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Mas enquanto não surge alguma solução como essa, como pre-
feitos ou governadores podem entregar novas obras e melhores 
serviços para os cidadãos? Uma saída é criar Parcerias Público-
Privadas (PPPs). Elas não exigem que Municípios ou Estados colo-
quem seu próprio dinheiro nos projetos e transferem para o sócio 
privado todo o ônus financeiro e a responsabilidade de colocá-los 
em pé. O universo de aplicação é amplo – educação, saúde, 
turismo, iluminação pública, recapeamento...

E como fazer uma PPP?                                              

Este manual, preparado pelo economista Roberto Macedo para o 
Espaço Democrático – fundação para estudos e formação política 
do PSD – procura mostrar os caminhos que levam à formalização 
de uma Parceria Público-Privada. Ele indica, passo-a-passo, o que 
deve ser feito para tirar do papel um projeto. A publicação nasceu 
de um debate realizado pela fundação, no final de julho de 2015, 
dentro da série chamada de Encontros Democráticos. Então, o 
engenheiro Samuel Hanan, ex-vice-governador do Amazonas 
e coordenador do Conselho Temático de Tributação e Pacto 
Federativo do Espaço Democrático, um especialista no tema, fa-
lou sobre as vantagens das PPPs para um público formado ma-
joritariamente por prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais 
e vereadores convidados.

O Espaço Democrático espera, com esta publicação, dar mais uma 
contribuição para a formação dos quadros políticos do PSD e para 
o desenvolvimento dos Municípios e Estados brasileiros.

Com tantos serviços a prestar e tão poucos recursos a rece-
ber, ser prefeito no Brasil é tarefa normalmente complicada. 
Ao longo das últimas décadas foram jogadas às Prefeituras 
responsabilidades cada vez maiores, enquanto as restrições 
legais cresceram e o dinheiro encurtou. E a situação agravou-
se nesses tempos de crise econômica.

Hoje, os prefeitos são obrigados por lei a aplicar grande 
parte de seus orçamentos em saúde e educação. É o chama-
do “dinheiro carimbado”, consumido também por salários 
e pensões do funcionalismo e inúmeras outras despesas 
obrigatórias. Sobra quase nada para investimentos em 
novas obras ou serviços. O mesmo também vale para os 
Estados.

O cenário é crítico. Há muitos Municípios e diversos Es-
tados em situação de insolvência, agravada pela prática 
da União de desonerar impostos compartilhados e criar 
tributos ou mesmo majorar alíquotas de tributos não com-
partilhados. 

Uma solução para melhorar esse estado de coisas seria a 
revisão do Pacto Federativo brasileiro, com distribuição mais 
equilibrada dos recursos arrecadados entre a União (que hoje 
fica com 54%) e os Estados e Municípios (que ficam com o 
restante).

Uma saída para 
Prefeituras em dificuldades
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Conteúdo preparado por Roberto Macedo para a Fundação 
Espaço Democrático, com base em palestras realizadas em 
2015 por Rodrigo De Losso, Samuel Hanan e Januario Montone.

Conteúdo

O qUE SãO AS PPPs e seu marco legal

POR qUE ADOtAR PPPs

COmO REALIzAR PPPs 

PPPs + OSSs: modelo misto na área da saúde

PROPOStAS para ampliar as PPPs

RECOmENDAÇÕES e outras observações

PPPs

Roberto Macedo é economista e 
consultor do Espaço Democrático.

Rodrigo De Losso é professor da 
Faculdade de Economia e Adminis-
tração (USP).

Samuel Hanan é engenheiro, 
empresário e colaborador do Espaço 
Democrático. Foi vice-governador do 
Estado do Amazonas.

Januario Montone é gestor público. 
De 2005 a 2012 foi Secretário 
Municipal de Gestão e da Saúde de 
São Paulo no governo de Gilberto 
Kassab, que utilizou largamente as 
PPPs para criar mais unidades e apri-
morar os serviços de saúde.
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A concessão comum não é uma PPP

A concessão comum consiste na delegação da prestação 

de um serviço público pelo poder concedente a pessoa ju-

rídica que demonstre capacidade para seu desempenho, 

por sua conta e risco e por prazo determinado.

A figura a seguir mostra a relação entre as partes de uma 

concessão comum, como a de uma rodovia com pedágio:

Poder
Concedente

Concessionária Usuáriok
Concede Presta Serviço

kkTarifa

Como se percebe, na concessão comum não há um paga-

mento direto do poder concedente à concessionária. 

8 PPPs

e seu marco legal
 1  A concessão comum não é uma PPP

 2  PPP Patrocinada

 3  PPP Administrativa

 4  Projetos típicos de PPPs

 5  Limite orçamentário e garantias ao parceiro privado

1
O qUE 
SãO AS
PPPs
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PPP Patrocinada

A legislação básica das PPPs é a lei federal n° 11.079, de 

30/12/2004. Veja-se:

www.p lana l t o .gov.b r / c c i v i l _03/_A to2004-

2006/2004/Lei/L11079compilado.htm. Ela diz que 

uma PPP é um contrato de concessão que pode ocorrer se-

gundo duas modalidades: patrocinada ou administrativa.

Poder
Concedente

Concessionária Usuáriok
Concede Presta Serviço

kkTarifaRemunera

PPP Administrativa

b) PPP Administrativa: usada principalmente quando não 

há serviço público passível de cobrança de tarifa; trata-se 

de contrato de prestação de serviços dos quais o Poder 

Concedente é usuário direto ou indireto. As figuras abaixo 

descrevem essas duas situações.

Quando o Poder Concedente é usuário direto do serviço

Poder
Concedente

Concessionária

Concede

Presta Serviço
k

k
Remunera

a) PPP Patrocinada: usada nos casos em que a con-

cessão comum do serviço público tornaria a tarifa 

muito onerosa aos usuários, razão pela qual o poder 

concedente paga uma remuneração adicional ao 

parceiro privado, de forma a viabilizar a exploração 

do serviço mediante tarifa adequada:

Poder
Concedente

Concessionária Usuáriok
Concede Presta Serviço

kRemunera

k

Quando o Poder Concedente é usuário indireto do serviço
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Projetos típicos de PPPs

Projetos específicos de Prefeituras, de Estados ou comuns aos 

dois casos.

4Iluminação pública

4Cidade digital

4Coleta e tratamento de resíduos sólidos, inclusive por con-

sórcios intermunicipais

4Saneamento

4Saúde: unidades básicas, prontos-socorros, maternidades 

e hospitais

4Turismo: pontos de interesse turístico e centros de convenções  

4Educação: construção de escolas, ampliação, manutenção 

e informatização

4Praças, centros culturais, parques, estacionamentos, abri-

gos e sinalização

4Rodoviárias e aeroportos

4Atendimento ao cidadão (tipo Poupatempo e outros)

4Prédios públicos, inclusive centros administrativos

4Mobilidade urbana (Metrô, trens metropolitanos, VLT e VLP)

4Rodovias e ferrovias

Limite orçamentário

e garantias ao parceiro privado

Limite orçamentário: a União não poderá conceder ga-

rantia ou realizar transferência voluntária aos estados, in-

clusive o Distrito Federal,  e aos Municípios se em cada um 

desses entes a soma das despesas de caráter continuado 

derivadas do conjunto das parcerias já contratadas tiver 

excedido, no ano anterior, a 5% da receita corrente líquida 

(RCL)² do exercício, ou se as despesas anuais dos contratos 

vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% 

da receita corrente líquida projetada para os respectivos 

exercícios.

Fundo garantidor:  é um requisito da PPP e deve garan-

tir o pagamento de três a seis meses de contraprestações 

devidas ao concessionário. Mais sobre o Fundo Garantidor 

na subseção 3.4.

² Receita Corrente Líquida: somatório das receitas tributárias, de con-
tribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, trans-
ferências correntes e outras receitas também correntes, consideradas 
as deduções previstas em Lei; também serve de base para o cálculo 
dos limites estabelecidos  de gastos estabelecidos pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.
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Vantagens das PPPs

As PPPs apresentam muitas vantagens para o setor público. En-
tre elas:
4Estados e Municípios enfrentam enorme carência de recur-
sos, e com as PPPs os recursos para investimentos vêm parcial 
ou totalmente do setor privado;
4a remuneração pelos serviços inicia-se usualmente só após 
a realização do investimento, e é aferida conforme o desem-
penho do setor privado; 
4as PPPs viabilizam uma alocação ótima dos riscos do projeto;
4com as PPPs a administração pública fica menos dependente 
de apoio político-institucional para realizar o projeto;
4maior rapidez: no Reino Unido, por exemplo, pesquisa 
mostrou que com PPPs 83% dos projetos eram concluídos no 
prazo; sem elas, apenas 25%;  
4redução de outros gastos inerentes a concorrências públicas; 
entre eles, o próprio custo do projeto pode integrar o investi-
mento a ser feito pelo parceiro privado; 
4nas PPPs o Poder Público tem maior previsibilidade quanto 
ao valor que irá pagar ao parceiro privado, pois este assume 
riscos relevantes, e tem melhores condições de gerenciar o pro-
jeto; com isto, mitigam-se os casos de aditivos contratuais e a 
ocorrência de obras intermináveis; 
4nas PPPs não há comprometimento dos níveis de endivida-
mento do Estado ou Município que, assim, não precisam pe-
dir autorização do Tesouro ou do Senado para realizar PPPs, 
e tampouco solicitar financiamentos de bancos públicos, pois 
essa providência cabe ao parceiro privado;
4com a contratação de um único parceiro em lugar de di-
versos prestadores de serviços, são desnecessárias sucessivas 
licitações, levando à simplificação da gestão;
4agregação da capacidade, agilidade e eficiência do parceiro 
privado. 

Vantagens das PPPs

  2
POR 
qUE 
ADOtAR
PPPs
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   A modelagem de PPPs é interdisciplinar

Modelagem
Econômica

Modelagem
Jurídica

Modelagem
Técnica 1  A modelagem de PPPs é interdisciplinar

 2  Projetos de PPPs e suas regras legais

 3  A estrutura legal local para PPPs

 4  Mais sobre o PMI

 5  Mais sobre o PMI (continuação)

 6  Estrutura de garantias

 7  Cronograma de um projeto de PPP

 8  Legislação básica de uma PPP: o caso de Itu-SP

 9  Outro exemplo prático de uma PPP: o caso do HZNM

    3
COmO 
REALIzAR

PPPs
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Projetos de PPPs e suas regras legais

Conforme a Lei n° 11.079, já citada, projetos com as 

características que se seguem são elegíveis para PPPs.

4Valor superior a R$ 20 milhões.

4Prazo de vigência não inferior a 5 anos, nem superior a 35 

anos.

4Remuneração pelo parceiro público ao parceiro privado 

usualmente só após a disponibilização do serviço.

4Remuneração variável ao parceiro privado vinculada a seu 

desempenho.

4Compartilhamento de risco entre o parceiro público e o 

parceiro privado.

4Adimplência das obrigações financeiras do parceiro pú-

blico relativamente ao parceiro privado asseguradas con-

tratualmente (fundo/empresa garantidora, vinculação de 

receitas etc).

A estrutura legal local para as PPPs

É indispensável uma estrutura legal no âmbito local, baseada nos 

instrumentos legais que se seguem.

4Lei do Estado ou Município regulamentando as PPPs.

4Decreto regulamentando essa  lei.

4Decreto sobre Procedimento de Manifestação de Interesse 

(PMI), se houver opção por ele.

O PMI vem da permissão de que o Poder Público pode também 

autorizar particulares a apresentar estudos de viabilidade de pro-

jetos de PPP. Essa permissão vem do art. 3º, caput e § 1º, da 

citada Lei 11.079, conforme regulamentados pelo Decreto nº 

8.428, de 02/04/2015 no âmbito da União. O PMI será aberto 

mediante chamamento público pelo órgão ou entidade pública 

que pretenda fazer uma PPP. Pessoas físicas ou jurídicas interes-

sadas por si mesmas em apresentar projetos e estudos de viabili-

dade poderão fazê-lo por Manifestação de Interesse  da Iniciativa 

Privada (MIP). 

O governo do Estado de São Paulo criou recentemente uma 

Plataforma Digital de Parcerias com informações e orienta-

ções sobre PPPs. Pode ser acessada pelo site da Secretaria de 

Governo (www.governo.sp.gov.br), por meio da conexão 

PPP-SP no canto superior direito desse site. Essa conexão dá 

acesso inclusive a um formulário para apresentação de MIPs 

por pessoas físicas ou jurídicas. 
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mais sobre o PmI

O PMI é utilizado por órgãos do Poder Público para obter es-

tudos técnicos, legais e de viabilidade, realizados por grupos 

privados interessados em um determinado projeto de con-

cessão ou PPP.

O Poder Público publica as principais diretrizes do projeto por 

meio de um edital de chamamento público.

Por meio do PMI, o Poder Público deixa de arcar logo com 

os custos dos estudos, pois estes são transferidos ao futuro 

concessionário, que recuperará esses custos na sua remune-

ração.

O Poder Público mantém o poder de decisão entre os projetos 

analisados, não estando obrigado a viabilizar as propostas 

apresentadas pelas empresas interessadas.

O edital de chamamento público deve conter: (a) delimitação 

do escopo do projeto; (b) um prazo  máximo para a realiza-

ção dos estudos; (c) o valor máximo para o ressarcimento dos 

custos dos estudos ao concessionário que vencer o processo 

licitatório da PPP; (d) critérios para o aproveitamento dos es-

tudos.

Mais sobre o PMI (continuação)

Rodrigo De Losso aponta os seguintes problemas ligados ao PMI:

4em geral é um procedimento mais caro;

4amplia o tempo tomado até o edital final de licitação;

4normalmente o Poder Público não contrata consultores para 

ajudá-lo na elaboração do edital de PMI, o que resulta um pro-

jeto com lacunas e outros problemas; como consequência, os 

estudos que são apresentados podem ter deficiências insanáveis 

para a elaboração do edital final de licitação;

4mesmo que o edital de chamamento seja bem feito, normal-

mente os proponentes não revelam todas as informações de que 

dispõem, de novo recaindo em deficiências que podem ser in-

sanáveis para a elaboração do edital final;

4normalmente, os técnicos do Poder Público já têm uma ideia do 

que querem, e frequentemente entram em conflito com os pro-

jetos dos proponentes; como resultado, a consultoria contratada 

para consolidar os estudos apresentados praticamente acaba 

tendo que refazer os trabalhos iniciais sem ter sido contratada 

para tanto.
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Estrutura de garantias

Essa estrutura envolve os seguintes itens:

4Fundo garantidor o mais líquido possível.

4Fundo gerido por instituição independente.

4Colchão de liquidez de pelo menos três a seis contrapresta-

ções por contrato de PPP.

4Pagamento imediato em caso de inadimplência.

Cronograma de um projeto de PPP

Quanto ao tempo tomado para realizar essas etapas, as estima-

tivas variam, pois são vários os fatores que atuam no processo e 

muito dependentes das administrações públicas, da natureza do 

projeto e de outras circunstâncias. Samuel Hanan estima um pra-

zo mínimo de quatro meses. Rodrigo De Losso prevê um prazo de 

9 a 10 meses, após as etapas 1 e 2 acima citadas, que tomariam 

30 e 15  dias respectivamente. Projetos oriundos de PMIs tomam 

mais tempo.

Etapa Providência

1 Governo formula um projeto ou opta por um PMI

2 Chamamento público do PMI

3 Elaboração dos estudos se houve PMI

4 Consolidação da modelagem

5 Consulta pública das minutas de edital e contrato

6 Publicação do edital de licitação

7 Recebimento das propostas

8 Julgamento das propostas

9 Assinatura do contrato de concessão
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Legislação básica de uma PPP: 

    o caso de Itu-SP
Essa legislação foi elaborada na gestão do prefeito Herculano 
Passos (2005-2012). Em 2014 foi eleito deputado federal pelo 
PSD. O levantamento dessa legislação contou com a colaboração 
do Dr. Sérgio Batista, do Instituto Brasil Cidade.
A Lei Municipal 968, de 30-6-2008 definiu as regras básicas das 
PPPs no Município. Está em:
http://itu.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2015/imprensa_
oficial/imprensa231.pdf, conexão que leva ao Diário Oficial do 
município, de 30/7/2008  onde essa lei ocupa as páginas 12 a 15.
O Decreto Municipal 1927, de 10/10/13, atualizou a regulamenta-
ção do Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas, criado pelo 
Artigo 21 da mesma lei, redefinindo seus membros e atribuições.  
Esse decreto está em http://itu.sp.gov.br/site/wp-content/
uploads/2015/imprensa_oficial/imprensa334.pdf. Neste 
caso o decreto está na página 4.
A referida lei foi aplicada a uma PPP de prestação de serviços públi-
cos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Município. 
A minuta do respectivo edital de concorrência está em
http://itu.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2015/ar_itu/
download/edital_de_concorrncia_rev_26_05_10.pdf.
Também é interessante a Lei Municipal 1115, de 16/12/2009, que 
criou a Agência Reguladora de Serviços Delegados do Município, a 
AR-ITU, à qual compete regular, acompanhar e fiscalizar  a presta-
ção de todos os serviços de competência municipal delegados a 
terceiros, sob qualquer forma, entre outras competências. Essa 
lei pode ser encontrada em http://www.itu.sp.gov.br/site/wp-
content/uploads/2015/ar_itu/plano_saneamento/geral/05_
lei_115-2009_lei_criacao_ar_itu.pdf.

Outro exemplo de uma PPP: 

    o caso do HZNM
O Programa Estadual de PPP – PEPPP, do Estado do Amazo-
nas,  veio com a Lei Estadual nº 3.363 de, 30.12.2008, com 
o objetivo de disciplinar e promover PPPs no âmbito estadual. 
Está em: http://legislador.aleam.gov.br/LegisladorWEB/
LegisladorWEB.ASP?WCI=LeiTexto&ID=201&inEspecieLe
i=1&nrLei=3363&aaLei=2008&dsVerbete=
Essa lei foi aplicada à PPP do Hospital da Zona Norte de 
Manaus (HZNM), PPP essa cujo objeto foi a construção do 
hospital, fornecimento de equipamentos médicos e mobiliário, 
além da prestação de serviços não assistenciais, os chamados 
“serviços de jaleco cinza”, por 20 anos.
Foram construídos nessa PPP: 252 leitos de internação; 50 lei-
tos de UTI pediátrica e de adulto; 70 leitos de observação, hos-
pital dia e pronto socorro; 11 salas de cirurgia e 12 clínicas. 
A operação dos serviços não assistenciais envolve: lavanderia 
931.000 Kg/ano; 1.400.000 refeições/ano; manutenção pre-
dial de 33.000 m²; 11.500 esterilizações/ano; manutenção 
dos equipamentos médicos e de informática; segurança e re-
cepção.
Os serviços assistenciais, os de “jaleco branco”, ficaram com 
o Estado. 
Para viabilizar o projeto, foi necessário obter financiamentos de 
curto e de longo prazo.
A contraprestação anual tem uma parcela de disponibilidade 
(com uma parte assegurada e outra em função da ocupa-
ção), e outra parcela de desempenho (que cobre gastos fixos 
e variáveis em função da ocupação). Há, ainda, dois fundos 
públicos que garantem o projeto (Fundo PPP e outro destinado 
exclusivamente a garantir o hospital).
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Natureza do modelo PPPs + OSSs

    Poder Público
-Cessão de Bens
-Repasse de Recursos
-Acompanhar a Execução

Esse modelo é voltado para a área de saúde e integrou a 

palestra de Januário Montone citada inicialmente. Envolve a 

combinação de PPPs com o trabalho das Organizações Sociais 

de Saúde (OSSs). Estas são entidades sem fins lucrativos legal-

mente  qualificadas para prestar serviços na área, como as que 

atuam para o Estado de São Paulo (www.saude.sp.gov.br/ses/

acoes/organizacoes-sociais-de-saude-oss), mediante con-

tratos de gestão voltados para o gerenciamento de hospitais e 

equipamentos públicos de saúde. No que se segue nesta parte 

deste manual, a fonte foi a apresentação de Januario Montone. 

De um modo geral, os contratos com as OSSs têm o formato 

mostrado na figura que se segue.

Contratos de Gestão

Contrato
de

Gestão

Organização Social
 -Execução de Atividades
 -Uso dos Bens
 -Aplicação dos Recursos

Parceria

Fomento e Execução
Atividades de Saúde

k
k

Modelo misto para saúde
 1 Natureza do modelo PPPs + OSSs

 2 Natureza do modelo (continuação)

 3 Mais detalhes sobre a natureza do modelo 

PPPs
+
OSSs
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Natureza do modelo (continuação)

No modelo que envolve PPPs + OSSs ficariam:
 a) FORA DA PPP: todos os serviços clínicos; 
 b) INCLUÍDOS NA PPP: edificações já construídas 
     ou por construir e serviços terceirizados (vigilância, 
     limpeza, manutenção e outros).
As OSSs são reguladas por legislação própria, devem ser 
entidades reconhecidas pela sua atuação técnica e social, e 
seu trabalho deve ser transparente e objeto de sistemas de 
fiscalização e controle. Entre suas vantagens, são mais efi-
cazes na prestação de serviços, no que seguem regras da 
CLT. Não oneram as despesas de pessoal da administra-
ção direta. Além disso, ter os serviços clínicos administrados 
por uma OSS e independentemente da concessão ligada à 
PPP, facilita a troca de equipes médicas se seu desempenho 
revelar-se insatisfatório.  
MUITO IMPORTANTE! Recentemente, a atuação das OSSs 
na esfera pública foi reconhecida como legítima pelo Su-
premo Tribunal Federal. No dia 16/4/15, ele decidiu que a 
execução de serviços sociais considerados essenciais pode 
ser feita por meio de convênios com essas entidades. A de-
cisão também vale para serviços de ensino, pesquisa, cul-
tura e preservação do meio ambiente. Mais informações 
sobre a decisão estão em www.stf.jus.br/portal/cms/
verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=289678. Essa 
decisão é muito importante, pois até então as parcerias com 
OSSs eram objeto de contestação pelo Ministério Público e 
entidades representativas do funcionalismo público.

Mais detalhes sobre a natureza do modelo 

      Organização 
         Social
-Execução de 
Atividades Clínicas
-Gerenciamento dos 
serviços sob concessão
-Uso dos Bens
-Aplicação dso Recursos

HOSPITAL PÚBLICO

kk

      Concessionário
-Construir e equipar 
o Hospital com 
Recursos Próprios
-Execução 
dos serviços 
sob concessão

Contrato

Gestão

Concessão
PPP

Poder
Público

Repasse 
de 
Recursos

Cessão 
de Bens

Acompa-
nhar a
Execução

Pagar
Contra-
prestações

Gerenciar 
Concessão
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1 
Isenção de tributos nos contratos de PPP de interesse social: 

PIS-COFINS e impostos  de competência dos entes conce-

dentes (Estados e Municípios).

 

2
Criação de novas regras para aumentar o atual limite de 

comprometimento da receita corrente líquida nos projetos 

de PPP, mediante redução dos valores envolvidos no cálculo 

do valor dessa receita, deduzindo-se do mesmo, entre 

outros casos, os recursos mínimos do orçamento de Es-

tados e Municípios aplicados obrigatoriamente em ações e 

serviços públicos de educação e desenvolvimento do ensino. 

 

3
Concessão de maior segurança para o investidor privado 

em projetos de PPP, mediante mais garantias do Poder Pú-

blico, em particular o recurso a fundo garantidor federal, 

tendo como contragarantia  a dada por recursos dos fundos 

constitucionais de participação dos Estados e Municípios.

 para aprimorar e ampliar PPPs

Três propostas foram elaboradas por Samuel Hanan, 

na forma de projetos de lei. São descritas a seguir, 

resumidamente. 

PROPOStAS 
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4Recomenda-se focar em dois ou três projetos efetivamente 
prioritários e viáveis. A vontade política para avançar e remover 
obstáculos é indispensável.

4Pouquíssimas Prefeituras têm quadros administrativos, 
técnicos e jurídicos para formular o projeto nas suas várias 
etapas. Isto também acontece em alguns Estados.

4Sugere-se contratar entidade para formular, validar e con-
trolar todo o processo, o que é facilitado no caso de fundações 
e outras entidades dispensadas de licitação, como a Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), em São Paulo. A FGV também atua no Rio de 
Janeiro. Vários outros Estados também dispõem de instituições 
desse tipo, como a Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais.  

4Em qualquer caso, é preciso verificar se a instituição ofe-
rece equipe especializada, inclusive na parte jurídica, com 
reconhecida experiência já comprovada em casos concretos de 
PPPs. Sugere-se também consultar Estados e Munícipios que 
já contrataram instituições desse tipo para uma avaliação dos 
serviços prestados.

4Em www.radarppp.com/portfolio/radar-de-projetos/ há 
dados sobre a quantidade de projetos por etapa de andamento 
e entidade publica concedente. Eram 512 em 10/8/15. 

4O governo do Estado do Rio de Janeiro publicou Manual 
de PPPs, disponível em download.rj.gov.br/documentos/
10112/167695/DLFE-32801.pdf/manual_PPP.pdf. 

RECOmENDAÇÕES
OBSERVAÇÕES
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