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Uma saída para o aperto financeiro
das prefeituras

ufocados pela queda de arrecadação e pela elevação de seus custos 
e despesas, prefeitos de todo o Brasil têm um cenário difícil pela 

frente. A maioria deles precisa se concentrar no controle rigoroso dos gas-
tos e certamente deixará de atender muitas das reivindicações da popu-
lação, por absoluta falta de recursos. Que fazer?

Há uma saída para realizar ao menos algumas das obras prioritárias de 
sua gestão: as Parcerias Público-Privadas (PPPs) .

Essas parcerias dão ao poder público acesso a recursos da iniciativa 
privada, reduz em  despesas com concorrências  e permite m  a conclusão 
de obras com maior rapidez . Outra vantagem: a Prefeitura só começa a 
gastar depois  que o serviço est iver implantado e sendo usufruído pela 
população.  

Esse foi o tema do 9º Encontro Democrático, realizado pelo Espaço 
Democrático em julho de 2015: como as PPPs podem ajudar os mu-
nicípios. O evento teve a participação de prefeitos, ex-prefeitos, vice-
prefeitos, vereadores, secretários municipais e lideranças políticas de 
diversas regiões, que acompanharam e debateram palestra de  um espe-
cialista no assunto,  o engenheiro Samuel Hanan, ex-vice-governador do 
Amazonas e coordenador do Conselho Temático de Tributação e Pacto 
Federativo do Espaço Democrático. Segundo ele, o cenário brasileiro atual 
caracteriza-se pelo baixo crescimento econômico, baixa taxa de poupança 
interna e escassez de recursos públicos em todos os níveis de Governo 
para investimentos em infraestrutura.  Para  Hanan, não é difícil escapar 
dessa armadilha, desde que a Prefeitura tenha uma boa equipe técnica e 
vontade política. 

Boa leitura!

SEncontros Democráticos são publicações do 
Espaço Democrático, 
a fundação para estudos e formação política do PSD

DEMOCRÁTICOS
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Participantes

• ROBERTO MACEDO, economista e colaborador do Espaço Democrático

• SAMUEL HANAN, coordenador do Conselho Temático de Tributação e Pacto Federativo 
                                   do Espaço Democrático e ex-vice governador do Amazonas

• SÉRGIO RONDINO, jornalista

• RUBENS FIGUEIREDO, cientista político, colaborador do Espaço Democrático

SÉRGIO RONDINO: Boa tarde a todos! Quero 
agradecer a presença de vocês neste que será o 
nosso décimo Encontro Democrático, série de 
reuniões que a Fundação Espaço Democrático 
vem realizando para discutir temas que interes-
sam ao País e que podem ajudar o partido a ter 
fundamentos para nortear sua ação. Nós temos 
procurado abordar temas que sejam úteis aos 
prefeitos, aos eventuais candidatos a prefeito 
e vereador, oferecendo instrumentos para for-
talecer sua atuação. Hoje, o nosso tema é a 
Parceria Público-Privada (PPP) nos municípios. 
As PPPs como instrumento de ação nos mu-
nicípios num momento em que eles estão fra-
gilizados pela falta de recursos. 

Está conosco Samuel Hanan, coordenador 
do Conselho Temático de Tributação e Pacto 
Federativo do Espaço Democrático e ex-vice- 
governador do Amazonas. Ele vai nos dar uma 
ideia do que são as PPPs e de como podem ser 
feitas, como podem ajudar os prefeitos. Depois 
estaremos abertos a questões.

DEMOCRÁTICOS
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SAMUEL HANAN: Vou procurar fazer um approach 
muito prático sobre Parceria Público-Privada, que é 
uma porta ainda aberta aos prefeitos para fazer al-
guma coisa nesse resto de mandato, nesses próxi-
mos dois anos de situação econômica não muito 
confortável. Eu não vou dizer que será uma crise 
insuperável, mas com carência de recursos, segu-
ramente. Eu começo fazendo um diagnóstico macro-
econômico, sem conotação política. Nós tivemos um 
2014 difícil. Depois de muitos anos – não interes-
sam as razões políticas, não é o caso agora – o setor 
público apresentou déficit público primário. Ou 
seja, mesmo antes das despesas com os pagamen-
tos de serviços da dívida, ocorreu uma gastança 
maior do que a arrecadação em todos os níveis – 
municipal, estadual e federal. Não obstante, temos 
a enorme carga tributária de 36%. É enorme para 
o cidadão. É o que entrou no caixa do governo. Se 

contarmos o que o governo deixou de arrecadar 
com renúncia fiscal, com sonegação, com favores, 
chegaremos a uma carga tributária de uns 45%. E 
nesse contexto nós encerramos 2014 ainda com 
dívida, com déficit, e não tivemos dinheiro para 
investimento. Para se ter uma ideia, a União, já há 
alguns anos, não vem investindo mais do que 1% 
do PIB. Estamos arrecadando esse monte de dinheiro 
para investir menos de 1%. E o setor público como um 
todo terminou o ano passado com déficit nominal 
de quase 7% do PIB. Se olharmos o PIB brasileiro 
de R$ 5,5 trilhões, estamos com déficit de trezen-
tos e tantos bilhões. 

Significa que, além de tudo o que arrecada, o setor 
público precisaria de mais trezentos e tantos bilhões 
ao ano para fechar as contas. Tem alguma coisa errada! 
E assim a crise cresceu e mudou o ministro da Fazen-
da, veio o ministro (Joaquim) Levy com a obrigação e a 

          ...e o setor público 
como um todo terminou 
o ano passado com 
déficit nominal de 
quase 7% do Pib. Se 
olharmos o Pib 
brasileiro de r$ 5,5 
trilhões, estamos com 
déficit de trezentos e 
tantos bilhões. 

“ “
incumbência de sanear as contas públicas, sobretudo 
do governo federal. E cabe aos governadores e prefei-
tos se ajustarem a essa nova realidade econômica. O 
que fez o ministro Levy? Qual a essência do plano dele 
– e onde eu acho que está o lado perverso em relação 
aos prefeitos? 

O plano é necessário, seguramente. Indispensável 
e inadiável também. Seu primeiro pilar é a redução dos 
benefícios previdenciários, trabalhistas, que represen-
ta alguma coisa entre R$ 15 bilhões e R$ 20 bilhões a 
menos de gastos. O segundo grande pilar é aumento 
de tributos, sobretudo daqueles não compartilhados 
com Estados e municípios – e esse é um lado perverso. 
Aumentou muito o IOF, o PIS, a Cofins, a CSLL e uma 
pequenina parcela de IPI para os automóveis. Então, 
isso representa entre R$ 35 bilhões e R$ 42 bilhões 
em um ano. O terceiro pilar ele chama de eficiência 
da máquina fazendária, que busca arrecadar mais, co-

brar mais, o que representa R$ 10 bilhões. Na minha 
opinião, não é nem isso. E para chegar no 1,1% do PIB, 
grande parte é redução de investimento, de pro-
gramas especiais, segurar contas a pagar, não 
gastar aquilo que já não iria ser gasto, que repre-
senta outros R$ 40 bilhões, R$ 50 bilhões para fechar 
a conta em alguma coisa na ordem de R$ 110 bilhões, 
R$ 120 bilhões. Fez isso e começou a executar. Mas 
a consequência é que veio uma recessão, um quadro 
de queda do PIB. Inicialmente falava-se em queda 
de 0,5%, 0,8% e hoje já tem banco trabalhando com 
queda 2,3%, de 2,5% do PIB. Vamos trabalhar com 2%, 
só para fazer o exercício. Se pegarmos o PIB do ano 
passado, de R$ 5,5 trilhões, mais inflação de 8,5% e 
com 2% de recessão, estamos falando que o Brasil vai 
deixar de produzir alguma coisa da ordem de R$ 120 
bilhões de riqueza. Considerando uma carga tributária 
de 36%, isso significa que o poder público deixará de 

DEMOCRÁTICOS
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arrecadar R$ 43 bilhões. E uma grande parte desse 
ônus vai recair em cima do imposto dos Estados e mu-
nicípios. 

Além disso, houve o aumento na taxa de juros, de 
11,75% para 13,75% ao ano – pode chegar a 14%, 
14,5%, mas vamos trabalhar outra vez com 2 pontos 
percentuais a mais. Significa que em uma dívida públi-
ca de R$ 2,5 trilhões, vai se pagar mais R$ 50 bilhões 
de juros. Houve um esforço para colocar para dentro 
R$ 120 bilhões e do outro lado deixam de entrar R$ 
43 bilhões de arrecadação e vai se gastar mais R$ 50 
bilhões de juros. 

O cidadão não vive na União, vive no município. A 
cobrança diária é feita no município. Hospital, escola... 
Não interessa se é competência do prefeito ou não, o 
cidadão bate na porta do prefeito. Ele vai falar mal é 
do prefeito. A demanda está ali. E o que os prefeitos 
ganharam com esse plano de ajuste? Menos arrecada-
ção, por causa da recessão. E um ônus maior com o 
pagamento de juros da dívida. Com uma taxa de juros 
deste tamanho, é óbvio que a queda no comércio vai 

ser grande. É óbvio que a inadimplência vai ser maior. 
Hoje, no Brasil, tudo se compra com taxa de juros. 
Tudo se compra a prestação. E na prestação, mais ju-
ros é menos vendas. Aos prefeitos, cabe esse quadro 
difícil de administrar. 

E o que resta a eles? Aí entra o nosso tema de hoje. 
Qual é a fonte de recursos que os prefeitos podem 
ter? Podem esperar, seguramente, menos FPM (Fun-
do de Participação dos Municípios), menos ISS (Im-
posto Sobre Serviços). Os prefeitos sabem que esse 
é o quadro. Não podem esperar dotação voluntária da 
União porque não vem. E não vem não por maldade 
ou por distinção de ideologia partidária, é porque não 
tem mesmo. Resta aos prefeitos controlar gastos com 
rigor absoluto e buscar novas alternativas para in-
vestimentos prioritários. No elenco de investimentos 
prioritários, que eu chamo de investimentos sociais, 
estão hospitais, escolas... Quando eu falo hospital eu 
me refiro a todo o setor de saúde, primário, secundário, 
terciário. A parte de escolas a mesma coisa. A parte de 
resíduos sólidos, transporte coletivo, depende de cada 

um. Então, há muita coisa para fazer, custa caro e não 
há dinheiro para fazer. E o tempo é curto, estamos a 
um ano e meio de final de mandato. Daqui a pouco tem 
a eleição e a demanda sobre os prefeitos será maior. 

Resta, como eu disse, buscar uma fonte alterna-
tiva. E aí entra essa coisa que todo mundo fala, mas 
pouca gente já fez, que é Parceria Público-Privada. É 
a busca de capital privado para investimentos priori-
tários, sociais, nos municípios e Estados. O que pode 
ser feito por Parceria Público-Privada? Podem ser fei-
tos esses serviços essenciais: a iluminação pública, 
os hospitais, escolas e o lixo. Muitos municípios têm 
situação crítica de aterro ou tratamento de resíduos 
sólidos, até por imposição legal. O segredo de uma 
Parceria Público-Privada está na essência de que não 
pode existir calote. O prefeito não pode querer atrair 
capital privado para depois se basear na ideia do “eu 
faço, pago quando quiser”. Eu já fui secretário de Fa-
zenda, sei bem o que é isso. Se você quer atrair inves-
timento privado, deve ter consciência da obrigação de 
pagar permanentemente. 

Fazer uma Parceria Público-Privada exige criar um 
arcabouço institucional regulatório. Primeiro, fazer 
uma lei municipal que cria o regime de Parceria Públi-
co-Privada. Em segundo lugar, fazer um decreto que 
regulamenta essa nova lei de Parceria Público-Privada. 
O terceiro passo é o chamado fundo garantidor. Tem 
que ser criado um fundo garantidor das PPPs, que vai 
garantir o pagamento. E outra vez um decreto para 
regulamentar esse fundo garantidor. E como se faz 
um fundo garantidor? É preciso ter bens para colocar 
no fundo. Bens ou dinheiro. Mas dinheiro os prefeitos 
não têm. E a maioria dos prefeitos também não tem 
patrimônio para dar lastro ao fundo da Parceria Públi-
co-Privada. Poucos têm. O dinheiro mínimo necessário 
é o equivalente a seis parcelas mensais do valor que 
aquele investimento vai custar. Um segredo do fundo: 
não deve ser gerido pela Prefeitura, nem pelo Governo 
do Estado. Deve ser gerido por uma instituição inde-
pendente. A maioria das PPPs de sucesso vem sendo 
gerida pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do 
Brasil ou por algum banco estatal ou instituição desse 

     ...buscar uma fonte alternativa. e aí 
entra essa coisa que todo mundo fala, 
mas pouca gente já fez, que é 
Parceria Público-Privada. É a busca 
de capital privado para investimentos 
prioritários, sociais, nos municípios e estados.“ “DEMOCRÁTICOS



10

ENCONTROSDEMOCRÁTICOS

11

ParCeria PúbliCo-Privada

porte. Que é para dar a credibilidade. Significa que não 
vai depender da boa-vontade do prefeito de plantão 
pagar ou não. Não pagou, o investidor vai ao fundo 
garantidor e cobra até o limite previsto. Na própria lei 
deve constar que a gestão do fundo garantidor será de 
uma instituição financeira independente, preferencial-
mente estatal. Aí já temos o arcabouço legal.

Depois de aprovado o arcabouço legal na câmara 
Municipal, demora alguma coisa como 120 dias para 
ter um projeto de PPP implementado. Ainda há muito 
tempo para nós sairmos da inércia e fazermos coi-
sas com recursos privados. E na disputa pelo dinheiro 
privado, terá maior sucesso quem tiver o melhor ar-
cabouço legal, com mais garantias para o investidor. 
Há duas maneiras de fazer isso. 

A primeira é chamada de PMI (Proposta de Mani-
festação de Interesse). Um investidor privado desen-

volve um projeto todinho, por conta própria, sem um 
centavo ou compromisso da Prefeitura, e entrega ao 
prefeito ou ao secretário e diz: “Meu projeto é esse. 
Estou manifestando o interesse em fazer isso. Se for 
do seu interesse, da administração municipal fazer, 
aqui está minha proposta”. O prefeito vai examinar 
e, se tiver interesse, publica um edital convocando 
outras empresas que têm interesse em fazer coisa 
semelhante. E vai ver as propostas. Se alguém ganhar 
em relação a esse que apresentou, a única obrigação 
que a Prefeitura passa a ter com esse que apresentou, 
que tomou iniciativa própria, é o reembolso do serviço 
daquele projeto. Mas vai ganhar aquele que oferecer 
melhores condições à Prefeitura e não aquele que to-
mou a iniciativa de fazer. 

Essa a primeira alternativa. A outra alternativa, 
clássica, é de uma licitação pública. Isso demora al-

guma coisa como 120 dias, se for bem feita. 
Como acelerar esse processo? A experiência mostra 

que a grande dificuldade do setor público, especial-
mente nas prefeituras, é não ter equipe pronta para 
desenvolver projetos. Demora muito tempo ter esses 
projetos disponíveis para uma manifestação de in-
teresse ou para uma licitação pública. E aí passa o 
tempo e não resolve. Isso vem sendo resolvido nos 
Estados e municípios onde já fizemos PPPs. Ganha-
se tempo buscando uma fundação que tenha os 
especialistas para isso. A Prefeitura pode contratar, 
sem exigência de licitação, a FIPE, da Universidade 
de São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação 
Dom Cabral, de Minas Gerais, ou o Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal, do Rio de Janeiro. São 
entidades sem fins lucrativos e que tem profissionais 
da melhor qualidade, com grande experiência em to-

dos esses assuntos. A fundação coordena tudo isso, 
inclusive o escritório de advocacia que normalmente 
contrata, para ser um parceiro dela – a Prefeitura não 
paga o escritório de advocacia. E quando o projeto 
estiver pronto, é hora de buscar o investidor privado 
para implantar essa PPP.

Esse é o conceito de Parceria Público-Privada. 
Para concluir, a PPP tem uma regra básica, que é 

um limitador: só se pode fazer uma PPP com valor 
máximo de até cinco por cento da receita corrente 
líquida do município. É o que o prefeito pode com-
prometer em uma Parceria Público-Privada. Esse 
limitador era de 3%, mas foi ampliado por interven-
ção do PSD, com grande esforço dos ministros Kassab 
(Gilberto Kassab, das Cidades) e Afif (Guilherme Afif, 
da Micro e Pequena Empresa). Eles trabalharam mui-
to para chegar aos 5% e estão tentando conseguir 

     ... a PPP tem uma regra básica, 
que é um limitador: só se pode fazer uma PPP 
com valor máximo de até cinco por cento da 
receita corrente líquida do município. É 
o que o prefeito pode comprometer em 
uma Parceria Público-Privada. esse  limitador 
era de 3%, mas foi ampliado por intervenção 
do PSd, com grande esforço dos ministros 
Kassab (Gilberto Kassab, das Cidades) e Afif 
(Guilherme Afif, da Micro e Pequena Empresa). 

“ “
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mais alguns avanços, sobretudo tributários. Por quê? 
Se o privado vai substituir o público, e público não 
paga imposto, então, nessas coisas essenciais tam-
bém não deveriam incidir tributos como PIS e Cofins. 
Governo cobrar de governo não tem lógica. Nós esta-
mos propondo – e eu acho que é uma pauta para os 
prefeitos – três ou quatro ítens para levar ao Governo 
Federal. Por exemplo: sempre que houver desonera-
ção tributária, que não seja feita sobre impostos com-
partilhados com Estados e municípios. Por que fazer 
desoneração de Imposto de Renda se o Governo 
Federal pode fazer igualzinho com a Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido, que tem a mesma base 
de cálculo, é a mesma coisa, só mudou o nome? Que 
faça desoneração com o que é dele, e não onere mais 
ainda a quem já está no sufoco, prefeito e governa-
dor, que não têm outras fontes para buscar. 

A segunda medida que estamos sugerindo é sobre 
o fundo garantidor, que é o grande gargalo das PPPs. 

O Governo Federal tem um fundo nacional garantidor 
de PPPs. São R$ 10 bilhões. Então, a proposta é que 
esse fundo possa dar aval também para as PPPs es-
taduais ou municipais de cunho social. Não vamos dar 
acolhida para fazer praça ou loucuras de arenas, mas 
fazer hospital, escola, iluminação pública, ou seja, coi-
sas essenciais. O Governo Federal, por meio do fundo 
nacional garantidor, dá o aval e o prefeito, por meio de 
uma lei municipal, dá uma contra-garantia para que, em 
caso de inadimplência nos pagamentos, a União fique 
autorizada a descontar a parcela devida dos repasses 
de FPM. Com isso, ganharíamos um tempo tremendo. 
Daria segurança ao setor privado de que não haveria 
calote porque tem a garantia da União – e a União não 
está prestando favor nenhum porque o risco é zero. 
Vai garantir até o limite da lei, que é 5%. Essas eram 
as minhas considerações.

SÉRGIO RONDINO: Professor Roberto Macedo.

ROBERTO MACEDO: Eu gostaria de fazer uma 
pergunta para o Samuel. O Rodrigo De Losso (profes-
sor da Fipe) narrou, em um seminário, as dificuldades 
da PPP. Você começa um desses projetos e lá no fi-
nal, na hora em que está pronto, aparece um sujeito 
do Ministério Público para começar a criar caso. Então, 
sugerem até que o Ministério Público designe um 
desses procuradores para logo no início do processo 
começar a acompanhar. 

SAMUEL HANAN: Já existe. Quando se faz uma 
PPP, há uma audiência pública, o Ministério Público e 
o Tribunal de Contas acompanham. Por isso é impor-
tante a fundação, uma Fipe, uma FGV, uma Dom Ca-
bral. Eles assessoram os prefeitos em todo o processo.

ROBERTO MACEDO: Mais de 50% dos projetos de 
PPP que estão em discussão foram iniciados em 2013. 
E menos de 17% em 2011. Quer dizer, está crescendo, 

é um aprendizado. São 473 projetos e tem de tudo: 
saneamento, rodovia, trem urbano, prédios públicos, 
resíduos sólidos, saúde, mobilidade urbana, atendi-
mento ao cidadão, ferrovias, sistema prisional, cultura, 
iluminação, tecnologia, educação e energia. As PPPs 
estão no DNA do PSD. Eu participei da elaboração do 
programa partidário e isso está lá. 

SÉRGIO RONDINO: A palavra está aberta a quem 
quiser levantar questões. 

RUBENS FIGUEIREDO: Hanan, nessa experiência 
que você tem, quais são as áreas onde é mais rápi-
do fazer uma PPP? E qual área teria mais impacto 
do ponto de vista de aprovação da administração 
e da perspectiva que o cidadão olha a Prefeitura? 
Quais seriam aquelas áreas em que o interesse do 
prefeito para melhorar a sua administração teria 
um resultado mais efetivo e mais rápido?

         o Governo Federal tem um fundo nacional 
garantidor de PPPs. São r$ 10 bilhões. então, a 
proposta é que esse fundo possa dar aval também 
para as PPPs estaduais ou municipais de cunho 
social. Não vamos dar acolhida para fazer praça 
ou loucuras de arenas, mas fazer hospital, escola, 
iluminação pública, ou seja, coisas essenciais.

“ “
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SAMUEL HANAN: A grande vantagem da PPP é 
que o prefeito ou o governador só começam a pagar 
depois que o serviço estiver operando. Hoje, se a 
Prefeitura vai fazer um hospital, investe dois anos 
de dinheiro próprio para operar daqui a dois. Com a 
PPP você não gasta nenhum centavo até começar a 
operar. É a primeira grande vantagem. Você trabalha 
com o tempo ao seu favor. A segunda grande van-
tagem da PPP é que não tem aditivo. Não interessa 
se vai ter projeto executivo feito ou projeto básico, 
a empresa vai entregar operando. Se ele vai gastar 
duas vezes mais, problema dele. Não tem aditivo. E 
não tem obra inacabada porque tem data para aca-
bar. 

Sobre o que é mais rápido, cada prefeitura tem que 
definir as coisas pelas suas prioridades. Priorizem os 
recursos. Não dá para dizer o que cada um tem como 
prioridade, mas é possível fazer muito nesse prazo de 
tempo. 

SÉRGIO RONDINO: O vice-prefeito Salim Reis (de 
Carapicuíba) quer fazer uma pergunta. 

SALIM REIS, vice-prefeito de Carapicuíba 
(SP): Eu acho que nós temos que aprofundar essa dis-
cussão. O mandato está terminando. Para quem é pre-
feito e para quem não pode se candidatar à reeleição. 
Mas precisa começar para quem vai tentar a reeleição 
e quem quer ser candidato a prefeito, que é o meu 
caso. Eu sou vice-prefeito, mas não posso mais ser 
vice-prefeito. Quero ser prefeito e para isso preciso de 
projetos. Temos no Brasil o FGTS. Pode ser utilizado? 
Nós temos uma linha de financiamento do BNDES. 
Pode ser utilizada? Nós podemos tentar buscar as par-
cerias público-privadas com o FGTS e o BNDES?

SAMUEL HANAN: A parceria público-privada usa 
dinheiro privado. E o FGTS tem sido fonte de investi-
mento para o setor privado. Toda a parte de meio am-
biente e saneamento que foi estadualizada, munici-
palizada e depois privatizada, têm usado dinheiro daí. 
Mas o empréstimo é para o setor privado. A empresa 
privada pega dinheiro do BNDES, do BASA, do Banco 
do Nordeste, onde tem recurso mais barato. O setor 
privado não vai botar 100% do capital próprio. 

    Nós podemos tentar 
buscar as parcerias 
público-privadas com o 
FGTS e o bNdeS?“ “

ZACHARIAS JABUR, prefeito de Cândido Mota 
(SP): Existe algum estudo para se saber qual o mínimo 
de receita corrente líquida que poderá viabilizar esse 
tipo de parceria? Porque temos muitos municípios 
pequenos. Estou fazendo as contas aqui, rapidinho, e 
não sei até que ponto nós temos fôlego para poder 
fazer uma PPP. 

ROBERTO MACEDO: Só completando a pergunta 
dele. Eu pensei na renda sobre outro aspecto. Existe 
algum projeto que pode gerar renda suficiente para 
pagar?

SAMUEL HANAN: As PPPs têm duas naturezas. 
Há a PPP administrativa e a de serviços. A PPP 
administrativa, que é um hospital, uma escola, é a mais 
difícil de buscar, porque é serviço público. Agora, se eu 
vou fazer uma PPP de um trem, um metrô, de sanea-
mento, vou cobrar de terceiros, está resolvido. Para 
isso tem dinheiro à vontade. Se eu cobro de terceiros 
é fácil e todo investidor prefere a PPP que prevê co-
brar de terceiros. Mas a maior demanda do prefeito é 

    estou fazendo as 
contas aqui, rapidinho, 
e não sei até que 
ponto nós temos 
fôlego para poder 
fazer uma PPP. 

“ “
o quê? É hospital, é escola, é pronto-socorro, é serviço. 
Porque não existe hoje. E aí é a União que tem que dar 
garantia. 

IvO GOBATTO, secretário de Governo de 
Barueri (SP): É possível uma PPP por meio dos 
consórcios de municípios? E, em caso afirmativo, esse 
limite de 5% é da receita líquida dos municípios ou do 
consórcio?

DEMOCRÁTICOS
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SAMUEL HANAN: É possível. Isso está começando 
a sair sobretudo na parte de resíduos sólidos porque 
os municípios não têm escala de tonelagem ou 
volume de lixo para fazer um aterro sanitário de 
modo decente e transformar o lixo em energia através 
de coleta do gás. Então, se um município não dá, va-
mos a três, quatro, se estiverem num raio de 30, 50 
quilômetros. Já tem muita coisa em andamento, sobre-
tudo em resíduo. O resto eu não vi ainda. É 5% de cada 
um dos municípios. 

GABRIEL MARANHãO, prefeito de Rio Grande 
da Serra: Achei que é um assunto muito oportuno 
para o momento que o País passa. E eu saio daqui en-
tusiasmado porque acho que o caminho é a PPP. Nos-
sa cidade precisa de uma maternidade porque nossa 
população não nasce em Rio da Serra. Então, temos o 
desejo de fazer uma maternidade. E mais: grande par-
te da nossa população tem plano de saúde. Com uma 
PPP, quem tem plano de saúde poderá usar essa ma-
ternidade e pagar pelo serviço. Saio daqui contando 
com o apoio de vocês. É por esse tipo de atividade da 
fundação Espaço Democrático que eu digo que é uma 
felicidade estar no PSD. 

CARLOS KARAN, vereador de Praia Grande 
(SP) : A obrigação com relação à lei de transparência, 
a entidade tem que publicar do mesmo modo que uma 
prefeitura? Ela tem que publicar no site todos os gas-
tos, salários e outras coisas mais? 

SAMUEL HANAN: O privado não tem obrigação. 
O privado apresenta todas as contas e o setor públi-
co que faça o que quer. A empresa privada entrega o 
relatório com tudo o que você pedir. Agora, se vai para 
um site ou se vai para o secretário...

Gabriel Maranhão

Carlos Karan

TECO (MARCOS FERREIRA GODOy), ex-
vereador de Itapevi: No caso de uma rodoviária, é 
possível oferecer ao empreendedor a área comercial 
para operar por um determinado período? E aquela 
questão dos 5%, já que ele vai ser contemplado para 
receber através de uso comercial do espaço, como fica?

SAMUEL HANAN: É possível. O Poder Judiciário 
está usando muito esse modelo para fazer fóruns e 
não tem dinheiro e nem orçamento para depois pagar, 
mas tem área e tem muito fluxo de pessoas. Então, 
o empreendedor faz o fórum e recebe uma área para 
explorar com banco etc. Há serviço de Poupatempo 
que funciona dessa maneira. Faz o serviço acoplado 
ao shopping, que tem fluxo. Tem um em Bauru. 

Teco (Marcos Ferreira Godoy)
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SÉRGIO RONDINO: Bem... chegamos ao final 
do nosso Encontro Democrático de hoje. Espero 
que tenha sido bastante esclarecedor e útil. Muito 
obrigado pela presença de todos vocês. 
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