrafo Único – Está ainda compreendida no programa, a
adoção de espaços e equipamentos públicos que integram o patrimônio
do Município do Salvador, por pessoas físicas ou jurídicas, observadas
as disposições deste Decreto.
Art. 2º Constituem-se objetivos do PROGRAMA VERDE
PERTO:
I – Buscar a sustentabilidade do Município;
II – Melhorar a qualidade de vida dos habitantes;
III – Valorizar a paisagem urbana;
IV – Oferecer espaços diferenciados voltados ao lazer, ao bem
estar e ao convívio social;
V – Incentivar o uso e ampliar a freqüência nesses espaços;
VI – Garantir espaços de lazer e esporte, que incentivem a
melhoria das condições de saúde física e mental da população;
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VII – Adequar e preservar os espaços públicos e equipamentos,
com vistas ao incremento do turismo local;
VIII – Fomentar o engajamento social e a atuação conjunta
com o Poder Público Municipal na execução das ações de construção,
reforma e manutenção dos espaços e equipamentos públicos do
Município;
IX – Adaptar os espaços e equipamentos públicos já existentes
às normas de acessibilidade universal.
Art. 3º Caberá à Secretaria Cidade Sustentável – SECIS a
coordenação geral do PROGRAMA VERDE PERTO.
Art. 4º Os projetos e obras de construção, reforma e manutenção
de espaços e equipamentos públicos do Município, devem observar os
seguintes requisitos.
I – as normas urbanísticas e ambientais;
II – as condições de acessibilidade universal;
II – o estímulo à ampliação de áreas verdes;
IV – observância de diretrizes técnicas para reforma e
construção a partir de normas de sustentabilidade.
Parágrafo Único – Os projetos das intervenções a que se
referem o caput deste artigo, serão elaborados preferencialmente
pela Fundação Mário Leal Ferreira – FMLF, ou por terceiros após
aprovação da mesma.
Art. 5º Fica criada Comissão Especial vinculada à Secretaria
Cidade Sustentável – SECIS, constituída por um representante da
Secretaria Cidade Sustentável – SECIS, um representante da Casa
Civil, um representante da Secretaria Municipal de Urbanismo e
Transporte – SEMUT, um representante da Secretaria Municipal da
Infraestrutura e Defesa Civil – SINDEC, um representante da Fundação
Mário Leal Ferreira – FMLF, um representante da Superintendência
de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município – SUCOM,
um representante da Superintendência de Conservação e Obras
Públicas do Salvador – SUCOP, um representante da Companhia de
Desenvolvimento Urbano de Salvador – DESAL, com os respectivos
suplentes, para, sob a presidência do primeiro, analisar, aprovando ou
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não, as propostas das entidades interessadas, na forma do edital de
chamamento público.
Parágrafo Único – No caso da adoção de espaços com natureza
ou destinação específica, deverá a Comissão Especial consultar o
órgão competente responsável pela gestão.
Art. 6º O Poder Público municipal, por intermédio da
Secretaria Cidade Sustentável – SECIS, definirá e divulgará todos
os equipamentos e espaços públicos disponíveis para adoção, após
manifestação da Coordenadoria de Administração de Patrimônio, da
Secretaria Municipal da Fazenda – CAP/SEFAZ.
Art. 7º O procedimento para a adoção de espaços e
equipamentos públicos que integram o patrimônio do Município de
Salvador, por pessoas físicas ou jurídicas, sem contrapartida, deverá
observar os princípios que regem a Administração Pública, em especial
os da impessoalidade, igualdade e da publicidade.
§ 1º O procedimento referido no caput deste artigo, iniciar-se-á
com a publicação prévia, por três vezes consecutivas, do respectivo
edital de chamamento público no Diário Oficial do Município e se
ultimará com a assinatura do Termo de Adoção.
§ 2º Todos os espaços a serem adotados serão indicados nos
Editais de Chamamento Público.
Art. 8º O Adotante deverá indicar os espaços e equipamentos
públicos que pretende adotar e apresentar os seguintes documentos:
a) Pessoa jurídica:
I – Documentos de Identificação: ato constitutivo em vigor,
devidamente registrado e CNPJ;
II – Certidões negativas de Tributos e Contribuições Federais
e da Dívida Ativa da União (ambas solicitadas junto ao Ministério
da Fazenda – Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda,
respectivamente) e do Município do Salvador.
b) Pessoa física:
I – Documentos de Identificação – Identidade e CPF;
II – Comprovação de endereço;
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III – Certidões negativas de Tributos e Contribuições Federais
e da Dívida Ativa da União (ambas solicitadas junto ao Ministério
da Fazenda – Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda,
respectivamente), bem como da Fazenda Municipal.
Parágrafo Único – Poderá a pessoa interessada, física ou
jurídica, adotar mais de uma área, ou consorciar-se para esses objetivos.
Art. 9º As pessoas físicas e entidades interessadas que tiverem
sua proposta aprovada pela Comissão Especial assinarão com o Poder
Público Municipal, por intermédio da Secretaria Cidade Sustentável
– SECIS, Termo de Adoção, contemplando a identificação da área,
responsabilidades e o prazo de vigência, assumindo todos os custos
inerentes ao objeto adotado.
§ 1º As benfeitorias e acessões físicas realizadas na área,
por força do Termo de Adoção, passam a integrar o patrimônio do
Município, não gerando qualquer direito a ressarcimento pelas
despesas realizadas ou indenizações de qualquer ordem.
§ 2º A área adotada permanecerá sob a fiscalização do Poder
Público Municipal.
§ 3º A adoção não gera qualquer direito à exploração comercial/
econômica e/ou publicitária no local.
Art. 10 Na hipótese de existir, para a mesma área, mais de um
candidato à adoção e não houver possibilidade de adoção conjunta, de
forma a compatibilizar interesses, será escolhido aquele que, em novo
prazo fixado, oferecer projeto que contemple mais vantagens ao objeto
adotado, conforme se dispuser no Edital de Chamamento.
Art. 11 Ao adotante, de acordo com a legislação em vigor e
critérios a serem definidos no Termo de Adoção, será autorizada a
instalação de placa alusiva à sua cooperação, sem ônus para o Poder
Público, vedada mensagem publicitária de qualquer natureza.
§ 1º As especificações técnicas da placa serão definidas no
Termo de Adoção.
§ 2º Fica vedada a instalação de publicidade nas áreas adotadas,
salvo àquelas, anteriormente contratadas pelo Município.
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Art. 12 O adotante não poderá impedir o uso do espaço ou
equipamento público pelos munícipes em geral.
Art. 13 O adotante receberá do Município o título de Bem-tevi, que será disciplinado pela Comissão Especial mencionada no art.
5º deste Decreto.
Art. 14 Caberá à Secretaria Municipal da Infraestrutura e
Defesa Civil – SINDEC, por intermédio da Superintendência de
Conservação de Obras Públicas – SUCOP, acompanhar e fiscalizar
o cumprimento das normas técnicas referentes a manutenção e
conservação dos espaços/equipamentos adotados.
Art. 15 Caberá a Secretaria Municipal de Urbanismo e
Transporte – SEMUT, através da Superintendência de Controle e
Ordenamento do Uso do Solo do Município – SUCOM, o licenciamento
e fiscalização das execuções das obras realizadas pelo adotante.
Art. 16 Ficam revogados os Decretos ns. 16.332/2006
e 19.852/2009.
Art. 17 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR,
em 21 de março de 2013.
ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito
JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
Chefe de Gabinete do Prefeito
ALBÉRICO MACHADO MASCARENHAS
Chefe da Casa Civil
JOSÉ CARLOS ALELUIA COSTA
Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte
PAULO SÉRGIO DE NORONHA FONTANA
Secretário Municipal da Infraestrutura e Defesa Civil
IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Secretário Cidade Sustentável
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DECRETO N. 24.075 DE 23 DE JULHO DE 2013 do MUNICÍPIO DE SALVADOR.
Institui o Programa de Adoção de equipamentos culturas e turísticos e dá outras previdências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL
DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, tendo em vista
o disposto nos incisos XVII e XIX, do art. 71 da Lei Orgânica do
Município do Salvador,
Considerando que Salvador é conhecida como a “Capital
cultural do país”;
Considerando a importância do fortalecimento da identidade
cultural que engloba necessariamente a questão do patrimônio,
funcionando como elemento fortalecedor da identificação com a
comunidade, cultura e tradição, e que permitem ao mesmo tempo
realizar o elo entre passado e presente e agir como instrumento de
coesão e sentimento de pertença e continuidade histórica;
Considerando a necessidade de desenvolvimento do turismo
sociocultural na Cidade, resgatando seus potenciais atrativos turísticos
e sua expressiva riqueza cultural, contribuindo para a valorização da
cultura local e, ao mesmo tempo, apresentando-se como uma nova
alternativa de geração de emprego e renda para os munícipes;
Considerando que recuperação e manutenção dos equipamentos
culturais e turísticos requer elevado dispêndio de recursos por parte da
Prefeitura, nem sempre disponíveis, DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Adoção de Equipamentos
Culturais e Turísticos com a finalidade de promover a participação de
entidades privadas para, em parceria com o Poder Público Municipal,
realizar a recuperação e a manutenção de equipamentos culturais e
turísticos de Salvador.
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Art. 2º Constituem-se objetivos do Programa de Adoção de
Equipamentos culturais e turísticos:
I – valorização do patrimônio histórico e arquitetônico;
II – resgatar o convívio social e a cultura local;
III – promover condições efetivas para a manutenção dos bens
e valores culturais de forma contínua e eficaz;
IV – redefinir a função dos equipamentos culturais e turísticos
em relação à Cidade e em relação aos seus munícipes;
V – incentivar o uso e ampliar a frequência nesses espaços;
VI – estimular a atividade cultural e turística;
VII – fomentar o uso econômico, cultural e social.
Parágrafo Único – A coordenação geral do Programa de
Adoção de equipamentos culturais e turísticos será exercida pela
Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura –
SEDES.
Art. 3º Os projetos e obras de recuperação e manutenção dos
equipamentos culturais e turísticos do Município devem atender aos
seguintes requisitos:
I – as normas urbanísticas, ambientais, de segurança e higiene
do trabalho;
II – as condições de acessibilidade universal;
III – observância de diretrizes técnicas para reforma e
construção.
Parágrafo Único – Os projetos das intervenções a que se refere
o caput deste artigo serão elaborados preferencialmente pela Fundação
Mário Leal Ferreira – FMLF ou por terceiros após aprovação da
mesma.
Art. 4º Fica criada uma Comissão Especial, vinculada à
Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura –
SEDES com a finalidade de analisar, aprovando ou não, as propostas
das entidades interessadas, apresentadas na forma do edital de
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chamamento público, constituída por representantes, titular e suplente,
dos seguintes órgãos e entidades municipais:
I – um da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo
e Cultura – SEDES, que a presidirá;
II – um da Casa Civil;
III – um da Fundação Gregório de Mattos – FGM;
IV – um da Fundação Mário Leal Ferreira – FMLF;
V – um da Superintendência de Controle e Ordenamento do
Uso do Solo do Município – SUCOM;
VI – um representante da Superintendência de Conservação e
Obras Públicas do Salvador – SUCOP.
Art. 5º O Poder Público municipal, por intermédio da Secretaria
Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura – SEDES, definirá
e divulgará todos os equipamentos culturais e turísticos disponíveis
para adoção.
§ 1º O procedimento para a adoção referida no caput deste
artigo, terá início com a publicação prévia, por três vezes consecutivas,
do respectivo edital de chamamento público no Diário Oficial do
Município e se ultimará com a assinatura do Termo de Adoção.
§ 2º Todos os equipamentos culturais e turísticos a serem
adotados serão indicados nos Editais de Chamamento Público.
Art. 6º A pessoa jurídica interessada deverá indicar os
equipamentos que pretende adotar e apresentar os seguintes
documentos:
I – Documentos de Identificação: ato constitutivo em vigor,
devidamente registrado e CNPJ;
II – Certidões negativas de Tributos e Contribuições Federais
e da Dívida Ativa da União (ambas solicitadas junto ao Ministério
da Fazenda – Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda,
respectivamente) e do Município do Salvador.
Parágrafo Único – Poderá o interessado adotar mais de um
equipamento, parte dele ou consorcia-se na adoção.
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Art. 7º As entidade interessadas, que tiverem suas propostas
aprovadas pela Comissão Especial, assinarão com o Poder
Público Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal do
Desenvolvimento, Turismo e Cultura – SEDES, Termo de Adoção,
contemplando a identificação da área, responsabilidades e o prazo de
vigência, assumindo todos os custos inerentes ao objeto adotado.
§ 1º As benfeitorias e acessões físicas realizadas na área e nos
equipamentos, por força do Termo de Adoção, passam a integrar o
patrimônio do Município, não gerando qualquer direito a ressarcimento
pelas despesas realizadas ou indenizações de qualquer ordem.
§ 2º Na hipótese em que equipamentos pertencentes a outros
entes sejam contemplados por este Decreto, em decorrência de termo
de cessão, permissão ou autorização de uso, as benfeitorias e acessões
físicas realizadas em suas respectivas áreas, passam a integrar o
patrimônio do titular de origem.
§ 3º A área adotada permanecerá sob a fiscalização do Poder
Público Municipal.
Art. 8º Na hipótese de existir, para a mesma área, mais de um
candidato à adoção e não houver possibilidade de adoção conjunta, de
forma a compatibilizar interesses, será escolhido àquele que, em novo
prazo fixado, oferecer projeto que contemple mais vantagens ao objeto
adotado, conforme se dispuser no Edital de Chamamento.
Art. 9º Ao adotante, de acordo com a legislação em vigor e
critérios a serem definidos no Termo de Adoção, será autorizada a
instalação de placa alusiva à sua cooperação, sem ônus para o Poder
Público, vedado mensagem publicitária de qualquer natureza.
Parágrafo Único – As especificações técnicas da placa serão
definidas no Termo de Adoção.
Art. 10 O adotante receberá do Município o selo de
Reconhecimento Sociocultural, que será conferido pela Comissão
Especial mencionada no art. 5º deste Decreto.
Art. 11 Caberá à Secretaria Municipal da Infraestrutura e
Defesa Civil – SINDEC, por intermédio da Superintendência de
Conservação de Obras Públicas – SUCOP, acompanhar e fiscalizar
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o cumprimento das normas técnicas referentes à manutenção e
conservação dos espaços/equipamentos adotados.
Art. 12 Caberá a Secretaria Municipal de Urbanismo e
Transporte – SEMUT, através da Superintendência de Controle e
Ordenamento do Uso do Solo do Município – SUCOM, o licenciamento
e fiscalização das execuções das obras realizadas pelo adotante.
Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR, em 23
de julho de 2013.
ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito
JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
Chefe de Gabinete do Prefeito
ALBÉRICO MACHADO MASCARENHAS
Chefe da Casa Civil
GUILHERME CORTIZO BELLINTANI
Secretário Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura
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