
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO 

EDILSON GONÇALES LIBERAL 

ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E FISCAIS NAS PPPs SOCIAIS: 

O CASO DAS ESCOLAS INFANTIS DE BELO HORIZONTE 

SÃO PAULO 

2020 



 

EDILSON GONÇALES LIBERAL 

ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E FISCAIS NAS PPPs SOCIAIS: 

O CASO DAS ESCOLAS INFANTIS DE BELO HORIZONTE 

Dissertação apresentada à Escola de Direito 
de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, 
como requisito para obtenção do título de 
Mestre em Direito. 

Área de Concentração: Direito Público 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Vera Cristina Caspari 
Monteiro 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2020  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liberal, Edilson Gonçales. 

     Elementos orçamentários e fiscais nas PPPs sociais : o caso das escolas infantis 
de Belo Horizonte / Edilson Gonçales Liberal. - 2020. 

     166 f. 

  

     Orientador: Vera Cristina Caspari Monteiro. 

     Dissertação (mestrado profissional) - Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito 
de São Paulo. 

  

     1. Parceria público-privada - Estudo de casos. 2. Concessões administrativas. 3. 
Escolas públicas. 4. Finanças públicas. 5. Contratos. I. Monteiro, Vera Cristina Caspari. 
II. Dissertação (mestrado profissional) - Escola de Direito de São Paulo. III. Fundação 
Getulio Vargas. IV. Título. 

  

  

CDU 35.078.6 

  

  

Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 



 

EDILSON GONÇALES LIBERAL 

ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E FISCAIS NAS PPPs SOCIAIS: 

O CASO DAS ESCOLAS INFANTIS DE BELO HORIZONTE 

Dissertação apresentada à Escola de Direito de 
São Paulo da Fundação Getulio Vargas, como 
requisito para obtenção do título de Mestre em 
Direito. 

Área de Concentração: Direito Público 

 

Data de aprovação: 10/09/2020. 

Banca Examinadora: 
 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Vera Cristina Caspari Monteiro (Orientadora) 
FGV-EDESP 
 

 

 

Prof. Dr. Mário Engler Pinto Junior – FGV-EDESP 
 

 

 

Prof.ª Dr.ª Célia Maria Silva Carvalho – FGV-EDESP 
 

 

 

Rogério de Faria Princhak – Secretário Executivo de 
Parcerias Público-Privadas do Estado da Bahia 

 



 

AGRADECIMENTOS 

A finalização deste trabalho coroa a realização de um sonho. Fazer um Mestrado, numa 

instituição da envergadura da FGV, povoava meu imaginário há tempos. Felizmente 

consegui realizá-lo. E posso dizer que a cada etapa vencida eu me convencia de que a 

minha escolha tinha sido não só acertada, como o tempo que levei para “ir atrás do sonho” 

havia me deixado mais maduro, e talvez mais preparado para a empreitada, que 

reconheço, foi árdua... 

O caminho, apesar de percorrido solitariamente, contou com muitas ajudas, que 

compartilho agora. 

A Deus, por tudo. 

Ao “Seu” Sebastião e à “Dona” Ivone, pela educação e por frisarem e me incentivarem 

tanto o caminho dos estudos. 

Aos meus irmãos, Edmilson e Claudemir pelo exemplo, pela força, pelas dicas e por me 

demonstrarem em todos os momentos o significado da palavra irmandade. 

Aos colegas e professores da FGV – Escola de Direito de SP, pelos momentos, pelas 

discussões e pelas agradáveis horas em que passamos juntos nestes tempos. Em 

especial, agradeço a minha Orientadora, Professora Vera Monteiro, exemplo de rigor 

intelectual e acadêmico, mas com aquele enfoque prático que envolve e encanta. 

Agradeço ainda aos servidores públicos do Município de Belo Horizonte, do Tribunal de 

Contas de Minas Gerais, e da Secretaria do Tesouro Nacional; cujas informações e 

conversas foram primordiais para a realização deste trabalho. Igualmente, minha gratidão 

aos meus superiores no Tribunal de Contas do Paraná, Ivano Rangel e Diogo Ramina, que 

permitiram minha presença às aulas do Mestrado. 

Por fim, agradeço a Cris, minha esposa, pelo companheirismo e pela compreensão dos 

momentos em que este trabalho me privou de sua companhia. 

E, agradeço ao pequeno João Francisco, que deu cor a todo o resto. 
 



 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objeto o exame e estudo de caso, em relação às 
variantes orçamentárias e fiscais, de um projeto de Parceria Público-Privada 
(PPP), realizada nos termos da Lei 11.079/2004, referente à “Concessão 
Administrativa para realização de obras e serviços de engenharia e prestação de 
serviços de apoio, não pedagógicos, a unidades de ensino da rede municipal de 
educação básica do município de Belo Horizonte”. Para isso, foi analisado todo o 
processo administrativo para a contratação e o desenvolvimento do projeto, desde 
as providências pré licitatórias até o último termo aditivo assinado. Também, foram 
examinadas as leis orçamentárias e os anexos fiscais de todo o período (pré) 
contratual até o presente. Do exame destas fontes de informação, foi possível 
perceber como o contrato influenciou (e foi influenciado) por questões 
orçamentárias e fiscais do município. Também, consegue-se perceber com este 
exame, como a normatização das questões orçamentárias e fiscais da Lei de PPP 
se deu na prática, influenciando o desenrolar da contratação. Com isso, tem-se a 
possibilidade de – a partir da atuação efetiva de um ente federado numa 
contratação desta tipologia – mensurar-se boas práticas e pontos a melhorar 
acerca do tema orçamentário e fiscal das Parcerias Público-Privadas. 

Palavras-chave: Contratos de Longo Prazo. Parceria Público-Privada. Educação 
Pública. Orçamento e Finanças Públicas. Estudo de Caso (PPP Escolas Infantis 
Belo Horizonte). 



 

ABSTRACT 

The present work has as its object the examination and case study, in relation to 
public budget and fiscal variants, of a Public-Private Partnership (PPP) project, 
carried out under the terms of Law 11.079/2004, referring to the “Administrative 
Concession for carrying out engineering works and services and provision of non-
pedagogical support services to teaching units of the municipal basic education 
network in the municipality of Belo Horizonte”. For this, the entire administrative 
process for contracting and developing the project was analyzed, from the pre-
bidding procedures to the last signed amendment. Also, budget laws and fiscal 
annexes for the entire (pre) contractual period to date have been examined. 
Examining these sources of information, it was possible to see how the contract 
influenced (and was influenced) by public budget and fiscal issues in the 
municipality. Also, it is possible to perceive with this exam, how the legal norms of 
public budget and fiscal issues of the PPP Law happened in practice, influencing 
the course of the contracting. With this, there is the possibility - from the effective 
performance of a federated entity in a hiring of this type - to measure good 
practices and points to be improved on the public budget and fiscal theme of Public-
Private Partnerships. 

Keywords: Long Term Contracts. Public-private partnership. Public education. 
Budget and Public Finance. Case Study (PPP Schools for Children Belo Horizonte). 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura  1 - Fluxo de entregas das unidades da PPP da educação de Belo Horizonte ........................  28 

Figura  2 - Sistema de mensuração do índice de desempenho da concessão ....................................  31 

Figura  3 - Demonstrativo 1 – Metas Anuais – Anexo Metas Fiscais da LDO ......................................  69 

Figura  4 - Demonstrativo 8 – Margem Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter  

Continuado (DOCC) – Anexo Metas Fiscais da LDO ..........................................................  69 

Figura  5 - Anexo 13 do RREO - demonstrativo das parcerias público-privadas .................................  89 

Figura  6 - Anexo 2 do RGF - demonstrativo da dívida consolidada líquida .........................................  91 

Figura  7 - Anexo 2 do RGF da 1.ª Versão do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais - 

demonstrativo da dívida consolidada líquida ........................................................................  94 

Figura  8 - Fluxograma para reconhecimento de ativos da concessão do MCASP ............................  98 

Figura  9 - Parte de tela do Plano Plurianual de Belo Horizonte de 2012 .............................................  103 

Figura 10 - Parte de tela do Plano Plurianual de Belo Horizonte de 2012 .............................................  104 

Figura 11 - Parte de tela da Lei Orçamentária Anual (LOA) de Belo Horizonte de 2012 .....................  112 

 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 - Comparação entre a Nota do Índice de Desempenho da Concessionária com o  

valor de referência ...................................................................................................................  32 

Gráfico 2 - Comparação entre município construir e operar as escolas ou contratar a PPP ...............  35 

Gráfico 3 - Alocação de riscos em números ............................................................................................  40 

Gráfico 4 - Contribuições da consulta pública ..........................................................................................  47 

Gráfico 5 - Assuntos dos pedidos de esclarecimentos ............................................................................  49 

Gráfico 6 - Arrecadação e aplicação efetiva de recursos na educação de Belo Horizonte ..................  119 

Gráfico 7 - Dívida consolidada de Belo Horizonte - 2003-2019 ..............................................................  122 

Gráfico 8 - Percentual de endividamento em relação ao máximo permitido - Belo  

Horizonte – 2003-2019 ............................................................................................................  124 

Gráfico 9 - Comparação entre comprometimento da receita corrente líquida de Belo Horizonte  

com as despesas da PPP da Educação entre a previsão do procedimento  

administrativo e o realizado e orçado das Leis Orçamentárias ............................................  137 

 



 

LISTA DE QUADROS 

Quadro  1 - Características das UMEIs e EMs .......................................................................................  22 

Quadro  2 - Estrutura número escolas educação infantil e crianças atendidas ....................................  25 

Quadro  3 - Total de alunos atendidos pela rede municipal e privada em Belo Horizonte ..................  26 

Quadro  4 - Descritivo dos índices de qualidade da concessão ............................................................  30 

Quadro  5 - Notas do Índice de Desempenho da Concessionária ........................................................  32 

Quadro  6 - Benefícios da realização da PPP versus realização e manutenção pelo  

próprio município ...................................................................................................................  36 

Quadro  7 - Número de riscos e suas vertentes .....................................................................................  39 

Quadro  8 - Matriz de riscos ......................................................................................................................  39 

Quadro  9 - Resumo das disposições fiscais e orçamentárias da Lei de PPPs – 11.079/2004 .........  64 

Quadro 10 - Principais objetivos do PPA ..................................................................................................  82 

Quadro 11 - Requisitos fiscais para instauração e desenvolvimento de PPPs (municípios) ...............  101 

Quadro 12 - Menção às PPPs nas LDOs de Belo Horizonte ..................................................................  111 

Quadro 13 - Menção a PPP das escolas infantis nas LOAs de Belo Horizonte ....................................  113 

Quadro 14 - Atendimento dos requisitos fiscais para instauração e desenvolvimento de PPPs  

pelo contrato da PPP das escolas infantis de Belo Horizonte ...........................................  116 

 



 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Impacto da PPP da educação na RCL de Belo Horizonte - 2013-2032 ..............................  105 

Tabela 2 - Aplicação de recursos na educação (orçado e executado) de Belo  

Horizonte - 2003-2020 ..............................................................................................................  118 

Tabela 3 - Dívida consolidada e dívida consolidada líquida (orçado e executado) de  

Belo Horizonte - 2003-2020 .....................................................................................................  121 

Tabela 4 - Endividamento máximo orçado e executado - Belo Horizonte - 2003-2020 ........................  123 

Tabela 5 - Relação percentual entre limite máximo de endividamento e receita corrente líquida -  

Belo Horizonte – 2003-2019 ....................................................................................................  123 

Tabela 6 - Cálculo da Receita Corrente Líquida - Município de Campo Mourão-PR - 2018 ................  131 

Tabela 7 - Comprometimento da Receita Corrente Líquida com as Despesas da PPP da  

Educação - Belo Horizonte - 2012-2028 .................................................................................  134 

Tabela 8 - Comparação entre o comprometimento da Receita Corrente Líquida de Belo  

Horizonte com as despesas da PPP da educação entre a previsão do procedimento 

administrativo e o realizado e orçado das Leis Orçamentárias ............................................  136 

Tabela 9 - Comprometimento da receita corrente líquida de Belo Horizonte com as despesas  

das PPPs contratadas do município .......................................................................................  140 

 



 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................  15 

1.1 Opções Metodológicas ......................................................................  17 

PARTE I  .............................................................................................................  20 

2 A PPP DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE BELO HORIZONTE ...................  20 

2.1 O Projeto .............................................................................................  20 

2.1.1 Os Estudos de Demanda .....................................................................  24 

2.1.2 Os Estudos de Modelagem da Concessão ..........................................  26 

2.1.3 O Value for Money (VfM) ......................................................................  33 

2.1.4 A Matriz de Riscos ...............................................................................  38 

2.1.5 O Reequilíbrio Econômico-Financeiro ..................................................  41 

2.1.6 A Experiência Pretérita do Parceiro Privado – qualificação técnica .....  44 

2.2 A Licitação e os Procedimentos Preparatórios ...............................  46 

2.2.1 A Consulta e a Audiência Pública ........................................................  46 

2.2.2 Da Publicação do Edital .......................................................................  48 

2.2.3 Dos Esclarecimentos ............................................................................  48 

2.2.4 Da Visita Técnica .................................................................................  49 

2.2.5 A Licitação Propriamente Dita ..............................................................  51 

2.3 O Desenrolar Contratual da Concessão da Educação Infantil  

da Prefeitura de Belo Horizonte ........................................................  52 

2.3.1 O 1.º Termo Aditivo ..............................................................................  53 

2.3.2 O 2.º Termo Aditivo ..............................................................................  53 

2.3.3 O 3.º Termo Aditivo ..............................................................................  54 

2.3.4 O 4.º Termo Aditivo ..............................................................................  58 

2.3.5 O 5.º Termo Aditivo ..............................................................................  60 

2.3.6 O 6.º Termo Aditivo ..............................................................................  60 

2.3.7 O 7.º Termo Aditivo ..............................................................................  61 

2.3.8 O 8.º Termo Aditivo ..............................................................................  62 



 

PARTE II ............................................................................................................  64 

3 AS QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS E FISCAIS DAS PPPs ..................  64 

3.1 Marcos Legais, Regulamentares e Definições .................................  64 

3.1.1 Da própria Lei de PPP (11.079/2004) ..................................................  64 

3.1.1.1 A PPP tendo como diretriz a Responsabilidade Fiscal (art. 4.º, IV) .....  66 

3.1.1.2 Do Anexo de Metas Fiscais (Art. 10, I, “b”) ..........................................  66 

3.1.1.3 Dos Limites de Endividamento (art. 10, I, “c”) e a Regra da  

STN (Art. 25) ........................................................................................  71 

3.1.1.4 A Portaria STN 614/2006 e a classificação orçamentário/fiscal das 

despesas com PPPs ............................................................................  72 

3.1.1.5 Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro Durante o Contrato 

(Art. 10, II) ............................................................................................  77 

3.1.1.6 Compatibilidade das Despesas da PPP com a LDO e a LOA  

(Art. 10, III) ...........................................................................................  78 

3.1.1.7 Da Suficiência do Fluxo de Recursos Públicos para o Projeto  

(Art. 10, IV) ...........................................................................................  79 

3.1.1.8 Da Previsão do Objeto da PPP no Plano Plurianual – PPA  

(Art. 10, V) ............................................................................................  80 

3.1.1.9 Impossibilidade de contratação por parte da União, de despesas  

continuadas com PPP, se já atingido 1% da Receita Corrente  

Líquida (Art. 22) .....................................................................................  82 

3.1.1.10 Impossibilidade de concessão de garantia ou transferência  

voluntária por parte da União, a Estados e Municípios cujas  

despesas continuadas com PPP tiverem atingido 5% da Receita  

Corrente Líquida (Art. 28) .....................................................................  84 

3.1.2 Outras regras não constantes da Lei de PPP mas que lhes  

dizem respeito ......................................................................................  88 

3.1.2.1 Relatório Resumido de Execução Orçamentária da LDO ....................  88 

3.1.2.2 Relatório de Gestão Fiscal – Anexo da LDO ........................................  90 

3.1.2.3 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público ............................  96 



 

3.2 As Questões Orçamentárias da PPP das Escolas Infantis de  

Belo Horizonte ....................................................................................  102 

3.2.1 Dos Documentos Presentes no Procedimento Administrativo .............  102 

3.2.1.1 O Plano Plurianual ...............................................................................  102 

3.2.1.2 O Requisito do Artigo 10, inciso I, alíneas “a” e “b”; e II e IV da  

Lei de PPP ...........................................................................................  104 

3.2.1.3 O Requisito do Artigo 10, inciso I, alínea “c” da Lei de PPP ................  108 

3.2.1.4 O Requisito do Artigo 10, inciso III da Lei de PPP ...............................  109 

3.2.2 Da Documentação da Pesquisa ...........................................................  110 

3.2.2.1 O PPA ..................................................................................................  110 

3.2.2.2 A LDO ..................................................................................................  110 

3.2.2.3 A LOA ...................................................................................................  112 

3.2.3 Da Documentação da Pesquisa no Desenvolvimento do Contrato ......  113 

3.2.3.1 O Anexo de Metas Fiscais da LDO ......................................................  113 

3.2.3.2 O Anexo do Relatório Resumido de Execução  

Orçamentária – RREO .........................................................................  114 

3.2.3.3 O Anexo do Relatório de Gestão Fiscal - RGF.....................................  115 

3.2.3.4 Atendimento dos requisitos pelo Contrato das Escolas Infantis de   

Belo Horizonte ......................................................................................  116 

3.3 Dados Orçamentários-Financeiros do Município e a PPP ..............  117 

3.3.1 Considerações Iniciais .........................................................................  117 

3.3.2 As Despesas com Educação e a Receita Corrente Líquida .................  117 

3.3.3 Da Dívida Pública .................................................................................  120 

3.4 O Comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) e a  

PPP de  Belo Horizonte ......................................................................  125 

3.4.1 Considerações Preliminares Sobre a RCL ...........................................  125 

3.4.2 O Comprometimento da RCL na PPP da Educação Infantil de  

Belo Horizonte ......................................................................................  134 

3.4.3 A RCL e Todos os Contratos de PPP de Belo Horizonte .....................  138 



 

4 BOAS PRÁTICAS E PONTOS A MELHORAR OBSERVADOS  

DO ESTUDO ................................................................................................  142 

4.1 Das Boas Práticas ..............................................................................  142 

4.2 Dos Pontos a Melhorar Observados no Estudo ..............................  144 

5 CONCLUSÃO ..............................................................................................  149 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................  156 

APÊNDICE A - CHECK LIST ORÇAMENTÁRIO E FISCAL PARA  

ADITIVOS DE ESCOPO DE PPPs .................................................  166 

 
 



15 

1 INTRODUÇÃO 

A questão fiscal tornou-se a grande preocupação do Estado brasileiro nas 

décadas de 1980 e 1990. A hiperinflação, o aumento exponencial da dívida pública 

e as crises econômicas interna e mundial foram o pano de fundo para o surgimento 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); fruto de um acordo entre o Governo 

Brasileiro e o Fundo Monetário Internacional (FMI). 

O desarranjo fiscal traz como uma de suas consequências mais nefastas a 

dificuldade de se prover minimamente serviços públicos por conta da falta de 

recursos que assola os entes públicos; que se vêem em busca de alternativas para 

continuar prestando os serviços a população, enquanto manejam seus recursos 

orçamentários da melhor forma possível. 

É neste contexto que surgem – primeiro, mundialmente, e mais recentemente 

no Brasil – as Parcerias Público-Privadas (PPPs). Trata-se da tentativa do Estado de 

passar à iniciativa privada o desembolso pela infraestrutura, e remunerá-la 

posteriormente por isso, em contratos de longo prazo. 

Este tipo de contrato surgiu no Brasil por meio da Lei n.º 11.079/04, com 

duas espécies contratuais muito definidas e com extrema preocupação com os 

aspectos orçamentários e fiscais da contratação. Uma destas espécies, a 

concessão administrativa, tem desembolso somente pelo parceiro público, sem a 

participação dos usuários via tarifa, o que traz ainda mais a questão orçamentária 

para o front deste tipo de contrato; uma vez que as despesas além de 

razoavelmente previstas, geralmente trazem grandes dispêndios financeiros. 

Às vezes, estes contratos são ligados a políticas públicas muito sensíveis, de 

forte apelo junto à população, tais como educação, saúde ou habitação; para esta 

tríade de projetos, convencionou-se chamá-las de PPPs Sociais. Este foi o caso da 

PPP das escolas infantis do Município de Belo Horizonte (PMBH), o pioneiro no país a 

tratar de uma política pública de tanto clamor social como a educação. 

É um projeto interessante, que se pode considerar como bem-sucedido e 

motivo de inúmeros artigos e estudos a seu respeito, principalmente por seu 

pioneirismo, planejamento e execução contratual até o momento. 
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Justamente por isso, a importância de se analisar como um projeto que 

trouxe bons resultados até o momento, tratou a questão orçamentária e financeira 

do ente federado que o realizou. É este o objetivo deste trabalho que faz um 

estudo de caso sobre este contrato, mas principalmente sobre as variantes 

orçamentárias e fiscais de seu nascimento e desenrolar. 

Para isto, o presente trabalho indica duas partes definidas. 

A primeira conta a história desta contratação, de uma forma sucinta, mas sem 

perder a chance de apontar detalhes deste projeto, que conta com desdobramentos 

interessantíssimos, seja em relação a seu planejamento, a algumas escolhas 

licitatórias e até mesmo em relação aos termos aditivos assinados e publicados que 

alteraram o pactuado. 

Mesmo que o mote do presente trabalho seja os aspectos orçamentários e 

fiscais de uma PPP social – o que já é muita coisa –, o desenrolar desta 

contratação exibiu situações muito peculiares a respeito desta contratação, que 

teve acontecimentos que praticamente testemunharam mudanças legislativas, 

entendimentos sobre tributação, bastidores do desenrolar contratual, etc.; de modo 

que a escolha por descrever o caso com esse grau de minúcias  foi natural, a partir 

da leitura do próprio procedimento administrativo da contratação. 

Já a segunda parte, aponta especificamente as questões orçamentárias e 

fiscais da contratação de uma PPP. Esta segunda parte foi dividida em quatro eixos. 

O primeiro eixo apresentado aponta os marcos legais, regulamentares e 

definições a respeito de questões orçamentárias e fiscais presentes tanto na Lei de 

PPP como nas demais regulamentações da STN e leis orçamentárias. Com isto, 

busca-se trazer uma breve definição – na linha do apresentado pela lei e pelos 

regulamentos – dos instrumentos orçamentários e fiscais destes contratos. 

O segundo eixo, por sua vez, apresenta as questões orçamentárias e fiscais 

especificamente da PPP da educação infantil de Belo Horizonte, apresentando tanto 

os documentos presentes no procedimento administrativo da contratação, para fins de 

instauração do projeto da PPP; bem como aqueles relativos ao desenvolvimento 

contratual propriamente dito, não presentes no procedimento de contratação, mas 

passíveis de pesquisa junto ao Portal de Transparência do Município, bem como de 

informações acessíveis junto aos servidores da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). 
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Já o terceiro eixo examina os dados orçamentários e financeiros do município 

de Belo Horizonte, com estudos sobre as despesas com a educação e a Receita 

Corrente Líquida (RCL). Ainda, neste item se analisará com mais vagar alguns 

componentes da RCL, bem como seu comprometimento não só com o contrato de 

concessão das escolas infantis como com todos os projetos de PPP da PBH. 

Em relação ao quarto eixo – a par de todo o exame até aqui feito – se 

apresentará as boas práticas e pontos a melhorar que puderam ser observados deste 

caminhar pelas questões orçamentárias e fiscais deste estudo de caso da PPP das 

escolas infantis de Belo Horizonte. Por fim, o último item conclui o trabalho. 

Com este panorama posto, o trabalho busca analisar as questões 

orçamentárias e fiscais de uma contratação de PPP a partir de um estudo de caso, 

ou seja, partindo-se de uma experiência efetivamente prática e em desenvol-

vimento, procurando eventos que possam nos apresentar – a partir da análise e 

confrontação da legislação e regulamentação posta – as possíveis boas práticas e 

os pontos a melhorar em relação a tais critérios das finanças públicas, haja vista o 

observado no desenvolvimento contratual. 

1.1 Opções Metodológicas 

A opção por se estudar algumas nuances deste contrato se deu pela 

própria trajetória profissional do autor. 

Em que pese o autor não tenha participado da modelagem, da licitação, ou 

mesmo da contratação da respectiva Parceria Público-Privada no Município de Belo 

Horizonte, a temática das contratações públicas sempre permeou a sua trajetória 

profissional, nas quase duas décadas em que atuou com licitações e contratos. 

Neste contexto, o assunto tanto das concessões como das PPPs sempre 

margeou a trajetória profissional do autor, servidor de carreira do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), às voltas com demandas administrativas 

e/ou judiciais acerca de concessões no seu estado de origem. 

As discussões acerca das questões tanto dos reequilíbrios econômico-

financeiros, bem como da aplicação dos instrumentos orçamentários e fiscais nas 
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contratações públicas, praticamente marcaram toda a atuação profissional do autor 

junto ao órgão do controle externo paranaense no qual trabalha. 

Isto, aliado a natural curiosidade em relação às tipologias contratuais de longo 

prazo, tais como o contrato objeto deste trabalho, e também, com a sólida formação 

do próprio Mestrado Profissional nestes contratos, onde o autor examinou questões 

do equilíbrio econômico-financeiro desta PPP; fez com que a escolha para exame de 

um contrato deste fosse praticamente um caminho natural.  

Como já se conhecia com certa familiaridade tanto o contrato como seus 

aditivos e, portanto, sabia-se de sua “fama”, a primeira PPP de educação do país, e 

um projeto relativamente bem sucedido; as inquietações que surgiam quando se 

pensava nesta contratação eram: “Como foi tratada a questão orçamentária e fiscal 

nesse contrato?”; e ainda: “O fato de ser uma contratação da área de educação, com 

‘orçamento carimbado’, é mais fácil, mais difícil ou indiferente para a Administração 

que contrata?” 

Estas perguntas praticamente nortearam o restante do trabalho que se 

desenvolve nos próximos capítulos. E, para se chegar às respostas, ou pelo menos 

para se tentar tal intento, a escolha metodológica teve como caminho um intenso 

estudo de caso. 

Para isso, após obter acesso ao procedimento administrativo desta PPP junto 

à Secretaria de Educação de Belo Horizonte, o autor realizou o exame de todo o 

procedimento; um documento à época com quase 7.000 páginas, 15 gigabytes de 

documentos e que demandou aproximadamente 270 horas de leitura e anotações. 

Portanto, muitas das informações deste estudo têm como fonte a própria 

documentação da contratação, tal qual apresentadas no procedimento administrativo 

do município. 

No entanto, como muitos dos acontecimentos – principalmente os ligados a 

aspectos orçamentários e fiscais – se deram já com o desenrolar do contrato, foi 

necessário também buscar informações junto à legislação orçamentária do município, 

tanto nos instrumentos legais orçamentários propriamente ditos, bem como também 

nos anexos fiscais destas leis. Para isso, foi fonte de consulta – portanto – todos os 

Planos Plurianuais, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias do 

Município de Belo Horizonte do ano de 2002 até o ano de 2020. 
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Por fim, como muitas informações de uma contratação não aparecem nem no 

procedimento administrativo de sua realização, e nem nos instrumentos orçamen-

tários, fiscais e financeiros que lhe deram suporte; procurou-se também – em 

conversas informais – acessar algumas informações referentes a este contrato tanto 

com servidores da Prefeitura de Belo Horizonte, como com servidores do Tribunal de 

Contas de Minas Gerais, que tiveram relação com a contratação; oportunidade em 

que o autor teve a chance de conhecer duas escolas da referida PPP. 

Paralelamente a isto – também via conversas informais – o autor procurou 

confirmar algumas impressões que teve na pesquisa – principalmente no viés fiscal 

da contratação – a respeito da normatização da Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN) sobre as PPPs, com servidores deste órgão. 

Mesmo com as informações obtidas tanto nas conversas como no próprio 

procedimento administrativo, ainda alguns dados e informações tiveram de ser 

obtidos e/ou (re)confirmados em Pedidos de Acesso a Informação junto ao 

Município de Belo Horizonte. 

Este foi, resumidamente, o panorama metodológico que permeou este 

estudo de caso, que se apresenta nos capítulos seguintes. 
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PARTE I 

2 A PPP DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE BELO HORIZONTE 

2.1 O Projeto 

Tendo em conta a determinação do artigo 221 § 2.º da Constituição 

Federal, que estabelece que os municípios atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e na educação infantil, isso atrai para estes entes federados a 

obrigatoriedade de estabelecer políticas públicas para fornecer às crianças de seus 

territórios a educação, tal qual o mandamento constitucional. 

Um dos graves problemas que assolam os Municípios neste ponto específico 

é a falta de vagas nas unidades de ensino, e a necessidade de criação daquelas, seja 

em razão da sazonalidade específica do aumento/diminuição da população – via 

natalidade – em determinadas partes do território, seja em relação às próprias 

migrações populacionais que os Municípios enfrentam em seus espaços. Tudo isso 

leva à necessidade de adequação rápida por parte destes entes frente às mutações 

de demanda populacional que seus sistemas de ensino sofrem. 

Com a cidade de Belo Horizonte (BH) não foi diferente. Assim como muitos 

municípios Brasil afora, BH teve grandes desafios para criação de vagas na 

educação infantil no início da primeira década dos anos dois mil. Mais do que criar 

as vagas – o que já era de extrema importância – a rapidez para construção das 

unidades escolares para colocá-las em pronto funcionamento e assim diminuir o 

déficit era outro componente complexo e significante a desafiar os gestores 

públicos à época. 

Segundo a autorização da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) no 

procedimento administrativo, já desde 2009 o “Planejamento Estratégico de Belo 

Horizonte para 2030 – A cidade que Queremos” definiu como meta atender o 

ditame da Emenda Constitucional 59/2009 de universalizar o atendimento público 

da Educação Básica das crianças e adolescentes dos 04 aos 14 anos. 
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Com o panorama e a problemática posta, foi escolhida como política 

pública para diminuição do déficit de vagas na educação infantil a construção e 

manutenção das unidades escolares via Parceria Público-Privada (PPP), com o 

parceiro privado se responsabilizando pela construção das unidades educacionais 

e sua posterior manutenção por determinado prazo de tempo. 

Belo Horizonte contava desde 2003 com um Conselho Gestor de Parcerias 

Público-Privadas (CGPPP), que autorizou a contratação do International Finance 

Corporation (IFC) do Banco Mundial, por inexigibilidade de licitação1 pela notória 

especialização, para estruturação de projetos no Município. Um destes projetos foi 

a da educação infantil. 

O IFC, contando com nomes respeitados na elaboração e estruturação de 

projetos de longo prazo, deu contornos muito detalhados nos planos para a 

construção das escolas de BH, com estudos profundos tanto em relação a 

caracterização jurídica, mas principalmente em relação à estruturação econômico-

financeira do projeto. 

Na modelagem do projeto, ficou clara – pelo exame do procedimento 

administrativo – uma preocupação extrema, com contornos muito detalhados, tanto 

dos dispêndios financeiros como com a alocação de riscos. 

A comparação entre os custos caso a escolha na construção das escolas 

fosse pela PPP ou pelo próprio Município foi exaustivo e extremamente meticuloso, 

considerando várias minúcias em sua elaboração. Tal estudo é chamado de Value 

for Money, e será abordado mais à frente. Da mesma forma em relação à alocação 

de riscos. 

Assim, para o projeto inicial estimou-se para o parceiro privado a 

construção e a posterior manutenção de 32 Unidades Municipais de Educação 

Infantil (UMEIs) e 5 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMs). 

As UMEIs são unidades educacionais destinadas ao ensino de crianças de 

zero a cinco anos, e as EMs, por sua vez, são unidades educacionais destinadas 

ao ensino de crianças e adolescentes de seis a quatorze anos. 

Uma descrição sucinta das unidades de ensino pode ser resumida pelas 

informações do quadro abaixo, com as respectivas imagens: 

                                                           
1 Artigo 25, inciso II c/c artigo 13 da Lei n.º 8.666/93. 
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Quadro 1 - Características das UMEIs e EMs 

UMEIs EMs 

Capacidade máxima: 440 alunos; 
Área construída: 1.100 m2; 
Área externa: estacionamento para 
funcionários, horta, gramado, jardins, 
playground, auditório, pátio, cobertura em lona 
e estruturas para a disposição de resíduos e 
alocação de bujões de GLP; 
Edificação composta por dois pavimentos, 
contemplando: 
 1.º pavimento: cozinha, refeitório, despensa, 

despensa fria, DCE, instalações sanitárias, 
pátio coberto, instalações sanitárias 
adaptadas por nível de idade e turma, 2 
salas de aula para 1 e 2 anos, sala multiuso, 
biblioteca, fraldário, berçário, sala de 
atividades, sala de coordenação, sala de 
secretaria, depósito, elevador; 

 2.º pavimento: 8 salas de aula para 3 a 5 
anos, sala de reuniões, instalações 
sanitárias, instalações sanitárias adaptadas 
por nível de idade e turma. 

Capacidade máxima: 960 alunos; 
Área construída: 4.500 m2, considerando 3.500 
m2 da própria unidade mais 800 m2 de ginásio 
e 200 m2 de quiosque; 
Área externa: estacionamento para 
funcionários, quiosques, ginásio poliesportivo 
coberto, quadra descoberta e gramado; 
Edificação composta por três pavimentos, 
contemplando: 
 1.º pavimento: cozinha com áreas próprias 

para recebimento e estocagem, preparo, 
cocção e distribuição das refeições, 
refeitório, despensa seca, despensa fria, 
vestiários, instalações sanitárias, pátio 
coberto, pátio descoberto, sala multiuso, 
sala de computação, auditório, depósitos, 
sala de apoio à escola integrada, 
laboratório. 

 2.º pavimento: 7 salas de aula, vestiários, 
biblioteca, sala multiuso e de apoio à 
biblioteca, sala de secretaria, mecanografia, 
almoxarifado. 

 3.º pavimento: 9 salas de aula, vestiários, 
sala dos professores, sala de atendimento, 
sala da diretoria, sala da vice diretoria, sala 
de coordenação. 

Fonte: Elaboração própria com base no Anexo VI do Edital de Concorrência 01/2012 de Belo 
Horizonte. 
 
 

UMEIs  EMs 

 

 

 

Fonte: Autor, 2019.  Fonte: http://imprensaleste.blogspot.com/2015/03/ 
 prefeitura-inaugura-mais-uma-escola-por.html 

 

O contrato se daria via PPP, com a tipologia da concessão adminis-

trativa, onde o ente público ficaria responsável pelos pagamentos integrais ao 

parceiro privado tanto pela construção das unidades educacionais como pela 

prestação dos serviços. 
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Na modelagem do projeto, escolheu-se que os serviços prestados pelo 

parceiro privado seriam tão somente os relativos à estrutura física propriamente 

dita, ou seja, relativos à construção, aparelhamento e manutenção (física e de 

insumos) do prédio da unidade educacional especificamente. 

Não foi objeto da modelagem quaisquer atividades relacionadas a 

aspectos finalísticos pedagógicos, de transporte escolar ou ligados a merenda por 

parte do parceiro privado. 

Segundo o procedimento administrativo, seria escopo a ser atendido pelo 

parceiro privado somente as obras civis, equipamentos e mobiliário, zeladoria, 

higiene e limpeza, lavanderia, utilidades e energia e conservação e manutenção 

predial. A escolha da modelagem acabou refletindo – por óbvio – o que a própria 

Lei Municipal que autorizou a PPP dispunha. 

A norma municipal trouxe uma definição muito precisa para a autorização 

legislativa da PPP, com uma preocupação muito clara em definir os contornos do 

que é (ou não) pedagógico. Diz a Lei Municipal n.º 10.377/2012 de Belo Horizonte: 

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a delegar, por meio de parceria 
público-privada, na modalidade de concessão administrativa e mediante 
prévia licitação, a realização de obras de construção e reforma, bem como o 
fornecimento de materiais e equipamentos para Unidades Municipais de 
Educação Infantil - UMEIs - e Escolas Municipais de Ensino Fundamental e a 
prestação de serviços não pedagógicos nessas unidades. 

§ 1.º - Consideram-se serviços não pedagógicos aqueles que servem de 
apoio ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e de formação 
profissional, dentre os quais se destacam, sem se limitar: 

I - manutenção e gestão predial; 
II - zeladoria; 
III - segurança e vigilância; 
IV - limpeza e gestão dos resíduos sólidos. 

§ 2.º - A autorização conferida no caput deste artigo não compreenderá: 
I - a delegação ou qualquer forma de terceirização da prestação de 
serviços pedagógicos no âmbito das Unidades Municipais de Educação 
Infantil e Escolas Municipais de Ensino Fundamental; 
II - a delegação das atividades relacionadas à fabricação e distribuição de 
merendas escolares no âmbito das Unidades Municipais de Educação Infantil 
e Escolas Municipais de Ensino Fundamental, no âmbito do projeto. 
§ 3.º - Consideram-se serviços pedagógicos, para os fins desta lei, 
aqueles relacionados às atividades-fim de educação e ensino de 
alunos da Educação Infantil e Fundamental. 
§ 4.º - Os serviços pedagógicos referidos no § 3.º deste artigo continuarão 
sendo geridos e prestados pelo Poder Executivo (grifo nosso). 
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A escolha dos serviços a serem suportados pelo parceiro privado, além de 

denotarem um certo amadurecimento do próprio instituto das PPPs, sobre o que 

pode ou não ser realizado por aquele, demonstra – pelo procedimento 

administrativo – uma certa preocupação em se evitar ao máximo a existência de 

pontos questionáveis no projeto. 

De mais a mais, de acordo com servidores da Secretaria de Educação da 

Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) – um deles diretora de uma das UMEI –, foi 

relatado que o município tem destacado histórico com a educação infantil,2 fruto de 

projeto pedagógico de quase três décadas e que é referência em relação a outros 

entes federativos. Da mesma forma, por conta de vários anos de expertise com 

fornecedores de merenda escolar e suas particularidades, tais como: compras de 

pequenos produtores familiares, experiências nutricionais, logística, etc.; também 

neste ponto específico foi destacada extrema importância para que também a 

merenda não ficasse a cargo do parceiro privado.3 

Assim, o contorno da política pública levada à modelagem foi para a 

construção e manutenção somente da estrutura física de 32 (trinta e duas) UMEIs 

e 5 (cinco) EMs no município de Belo Horizonte. 

2.1.1 Os Estudos de Demanda 

A escolha pela construção e operação das escolas via PPP contou com 

estudo detalhado também sobre a demanda por vagas na educação infantil e 

ensino fundamental em Belo Horizonte, conforme já dito acima. 

Os estudos de demanda, assim mesmo nominados, foram elaborados 

também pelo IFC, juntamente com a consultoria Accenture e com o escritório de 

advocacia contratado para elaboração da modelagem jurídica do projeto.4 

                                                           
2 Algumas vertentes da pedagogia consideram a educação infantil como uma das mais 

importantes para a formação do ser humano, já que tratam da sociabilidade e intersecção entre 
diversos atores na formação da criança, tais como: outras crianças, professores, pais e 
comunidade. Parecer CNE/CEB 20/2009. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dm documents/ 
pceb020_09.pdf. Acesso em: dez. 2019. 

3 Em que pese as informações passadas nesta conversa, ficou claro que os servidores não 
colocavam qualquer impedimento a que a merenda fosse incumbência do parceiro privado, 
desde que fossem aproveitadas as experiências com fornecedores e histórico nutricional. No 
entanto, a possibilidade de qualquer ingerência do parceiro privado em aspectos pedagógicos foi 
veementemente rechaçada pelos servidores, ao argumento do estágio atual da educação 
infantil, fruto de quase três décadas de atuação. 

4 Manesco, Ramires, Perez e Azevedo Marques Sociedade de Advogados. 
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Segundo os dados apresentados, a partir do número de nascidos vivos, e 

em comparação com a perspectiva de utilização da rede pública conforme a renda 

da população de alguns bairros; o estudo chegou à conclusão que a construção 

das UMEIs e EMs via PPP ajudaria na cobertura dessa população de crianças de  

0 a 14 anos, mas mesmo assim não extinguiria o déficit de vagas. 

Para este estudo de caso, e para fins de utilização dos dados também em 

sua segunda parte – quando se tratará dos aspectos orçamentários/fiscais da 

implantação da PPP – obteve-se informações sobre os números da educação 

infantil de Belo Horizonte com dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e de uma resposta de Pedido de Acesso 

à Informação junto a Prefeitura de Belo Horizonte; com fins a se traçar um 

panorama do número de escolas, quantidade de crianças atendidas antes e depois 

da implantação da PPP. 

Com efeito, o número de UMEIs em funcionamento em Belo Horizonte, 

quando da realização do projeto da PPP da educação (2012), era de 65 

unidades, e mais 8 em construção. Para fins deste estudo consideraremos o 

número de 65 UMEIs. 

Já as EMs eram em número de 186, de acordo com as informações da 

Secretaria de Educação de BH e do INEP. 

O número de crianças atendidas por esta estrutura está no quadro 2 abaixo: 

 
Quadro 2 - Estrutura número escolas educação infantil e crianças atendidas 

Estrutura Crianças Atendidas 

Escola 
Número 

Unidades 
Creche/ 

Anos Iniciais 
Pré-Escola/ 
Anos Finais 

UMEI 65 6.262 14.900 

EM 186 62.677 60.837 

Fonte: Elaboração própria com base em informações do Pedido de Acesso 
à Informação n.º 237344 junto à Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

Já o total de alunos atendidos pela rede municipal e rede privada é dado 

pelo quadro 3 abaixo: 
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Quadro 3 - Total de alunos atendidos pela rede municipal e privada em Belo Horizonte 

Rede 

Educação Infantil 

Total 

Ensino Fundamental 
Ensino 
Médio 

Total 
Creche 

Pré-
Escola 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Rede Pública(1) 6.262 14.900 21.162 62.677 60.837 2.349 147.025 

Rede Privada 23.635 30.010 53.645 41.094 32.575 20.975 148.289 

Fontes: Elaboração própria com base em informações do Pedido de Acesso à Informação  
n.º 237344 junto à Prefeitura de Belo Horizonte para os dados da rede pública e do INEP e 
Censo Escolar de 2012 para a rede privada. 

(1) Somente as escolas municipais. 

 

Este era o número de crianças atendidas no ano do lançamento da 

licitação da concessão administrativa para construção das escolas infantis. 

Portanto, conforme o Quadro 1 no item 2.1 acima, como o projeto foi para 

a construção e operação de 32 UMEIs e 5 EMs; e cada UMEI tem capacidade para 

440 alunos, ao passo que cada EM tem capacidade para 980 alunos; somente de 

acordo com as características das unidades educacionais, aumentar-se-ia a 

capacidade de atendimento da educação infantil de Belo Horizonte em 18.880 

alunos. Ou seja, um incremento de 12,84% no número de crianças atendidas.  

2.1.2 Os Estudos de Modelagem da Concessão 

O Value for Money (VfM) elaborado pela assessoria contratada pelo IFC 

foi extremamente detalhado e faz parte de um estudo mais amplo, que se deteve 

também no Plano de Negócios de uma concessionária fictícia; com seu 

respectivo fluxo de caixa projetado além de cenários inflacionários, possibilidades 

de financiamento para o projeto, taxa interna de retorno, além do prazo ótimo 

para a concessão. 

Neste estudo, o prazo máximo da concessão ficou estipulado em 20 (vinte) 

anos, que foi o tempo que o estudo consignou ser suficiente para amortizar os 

investimentos do parceiro privado, levando-se em consideração os financiamentos 

e reinvestimentos necessários para a concessão. 
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O projeto estipulou uma Taxa Interna de Retorno (TIR)5 de 12% (doze por 

cento) para o acionista, isso em 2011/2012, período em que a taxa SELIC6-7 variou 

de 12,25% (ano de 2011) a 7,25% (ano de 2012). Ou seja, no período da 

modelagem vivíamos um período de diminuição da taxa de juros na economia, o 

que fatalmente impactou a definição da TIR do projeto. 

Segundo os estudos elaborados para concessão, a construção das 32 

UMEIs e 5 EMs deveria se dar em 24 meses, e aconteceria em “ondas”, onde a 

partir do décimo segundo mês já haveriam 7 (sete) UMEIs construídas e as 5 

(cinco) EMs, sendo que de três em três meses se daria o início de uma nova onda 

de construção de UMEIs, terminando-se as construções, e consequentemente 

iniciando-se a ativação dos serviços em todas as unidades no prazo de 24 meses. 

O projeto para entrega das unidades é muito didático e simpático, com 

figura que demonstra bem o fluxo de entrega das unidades, que ficou graficamente 

assim representado: 

                                                           
5 Existem vários índices para analisar a lucratividade de um projeto do ponto de vista financeiro. 

Um dos mais utilizados é o conceito do fluxo de caixa, que por métodos probabilísticos prevê os 
fluxos de capitais considerando-se receitas e despesas de determinado empreendimento. O fluxo 
de caixa é importante na medida em que os demais índices invariavelmente dele se utilizam para 
traçar cenários econômico-financeiros. 

 Outros instrumentos a tratar da viabilidade de um projeto são o Valor Presente Líquido (VPL) e a 
Taxa Interna de Retorno (TIR). A doutrina é cética em relação a utilização destes índices 
isoladamente para aferir a lucratividade de um projeto; no entanto, são de extrema importância – 
juntos ou isoladamente – para aquilatar cenários e balizar decisões financeiras. 

 O VPL é o cálculo que traz ao valor presente todo o fluxo de caixa do tempo futuro esperado do 
empreendimento considerando-se o desconto de uma taxa de atratividade neste tempo para, 
descontado o investimento inicial, confrontar com as receitas a valor presente para se saber se o 
empreendimento é lucrativo ou não. O projeto será lucrativo se o VPL foi maior que zero. 

 Já a Taxa Interna de Retorno (TIR) talvez seja o índice mais utilizado para aferição de lucratividade 
de projetos, muito utilizado por estudiosos das finanças para decisões acerca de projetos. 

 A TIR, grosso modo, consiste na taxa que anula o VPL do fluxo de caixa no tempo analisado do 
projeto, ou seja, é a taxa em que o somatório das receitas se iguala com o somatório das despesas. 
Como o VPL usa uma taxa de atratividade, o investimento será tão melhor quanto maior for a TIR em 
relação à taxa de atratividade; já que se a TIR for menor, outro projeto em que se tenha como retorno 
a taxa de atratividade será mais interessante do ponto de vista financeiro. 

 A TIR é usualmente utilizada como parâmetro de lucratividade nas concessões brasileiras, tendo 
inclusive ampla aceitação do controle externo para tanto. 

 Para exame das demais ferramentas de análise de investimentos e aprofundamento, consultar:  
 SOUZA, Alceu; CLEMENTE, Ademir. Decisões financeiras e análise de investimentos: 

fundamentos, técnicas e aplicações. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
6 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros. Acesso em: nov. 2019. 
7 SELIC significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia e é a denominação para taxa básica 

de juros da economia do Brasil, utilizada pelo Banco Central para controle da inflação, e é a taxa 
apurada nas operações de empréstimo de um dia entre as instituições financeiras que utilizam 
títulos públicos federais como garantia. 

 Fonte: Banco Central. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/taxaselic. Acesso 
em; nov. 2019. 
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Figura 1 - Fluxo de entregas das unidades da PPP da educação de Belo Horizonte 

 

Fonte: Anexo 5 do Edital de Concessão Administrativa 01/2012 da Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

Para a construção dessas unidades educacionais, a modelagem previu o 

desembolso de R$ 100 milhões de reais, tendo sido este valor denominado como 

“Contrapartida pelo Investimento na Obra”; sendo que a cada unidade concluída – 

e aceita pelo Poder Concedente – haveria o pagamento de um percentual daquele 

valor determinado (2,20% do valor total por UMEI, e 5,92% do valor total por EM 

concluída e aceita). 

A escolha por essa tipologia de pagamento pelas obras se deu – segundo a 

motivação do procedimento administrativo – pela razão de não se aumentar 

demasiadamente o valor da contraprestação mensal (que seria pago durante todo o 

decorrer do contrato, com óbvias consequências orçamentárias); não onerar muito a 

concessionária com despesas financeiras por empréstimos muito altos para execução 

das obras e, com isso, trazer mais atratividade para os interessados no projeto. 

Desde a modelagem já se previa que o Município poderia ter assistência 

financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que 

poderia arcar com até R$ 40 milhões para essas despesas de construção; de 

acordo com a possibilidade de BH conseguir esses recursos junto ao Plano de 

Aceleração do Crescimento – 2.ª parte (PAC2). Essa assistência acabou se 

confirmando, conforme veremos mais adiante. 
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Desde o princípio, a própria modelagem já tratava os prédios das UMEIs e 

EMs com seus projetos arquitetônicos e croquis de construção definidos pois, 

segundo a PBH, tratavam-se de prédios perfeitamente pensados e adaptados ao 

ensino, inclusive tornando-se referência para o próprio Ministério da Educação 

(MEC), de acordo com o procedimento administrativo da contratação. No entanto, 

conforme se verá no tópico destinado a alocação de riscos, consideraram-se estes 

estudos como pré-projetos, já que o risco dos projetos para construção das 

unidades escolares foi totalmente alocado ao parceiro privado. 

Já em relação ao pagamento dos serviços executados pelo parceiro 

privado, após o término e entrega da unidade educacional, a modelagem 

econômico-financeira trouxe o conceito de “Contraprestação Mensal”, que seria o 

valor devido mensalmente ao concessionário pela prestação dos serviços. 

O valor nominal bruto para a contraprestação pelos serviços prestados foi 

definido pelos estudos em R$ 39 milhões de reais anuais, o que daria um valor 

máximo de Contraprestação Mensal de R$ 3.250.000,00 reais. Este valor veio a ser o 

montante máximo estipulado para fins da licitação, como veremos mais à frente. 

Como o parceiro privado já deveria estar prestando serviços sem todas as 

unidades educacionais concluídas, ou seja, a partir da primeira unidade entregue e 

aceita; a contraprestação mensal determinou em sua metodologia de cálculo um 

fator que consideraria o número de unidades em funcionamento, para perfeita 

adequação dos valores aos serviços efetivamente prestados no contrato. 

Também, para fins de estimular o incremento da qualidade dos serviços a 

serem prestados pelo parceiro privado, a modelagem também inseriu um 

sofisticado fator de desempenho no cálculo da Contraprestação Mensal, que seria 

avaliado por verificador independente. Segundo o definido nos estudos, até a 

contratação de tal serviço, e nos primeiros 90 dias após a entrega de cada unidade 

e em relação a ela, o fator de desempenho seria considerado em seu valor 

completo, ou seja, como se a nota para o desempenho do concessionário fosse a 

nota máxima. 

Assim, a fórmula para o cálculo da Contraprestação Mensal, com as 

variáveis ditas acima ficou da seguinte forma: 
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CM = VMCP x FO x FD 

Onde: 

CM = Contraprestação Mensal 

VMCP = Valor máximo da Contraprestação Mensal 

FO = Fator de Operação (n.º de unidades educacionais em funcionamento) 

FD = Fator de Desempenho 

O Fator de Operação, por sua vez, seria calculado conforme o número de 

unidades educacionais fosse sendo entregue (e aceita) ao Poder Concedente. Sua 

fórmula ficou da seguinte forma: 

FO = 2,20% x Nº UMEIs operação + 5,29% x Nº EMs operação 

Já o cálculo para o Fator de Desempenho se dá em função de um índice, 

apurado trimestralmente para aplicação no período seguinte, calculado conforme uma 

série de variáveis de qualidade do serviço prestado pela concessionária, e atestado 

por um Verificador Independente, que seria contratado pelo poder concedente. 

As variáveis encontram-se na tabela do Anexo IX do Edital, e são 

desdobradas em quatro macroíndices, com pesos diferentes, que se subdividem 

em sete subíndices, e que através de notas8 vão avaliar a atuação do parceiro 

privado na prestação dos serviços. 

Os quatro macroíndices estão definidos no quadro abaixo: 

 
Quadro 4 - Descritivo dos índices de qualidade da concessão 

Macroíndice Descritivo 

Índice de Qualidade (IQL) Avalia a qualidade técnica do serviço prestado pela Concessionária 

Índice de Satisfação (ISA) 
Avalia a satisfação do Poder Concedente em relação aos serviços 
prestados pela Concessionária 

Índice de Segurança (ISE) 
Avalia a conformidade às normas, leis, requerimentos técnicos, 
contratuais e regulatórios exigidos 

Índice de Entrega (IE) 
Avalia o nível de disponibilidade da infraestrutura e de prontidão na 
execução dos serviços das unidades de ensino. 

Fonte: Elaboração própria com base no Anexo 9 do Edital de Concessão Administrativa 01/2012 
da Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

                                                           
8 Segundo o Anexo IX do Edital, os indicadores serão avaliados por notas, que será dada 

segundo a classificação de desempenho em uma escala que varia de “1”, representando o total 
descumprimento das metas estabelecidas para os serviços, até a nota “4”, que representa o 
completo atendimento e superação das metas dos indicadores de qualidade. 
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A representação gráfica do Índice de Desempenho foi apresentada da 

seguinte forma: 
 

Figura 2 - Sistema de mensuração do índice de desempenho da concessão 

 

Fonte: Anexo 9 do Edital de Concessão Administrativa n.º 01/2012 da Prefeitura de Belo Horizonte. 
 

Assim, por um total de sessenta indicadores, aplicando-se a ponderação 

dos pesos conforme o subíndice ou o macroíndice, se chegará ao índice de 

desempenho, que será uma nota entre 1 e 4. O próprio Edital regula que para cada 

macroíndice que tiver nota menor que 2, o Índice de Desempenho (ID) será 

diminuído em mais 0,1. 

O Anexo X do Edital, relativo ao pagamento, traz a tabela de conversão do 

Índice de Desempenho (ID) em porcentagem de desconto a ser aplicada no cálculo da 

Contraprestação Mensal. Esta tabela traz percentual de 80% quando a nota do Índice 

de Desempenho for menor que 2, a 100% quando a nota do ID for maior que 3,5, e 

que impactará diretamente no valor a ser pago mensalmente ao concessionário. 

Assim, o máximo de desconto em relação ao desempenho permitido pelo 

contrato seria de 20%, e quando o índice de desempenho atingido pela conces-

sionária tiver nota igual ou maior a 3,5 – em um máximo de 4 – a Contraprestação 

Mensal não teria nenhum desconto por parte do desempenho. 

Segundo informações do procedimento administrativo, houve atraso na 

contratação do Verificador Independente, que ocorreu mais de cinco anos após o 

início da concessão, sendo que até essa contratação a contraprestação mensal foi 

paga em seu valor integral. 
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Após a contratação do Verificador, entretanto, em nenhum período analisado 

a concessionária teve nota do Índice de Desempenho menor que o valor de 

referência; sendo que, portanto, não houve desconto por ausência de desempenho 

em nenhum período. Em resposta a Pedido de Acesso à Informação, o Município 

confirmou o desempenho da contratada, conforme o quadro seguinte: 

 
Quadro 5 - Notas do Índice de Desempenho da Concessionária 

Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

2017 - - - - - - - - 3,65 3,72 3,74 3,80 

2018 3,78 3,78 3,79 3,79 3,85 3,86 3,76 3,81 3,79 3,77 3,81 3,81 

2019 3,86 3,81 3,85 3,81 3,79 3,75 3,79 3,83 3,81 3,77 3,82 3,84 

2020 3,76 3,76 3,82 - - - - - - - - - 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Pedido de Acesso à Informação n.º 31.00046082/2020-63 
junto à Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

Os valores das notas do Índice de Desempenho da concessionária formam 

um interessante gráfico, que comprova o atendimento dos parâmetros de qualidade 

da concessão; e também, que tratou-se de um projeto bem sucedido também em 

relação aos parâmetros de qualidade do serviço. 

 
 

Gráfico 1 - Comparação entre a Nota do Índice de Desempenho da Concessionária com o valor de referência 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Pedido de Acesso à Informação n.º 31.00046082/2020-63 

junto à Prefeitura de Belo Horizonte 
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Como se vê do gráfico, mesmo a menor nota do período avaliado (3,65, no 

primeiro mês avaliado), ainda esteve cerca de 4% acima do valor de referência; 

sendo que as maiores notas (3,86, em junho/2018 e janeiro/2019), foram cerca de 

10% acima da referência. Mesmo a média de todo o período avaliado (3,79), ainda 

é aproximadamente 8% acima do valor de referência; comprovando certa 

resiliência do Índice de Desempenho em manter-se de 5 a 10% acima do valor 

referenciado pelo contrato. 

2.1.3 O Value for Money (VfM) 

O Value for Money (VfM) é uma metodologia de avaliação de projetos, que 

pode ser utilizado para se estipular a vantajosidade de se optar por um ou outro 

caminho de investimentos. Isto é, pode-se avaliar se é melhor contratar uma PPP 

ou não, caso o próprio poder concedente opte por realizar o projeto. 

Assim, neste caso específico, o que o VfM buscou foi responder a seguinte 

pergunta: para construção e operação de 37 UMEIs e EMs, é mais vantajoso o 

próprio município construir e operar as unidades, ou contratar um parceiro privado 

por longo prazo para isso? 

Em que pese não seja o único método para calcular a vantajosidade no caso 

de escolha pelo poder público de realizar ele próprio um investimento, ou contratar 

uma PPP,9 a modelagem de vários projetos de longo prazo sempre denotou certa 

preferência pela utilização do Value for Money para essa comparação. 

                                                           
9 “Basicamente, existem três tipos de análise para avaliar as políticas de infraestrutura pública: a 

análise de custo-benefício (CBA), os modelos de equilíbrio geral aplicados (ou computáveis) 
(AGE ou CGE) e a avaliação do valor do dinheiro (Value for Money - VfM). A CBA é um conjunto 
de técnicas destinadas a fornecer informações sobre a aceitação ou rejeição de um determinado 
projeto do setor público - ou para assegurar que recursos escassos sejam alocados com 
eficiência entre projetos públicos concorrentes e mutuamente excludentes. Os modelos CGE são 
construídos em modelagem rigorosa do comportamento de agentes microeconômicos. Uma 
vantagem dos modelos CGE é que a análise pode incorporar muito mais detalhes e 
complexidade. Embora as técnicas CBA e CGE tentem responder à questão de saber se 
existem usos melhores para os recursos públicos, elas não analisam as diferentes formas 
(opções) de aquisição de um determinado projeto, por exemplo entre PSC e PPP. Por outro 
lado, a análise VfM tenta encontrar a opção mais viável, uma vez que se tenha que optar pelo 
fornecimento do serviço pelo setor público (PSC) [Public Sector Comparator] ou por meio de 
uma parceria (PPP). Portanto, neste intuito da escolha entre PSC e PPP, como método de 
avaliação, o conceito VfM é o mais difundido.”  

 SOARES JÚNIOR, José. O value for money na avaliação da opção de parceria público-
privada no setor de energia do Piauí: um estudo de caso. 2019. 69 f. Dissertação (Mestrado 
profissional MPFE) – Fundação Getúlio Vargas, Escola de Economia de São Paulo. Disponível 
em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/28021. Acesso em: nov. 2019. 
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Há interessantes definições do VfM na literatura especializada, ora referindo-

se aos possíveis ganhos não só financeiros mas também – e principalmente – aos 

incrementos de eficiência e governança ao se escolher uma PPP e não o próprio 

poder concedente realizar o projeto.10 

No entanto, o próprio estudo da modelagem trouxe precisa definição para o 

conceito deste instrumento:11 

Do ponto de vista conceitual, a análise VFM compara as vantagens socioeco-
nômicas para a sociedade (benefícios tangíveis e intangíveis) obtidas por 
meio da execução de determinado serviço por um parceiro privado, em 
determinada qualidade com os custos (tangíveis e intangíveis) e receitas da 
prestação desse serviço diretamente pela Prefeitura. 

Como se vê, a conceituação do procedimento administrativo anda muito 

em linha com a doutrina, com uma definição mais lastreada também em questões 

socioeconômicas, intangíveis; que não só a simples vantagem financeira de se 

escolher um caminho ou outro. Aliás, como preconizado desde o início da 

utilização do instrumento do VfM.12 

Mas à parte o interesse pelo tema, não é objeto deste trabalho uma maior 

conceituação do instituto, nem com suas nuances de escolhas das variáveis de 

comparação entre um modelo e outro de construção e operação dos serviços; de 

modo que vamos nos deter nos aspectos mais macro do Value for Money do 

projeto das escolas infantis de Belo Horizonte. 

Com o exame do procedimento administrativo, percebe-se da assessoria 

contratada pelo IFC para modelagem do projeto uma preocupação extrema não só 

com a realização do VfM, mas principalmente com os valores envolvidos. O nível 
                                                           
10 DAL POZZO, Augusto Neves; JATENE, Pedro. Os principais atrativos das parcerias público-

privadas para o desenvolvimento de infraestrutura pública e a necessidade de planejamento 
adequado para sua implantação. In: JUSTEN FILHO, Marçal; SCHWIND, Rafael Walbach 
(Coord.). Parcerias público privadas: reflexões sobre os 10 anos da Lei n.º 11.079/2004. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.59. 

11 Estudos de Value For Money. Procedimento Administrativo 01 – 102.246/11-20 da Prefeitura de 
Belo Horizonte. 

12 “As origens do cálculo do Value for Money remontam às Regras Ryrie (Ryrie Rules), enunciadas 
no Reino Unido em 1981, as quais previam duas condições principais para celebração de 
contratos pela Administração Pública: a) a Administração não deve oferecer garantias maiores 
do que aquelas que seriam ofertadas por um agente privado. Dito de outra forma, não deve 
haver subvenções ou garantias excepcionais contra riscos financeiros; e b) o contrato deve 
propiciar a obtenção de benefícios em termos de eficiência e de qualidade.” 

 ZYMLER, Benjamin; ALMEIDA, Guilherme Henrique La Rocque. O controle externo das 
concessões de serviços públicos e das parcerias público-privadas. 2.ed. Belo Horizonte: 
Forum, 2008. p.317. 
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do estudo é sofisticado e muito detalhado, e por mais de uma vez a modelagem 

deixa claro que os valores utilizados pelo cálculo do VfM não só têm completa 

aderência aos montantes dispendidos pelo Município com a construção e 

manutenção daquele tipo de escolas em anos anteriores; como também foram 

verificados junto à própria PBH e refletem os números utilizados pelo município na 

contratação das obras daquela tipologia. 

Segundo o VfM da modelagem, haveria inegável vantagem financeira ao 

município caso a opção fosse pelo projeto da PPP. Utilizando-se de cálculos pelo 

Valor Presente Líquido (VPL),13 chegou-se a valores que o desenvolvimento da 

PPP teria dispêndios financeiros menores que o próprio município construir. 

 
Gráfico 2 - Comparação entre município construir e operar as escolas ou 

contratar a PPP 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir do Value for Money do Edital Concessão 

Administrativa 01/2012 da Prefeitura de Belo Horizonte. 
 

Como se vê, tal montante de diferença seria de pouco mais de R$ 14 

milhões no prazo da concessão (20 anos). A vantagem em termos percentuais 

seria de 3,5% (aproximadamente R$ 396 milhões para o próprio município 

construir, e pouco mais de R$ 382 milhões para a realização da PPP). 

Em que pese o procedimento administrativo denote um grande apreço e 

apregoe muito essa vantagem financeira, de fato não se pode afirmar cate-

goricamente que os números apresentados sejam tão extraordinários assim. Com 

efeito, a vantagem financeira seria de aproximadamente cinco contraprestações 

mensais da PPP. 
                                                           
13 Vide nota de rodapé 5. 

≠ ~ R$ 14 milhões 

ou 

- 3,55% 
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O próprio valor do estudo para modelagem realizado pelo IFC, e que 

deveria ser devolvido à municipalidade pelo contratado – de aproximadamente 1,5 

milhão de dólares, cerca de R$ 3,1 milhões quando da contratação14 – e em que 

pese tenha sido considerado no VfM, juntamente com o valor dos estudos da PBH 

de R$ 800 mil; esses dois valores somados (~ R$ 4,0 milhões) é mais de 1/3 do 

valor da suposta economia gerada pela PPP; e dá uma noção da (não) grandeza 

do valor a ser economizado pelo município pela escolha da PPP. 

Não por outra razão, o VfM enfatiza muito os outros benefícios da escolha 

pela PPP: 

 
Quadro 6 - Benefícios da realização da PPP versus realização e manutenção pelo próprio município 

 Eliminação do custeio com a administração central da Secretaria de Educação para gestão dos 
diversos serviços de apoio e gestão das unidades (licitações, contratações, cotações, 
faturamento, gestão de contratos e gestão de estoques; 

 Aumento do tempo do diretor na escola para atividades estratégicas (menos tempo com 
atividades burocráticas, prestação de contas, contratações, compras, etc.); 

 Impacto social e político sobre antecipação, viabilização das obras e qualidade das unidades; 

 Maior transparência e controle dos gastos das unidades; 

 Melhor qualidade da infraestrutura e dos serviços, com foco na melhoria contínua pelo 
parceiro privado; 

 Maior disponibilidade da infraestrutura e instalações; 

 Eliminação do fator oculto da qualidade das obras ao longo dos anos; 

 Eliminação dos gastos com perdas, danos e furtos; 

 Eliminação da necessidade de contratação com um mês de antecedência da equipe e custo de 
treinamento; e 

 Menor complexidade da gestão de obras e serviços. 

Fonte: Estudos de Value For Money. Procedimento Administrativo 01 – 102.246/11-20 da Prefeitura de 
Belo Horizonte. 

 

De fato, vários desses “benefícios não-financeiros ou intangíveis” levantados 

pelo VfM foram facilmente percebidos no desenrolar do projeto. Alguns desses 

benefícios puderam ser visualizados por uma ação do controle externo mineiro. 

Com efeito, em que pese o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

(TCE/MG) não tenha atuado especificamente no objeto deste contrato de 

concessão, aquele órgão de controle externo procedeu a uma auditoria operacional 
                                                           
14 Média do dólar PTAX no mês de junho de 2012, mês da licitação. Cálculos com base em valores 

do Banco Central do Brasil. Disponível em:  https://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq. 
asp?frame=1. Acesso em: jan. 2020. 
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sobre a implementação do Plano Nacional de Educação (PNE) na educação infantil 

da PBH. Muito embora a auditoria não tenha sido especificamente sobre a PPP, o 

trabalho tangenciou algumas particularidades que merecem menção15. 

A primeira delas é que o relatório foi enfático em apontar que as UMEIs do 

contrato de PPP têm estrutura física muito superior às outras unidades educacionais, 

com espaços planejados e em melhores condições de manutenção e usabilidade. Os 

comentários (e fotos) do relatório são contundentes ao examinar espaços como 

banheiros, cozinha, refeitórios, salas de aula e outras características das UMEIs da 

PPP em comparação com outras unidades educacionais do município. 

Tanto, que uma das recomendações do relatório à Secretaria Municipal de 

Educação é reavaliar os valores destinados a outras unidades educacionais, com 

fins a possibilitar uma adequação e aproximação ao modelo padrão de qualidade 

da unidade do contrato de PPP. 

Por fim, uma das conclusões do relatório – e que também surgiu em 

conversa informal com Diretora de uma das UMEIs da PPP – foi em relação a uma 

maior disponibilidade de tempo (e energia) por parte dos professores e diretores 

das UMEIs da PPP para se preocupar exclusivamente com aspectos pedagógicos 

e com a educação das crianças; já que o dia-a-dia da manutenção da unidade 

escolar (tão massacrante e comum em outras unidades educacionais, conforme 

relatado pela servidora que já havia trabalhado em outras UMEIs), fica a cargo do 

parceiro privado nas unidades da PPP. 

Outra vantagem apontada pela modelagem e que se visualizou 

rapidamente no desenrolar contratual foi o forte apelo junto à população, com o 

caminhar do projeto. 

Em conversa informal com servidores da PBH, foi informado que o projeto 

desta concessão alcançou relativo sucesso muito rapidamente, com novas 

unidades educacionais sendo inauguradas em curtíssimo espaço de tempo, antes 

                                                           
15 Tendo em vista o julgamento desta auditoria, o relatório completo já é público, podendo ser 

acessado no site do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de 
Belo Horizonte. Disponível em: http://redebh.com.br/2016/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-
20_15-12-05.pdf. Acesso em: nov. 2019. 
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até do previsto no Contrato de Concessão. Com isso, o problema do déficit de 

vagas na educação infantil já havia diminuído consideravelmente, mas ainda não 

estava erradicado. 

Assim, a decisão de se aumentar o número de UMEIs – em áreas onde o 

déficit de vagas era relativamente alto – por PPP foi uma política pública 

relativamente acertada já que tratou-se, aos olhos da população, de um projeto até 

aquele momento vitorioso e bem-sucedido. 

Portanto, foi relatado que o projeto – com o andamento e a entrega das 

unidades educacionais – teve grande apelo junto à população, de diferentes 

extratos sociais; sendo motivo de referência o fato de a estrutura e os serviços 

atrelados à concessão (portaria, limpeza, zeladoria, manutenção, etc.), ser o 

mesmo em bairros muito pobres e de classe média alta, onde existiam unidades 

deste contrato. Esta aprovação da população foi outro fator – não determinante, 

mas considerado – a estimular o aumento do número de unidades na PPP, com a 

celebração do 3.º Termo Aditivo, que será visto adiante. 

Como se vê, muito do adiantado pelo VfM no planejamento do projeto e na 

modelagem da concessão, acabaram se verificando no decorrer contratual. 

2.1.4 A Matriz de Riscos 

O contrato tem uma matriz de riscos bastante definida, haja vista a 

modelagem ter se utilizado – além das assessorias possíveis pela parceria do IFC 

– de um arcabouço mais consolidado em relação a este assunto; mormente por 

conta do próprio amadurecimento do instituto e experiência de outras contratações 

de longo prazo, como por exemplo das rodovias federais e do estado de São 

Paulo, além de outros projetos nacionais. 

O planejamento quanto aos riscos é também minucioso e bastante 

detalhado. Nos estudos da modelagem foram identificados 48 riscos ao projeto, 

divididos em seis grandes vertentes, conforme o quadro abaixo: 
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Quadro 7 - Número de riscos e suas vertentes 

Vertentes dos Riscos 
Número  

de Riscos 

1. Em relação ao Projeto 5 

2. Em relação à Execução das Obras 8 

3. Em relação a Aspectos Operacionais 8 

4. Em relação ao Término Antecipado 6 

5. Em relação a Aspectos Regulatórios 5 

6. Riscos Econômico-Financeiros 16 

TOTAL 48 

Fonte: Elaboração própria com base nos Estudos da Matriz de 
Classificação de Riscos do Procedimento Administrativo 
01–102.246/11-20 da Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

Com base nestas vertentes – que podem ser considerados como macro 

riscos – é que foi desenvolvida a matriz de riscos propriamente dita. Com isto, se 

desdobrou os riscos de cada vertente apresentada acima, com uma definição clara 

de cada um, a estratégia para tratá-los (se haveria monitoramento, mitigação ou 

contingenciamento), se a prioridade do risco é alta, baixa ou crítica e, principalmente, 

sua alocação. 

A matriz do estudo é extremamente densa e detalhada, com definição absolu-

tamente esmiuçada, e às vezes até repetitiva de cada um dos riscos e também de 

cada ação necessária para os tratamentos tanto daqueles como de seus desdo-

bramentos, apresentados em mais de 30 páginas no procedimento administrativo. 

Como não é escopo deste trabalho uma atenção extrema à matriz de 

riscos, nem seu estudo ou a importância de sua alocação para os reequilíbrios 

econômico-financeiros, vamos nos ater a uma representação gráfica simplificada 

tanto dos riscos como de sua alocação. 
 

Quadro 8 - Matriz de riscos 

continua 

Vertente  
dos Riscos 

Risco 

Alocação dos Riscos 

Público Privado 

Projeto Todos os riscos relativos aos projetos  X 

Execução das 
Obras 

Alteração no local dos terrenos ou nas próprias obras a 
pedido do FNDE 

X  

Todos demais riscos relativos às obras  X 

Operacionais 

Utilização empreendimento para outros fins e danos 
aos bens da concessão 

X  

Impasses quanto aos aspectos operacionais Compartilhado 
Todos demais riscos relativos a aspectos operacionais  X 
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Quadro 8 - Matriz de riscos 
conclusão 

Vertente  
dos Riscos 

Risco 

Alocação dos Riscos 

Público Privado 

Término 
Antecipado 

Caducidade e Intervenção na concessão  X 
Rescisão Contratual consensual Compartilhado 
Todos demais riscos relativos ao término antecipado X  

Regulatórios 
Passivo ambiental existente após assinatura contrato  X 
Todos demais riscos regulatórios (passivo ambiental, 
licenças, atraso desapropriações) 

X  

Econômico-
Financeiros 

Modificação unilateral do escopo do contrato, casos 
fortuitos e aumento de tributos 

X  

Todos demais riscos econômico-financeiros(1)  X 

Fonte: Elaboração própria com base nos Estudos da Matriz de Classificação de Riscos. 
Procedimento Administrativo 01–102.246/11-20 da Prefeitura de Belo Horizonte. 

(1) Como são muitos os riscos alocados ao parceiro privado nesta vertente, é interessante nominá-
los, mesmo que resumidamente: riscos cambiais, falência do concessionário, atraso no 
pagamento da contraprestação pública, lucro, erro na proposta comercial, adequação da 
tecnologia, custo de capital, inflação, aumento dos preços equipamentos/mobiliário, não 
constituição da garantia pelo Poder Concedente e gestão tributária. 

 

No gráfico 3, consegue-se mensurar melhor a alocação, levando-se em 

conta o número de riscos: 
 
 

Gráfico 3 - Alocação de riscos em números 

  
Fonte: Elaboração própria com base nos Estudos da Matriz de Classificação de Riscos. 

Procedimento Administrativo 01–102.246/11-20 da Prefeitura de Belo Horizonte. 
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Como se verá quando do exame dos Termos Aditivos, a alocação clara dos 

riscos é muito importante em contratos de longo prazo, o que facilita muito a aplicação 

dos instrumentos para o reequilíbrio econômico-financeiro nestes contratos. 

2.1.5 O Reequilíbrio Econômico-Financeiro 

O contrato da concessão administrativa para a construção e operação das 

escolas de BH já refletiu, como já visto, uma preocupação muito pontual com a 

alocação de riscos e seus reflexos no reequilíbrio econômico-financeiro (REF). 

Para isto, na modelagem se contou com o instrumento do Fluxo de Caixa 

Marginal (FCM) para fins de cálculo do REF. 

Esta metodologia de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro para 

novos investimentos foi tida como uma das grandes novidades da segunda fase do 

PROCROFE,16 nas concessões rodoviárias federais do final dos anos 2000, 

juntamente com uma definição clara de alocação de riscos além de outros métodos 

de reequilíbrio baseados em descontos por performance.17 

Sinteticamente, o FCM é o método de reequilíbrio a ser utilizado com fins a 

se prestigiar o momento em que se dará por parte do concessionário novos 

dispêndios18 ou em que ocorreu o evento que gerou o desequilíbrio. Ou seja, a par 

da execução contratual da concessão, com seu Plano de Negócios (PN) em curso 

e com a respectiva TIR projetada/real em andamento, ao surgir a necessidade de 

um novo investimento por parte do concessionário, o reequilíbrio será feito pelo 

FCM. Nesta metodologia, os desembolsos e receitas em relação ao novo 

investimento serão tratados separadamente, em um fluxo de caixa apartado – à 

margem – do fluxo de caixa do projeto como um todo.19 

                                                           
16 Programa de Concessão de Rodovias Federais, iniciado no início dos anos noventa e com as 

primeiras concessões ocorridas logo após a promulgação da Lei de concessões (8.987/95). 
17 FREITAS, Rafael Veras de. O equilíbrio econômico-financeiro nas concessões de rodovias. Revista 

de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 15, n.58, p.199-239, abr./jun. 2017. 
18 FREITAS, loc. cit. 
19 Uma boa definição de Fluxo de Caixa Marginal foi dada pelo próprio Tribunal de Contas da 

União (TCU) no Acórdão que confirmou a metodologia utilizada pela ANTT para reequilíbrio 
econômico-financeiro. Diz o Acórdão 2.927-49/2011-P: “Tal metodologia é denominada pela 
ANTT de ‘Fluxo de Caixa Marginal’ e, sinteticamente, consiste na aplicação de um fluxo 
financeiro próprio a cada evento novo, surgido ao longo da execução contratual, considerando, 
isoladamente, os investimentos não previstos no contrato original, tanto em relação às despesas 
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A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) regulamentou o 

FCM para as concessões rodoviárias federais através do artigo 2.º da Resolução 

3.651/2011.20 

Como se pode perceber de tal regulamentação, no caso específico das 

concessões federais rodoviárias o FCM seria utilizado somente para novos 

investimentos no curso da concessão. Aparentemente, a lógica desta metodologia 

faz todo sentido, já que traz para o presente – ou seja, para o tempo do novo 

dispêndio – as condições econômico-financeiras desta operação, tratando em 

bases mais realistas as condições de reequilíbrio do que num PN de uma década 

atrás, por exemplo. 

No entanto, com a relativa novidade do instrumento, e possivelmente 

influenciados pela normatização por parte da União e tendência de análise do 

Tribunal de Contas da União (TCU), o FCM passou a ser constantemente usado 

em contratos de concessão e PPPs tanto para investimentos novos como para 

reequilíbrios de eventos passados. É o que se pode perceber dos contratos de 

concessão rodoviária do estado de São Paulo e de algumas PPPs por concessão 

administrativa,21 inclusive esta das escolas infantis de Belo Horizonte. 

Como este contrato teve poucos reequilíbrios até o momento, conforme se 

perceberá quando da descrição dos termos aditivos com o desenrolar contratual, 

algumas das críticas ao FCM, mormente as feitas pelo controle externo, não 

puderam ser percebidas no caso das escolas de BH, pelo menos que sua 

ocorrência tenha sido detectada no procedimento administrativo. 

Com efeito, apesar da doutrina ter saudado e contribuído para utilização do 

FCM como novo instrumento de cálculo de reequilíbrios, tem se notado as 

                                                                                                                                                                                  
quanto às receitas adicionais, valores respectivamente denominados pela Agência de ‘receitas 
marginais’ e ‘dispêndios marginais’. 
Caso esse método seja efetivamente adotado pela ANTT, cada novo investimento aditivado 
impactará o contrato original de forma condizente com a realidade econômica na qual ele se 
insere, mantendo inabalado o fluxo de caixa previsto no contrato original (fl. 148, item 39).” 

20 Art. 2.º A metodologia de que trata esta Resolução consiste na recomposição do equilíbrio 
contratual, na hipótese de inclusão de obras ou serviços não previstos no Programa de 
Exploração da Rodovia (PER), que esteja vigente à época da publicação da Resolução nº 
3.651/2011, por meio da adoção de um Fluxo de Caixa Marginal, projetado em razão do evento 
que ensejar a recomposição, considerando: 

 I - os fluxos dos dispêndios marginais resultantes do evento que deu origem à recomposição; e 
 II - os fluxos das receitas marginais resultantes da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 
21 Contrato 352/2017 ARTESP com a Entrevias S/A e Contrato de PPP por concessão administrativa 

do Hospital do Subúrbio de Salvador. 
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limitações do método. Há autores com posições contundentes no sentido de que a 

utilização do FCM para eventos de desequilíbrio que não os novos investimentos – 

por conta da taxa de desconto utilizada no cálculo do FCM, e que traz as 

premissas financeiras do momento do reequilíbrio para o presente –, na verdade 

vão diminuindo a lucratividade do parceiro privado a cada reequilíbrio, o que 

poderia causar sérias assimetrias contratuais ou até mesmo caracterizar 

enriquecimento sem causa.22 

Assim, mesmo para novos investimentos, ainda há questionamentos sobre 

se o FCM é mesmo o melhor método a se realizar o reequilíbrio econômico-

financeiro. A mesma crítica utilizada para os eventos pretéritos que gerem 

reequilíbrios também pode ser utilizada para os novos investimentos. Com efeito, 

mesmo para novos investimentos, ao se incrementar reequilíbrios a aplicação da 

taxa de desconto – invariavelmente menor do que a taxa de retorno do projeto – 

leva a uma diminuição da rentabilidade total do projeto, o que vai – a cada 

reequilíbrio – tornando a concessão mais desinteressante para o parceiro privado. 

E quanto mais cedo na execução contratual se derem os reequilíbrios – e, 

como já dito – maior o número destes reequilíbrios, mais a lucratividade do projeto 

se aproxima da taxa de desconto do próprio FCM e, portanto, mais longe da TIR 

projetada (ou real até o momento) vai ficando o negócio como um todo, em 

prejuízo do concessionário. 

Como dito, a pouca utilização do FCM em razão do baixo número de 

reequilíbrios não demonstrou – no caso das escolas de BH, até o momento – a 

confirmação das críticas ao modelo; mas fica como alerta que em questões de 

REF, a eficiência econômica do contrato invariavelmente depende de uma boa, 

detalhada e fixa alocação de riscos,23 que premia o andamento contratual com 

eficientes reequilíbrios, mesmo que por instrumentos não tão perfeitos ou mesmo 

questionáveis, por parte da doutrina. 

                                                           
22 RIBEIRO, Maurício Portugal. 20 anos da Lei de Concessões. 10 anos da Lei de PPPs. Rio de 

Janeiro: Revolução eBook, 2015. p.181. 
 No entanto, o referido autor ressalva que não há falar em enriquecimento sem causa na medida 

em que se o reequilíbrio está presente no contrato, pactuado pelas partes, a diferença seria 
resultado da natureza e da própria estrutura do pactuado. 

23 Idem, 2011, p.80. 
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2.1.6 A Experiência Pretérita do Parceiro Privado – qualificação técnica 

Toda a preocupação da modelagem com a minuciosa descrição das obras 

e serviços não teria muito sentido se o procedimento licitatório não trouxesse 

balizas claras também para a escolha do parceiro privado. É sempre um ponto de 

muita tensão na modelagem de qualquer licitação, principalmente quando o item a 

ser contratado é complexo, como no caso das escolas de PBH, a definição dos 

índices e requisitos de experiência do parceiro privado a ser contratado. 

Com a licitação desta concessão não foi diferente. Percebe-se no 

procedimento administrativo um cuidado extremo na definição dos instrumentos do 

edital para escolha do parceiro privado deste projeto. 

Para fins de habilitação, o certame trouxe a necessidade de apresentação 

da documentação de praxe relativa à habilitação jurídica e qualificação econômico-

financeira,24 dos proponentes para participação no certame. Com especial 

destaque para a apresentação de demonstração contábil com patrimônio líquido, 

por parte do licitante ou consórcio de, no mínimo, 82 milhões de reais. 

Como se considerou o valor máximo da contraprestação mensal de R$ 3,25 

milhões, considerando-se o prazo total da concessão (20 anos), mais a contrapartida 

pelo valor da obra no valor de R$ 100 milhões; tem-se que o montante do patrimônio 

líquido requerido ficou menor que os 10% estipulados pela Lei n.º 8.666/93.25 

Já para qualificação técnica, a documentação a ser apresentada para fins 

de habilitação teve contornos interessantes. O primeiro foi que o licitante/consórcio 

deveria apresentar comprovação de investimentos – com recursos próprios ou de 

terceiros – em empreendimento predial ou de infraestrutura de pelo menos 80 

milhões de reais; podendo haver soma de documentos para esta comprovação, 

desde que nenhum deles fosse menor que 15 milhões, e pelo menos um tivesse 

valor igual ou maior que 40 milhões. 

Também, o edital regulou que o licitante deveria comprovar experiência na 

execução de obras de construção predial de pelo menos 26 mil m2, além da 

execução direta ou indireta de serviços de gestão predial – com pelo menos 

                                                           
24 Os documentos para habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal 

seguiram exatamente os ditames dos artigos 27 a 29 e 31 da Lei n.º 8.666/93. 
25 Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: [...] 
 § 3.º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não 

poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação 
ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização 
para esta data através de índices oficiais. 
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serviços de conservação, limpeza, manutenção, portaria e proteção de patrimônio 

– em prédios com área mínima de também 26 mil m2. 

Da mesma forma como ocorreu para a comprovação do investimento, 

também para a experiência com construção e serviços de gestão predial permitiu-

se a soma de atestados, desde que cada atestado fizesse referência a área de 

pelo menos 1.700 m2 – tanto para construção como para gestão predial. 

Levando-se em consideração o número de unidades e as metragens das 

UMEIs e EMs conforme Quadro 01 acima (32 e 5; e 1.100m2 e 4.500m2, respecti-

vamente), tem-se que este requisito de comprovação da qualificação técnica ficou 

em aproximadamente 45,06% do total de área a ser construída e manutenida pelo 

parceiro privado. Este percentual é menor do que 50%, montante que o controle 

externo26 (inclusive o mineiro27), considera razoável e máximo de se exigir como 

qualificação técnico-operacional em contratações de obras e serviços. 

Nota-se no procedimento administrativo, principalmente no parecer jurídico 

que analisou as minutas do edital, contrato e anexos, uma grande preocupação e 

cuidado com a adequação da qualificação técnica ao posicionamento tanto do 

controle externo como do Judiciário. 

O edital também previu expressamente, para os serviços de gestão predial, 

a possibilidade de subcontratação; devendo a subcontratada já na proposta 

apresentar todos os documentos para fins de habilitação, sendo proibida a 

participação da mesma subcontratada para mais de um licitante, por óbvio. 

Por fim, a regulamentação do certame permitiu expressamente a 

participação de instituições financeiras, entidades abertas ou fechadas de 

previdência complementar e fundos de investimento; mas sem isentá-las da 

documentação relativa à comprovação das edificações, o que leva a conclusão 

lógica de que essas entidades somente poderiam participar do certame se em 

consórcios com construtoras ou empreiteiras para fins de atendimento dos 

requisitos de obras civis; já que não houve regramento por parte do edital de 

permissão de subcontratação da realização das obras. 

                                                           
26 TCU: Acórdãos 1.052/2012; 342/2012; 2.387/2014 e 3.104/2013. 
27 TCE/MG: Denúncias 932866; 969183 e 1024670. 
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2.2 A Licitação e os Procedimentos Preparatórios 

Por força da própria Lei das PPPs, a modalidade escolhida para a licitação 

foi a concorrência, modelo mais regrado e pormenorizado da Lei 8.666/93, e com 

os prazos mais dilatados de trâmites procedimentais. 

Antes do certame, no entanto, tanto a Lei das PPPs como a própria Lei 

8.666/93 apregoam uma série de atos preparatórios para a publicação do edital. 

Todas as questões orçamentárias relativas a esta fase serão tratadas mais à 

frente, na segunda parte deste trabalho. As demais, seguem sintetizadas abaixo. 

2.2.1 A Consulta e a Audiência Pública 

As minutas do edital e seus 14 anexos foram apresentados para apreciação 

da população em geral, por meio de consulta pública, tal qual o mandamento do artigo 

10, inciso VI da Lei de PPP. 

Diferentemente da audiência pública, o instrumento de participação popular 

da consulta pública traz à Administração a necessidade de responder – fundamen-

tadamente – a cada contribuição trazida pela população participante do procedimento. 

Para operacionalização, optou-se por deixar as minutas do edital, 

contrato e anexos à disposição da população no site da Prefeitura, ou ainda a 

possibilidade de acesso por via impressa, conseguida pessoalmente na 

Secretaria de Educação; podendo as contribuições dos populares serem 

recebidas posteriormente via correio eletrônico. O prazo para contribuições foi o 

legal de 30 dias, e as respostas a cada uma das sugestões foram disponibilizadas no 

próprio site da Prefeitura e lá continuam.28 

As contribuições – em número de 26 – foram das mais variadas regras do 

edital e contrato, com perguntas e sugestões das mais simples às mais sofisticadas, 

várias delas resultando em alterações no instrumento contratual. 

Em que pese a gama de assuntos das contribuições da consulta pública 

tenha sido muito ampla, referentes a várias passagens da minuta do edital/contrato, 

quando se coloca a qual parte da modelagem destes documentos ela se refere, 
                                                           
28 Último acesso em janeiro de 2020. 
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consegue-se montar um quadro interessante deste instrumento, conforme se  

vê abaixo: 

 
Gráfico 4 - Contribuições da consulta pública 

 

Fonte: Elaboração própria com base nas Contribuições da Consulta Pública. 
Procedimento Administrativo 01–102.246/11-20 da Prefeitura de Belo 
Horizonte. 

 

Como se vê, variantes do tema do equilíbrio econômico-financeiro tiveram 

– muito à frente – o maior número de contribuições. Muitas delas refletiram em 

alterações do edital e/ou contrato. 

A sugestão a respeito do Verificador Independente (VI), por exemplo, foi 

completamente acatada; obrigando a Administração a deixar a nota de desempenho 

em seu valor máximo enquanto não houvesse a contratação do verificador, conforme 

já mencionado no item 2.1.2. 

Esta cláusula influiu diretamente na remuneração mensal do concessionário, 

já que o VI – por problemas na licitação para sua contratação – foi contratado 

somente em abril/2017, ou seja, quase 5 anos após a assinatura do contrato; e sua 

alteração denota, de certa forma, a importância do instituto da consulta pública para 

certames de contratações de longo prazo. 
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Das sugestões que não se transformaram em alterações contratuais, a que 

propôs alteração na proporção do reajuste – que considerou que os serviços seriam 

reajustados ano-a-ano numa proporção de 75% para os materiais e 25% de acordo 

com a Convenção Coletiva de Trabalho das categorias – depois teve pedido formal de 

reequilíbrio pela concessionária, não atendido pelo poder público. 

Posteriormente à realização da consulta pública, ocorreu também uma 

audiência pública. Nesta segunda, em que pese no procedimento administrativo 

conste uma ata muito detalhada do evento, a participação popular foi diminuta, 

com somente quatro participações de presentes à reunião, e sobre aspectos mais 

generalistas do contrato, tais como área a ser construída, necessidade de 

construção das escolas para o município, etc. 

Percebe-se na ata que os discursos das autoridades presentes ocuparam 

a maior parte do tempo da reunião. 

2.2.2 Da Publicação do Edital 

As minutas do contrato e editais foram analisadas pela assessoria jurídica 

contratada pelo IFC, que participou de toda a modelagem jurídica do projeto. É um 

parecer denso e longo, com análise pormenorizada de todos os aspectos jurídicos 

das minutas apresentadas da concessão. 

Para atender aos ditames do artigo 38, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, 

a Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte (PGM/BH) ratificou o parecer 

da assessoria jurídica contratada pela modelagem do projeto. 

O edital foi publicado, e republicado por duas vezes para prorrogação de 

prazo, levando-se o dia da abertura dos envelopes de proposta comercial e habili-

tação para o dia 06/06/2012. Com as prorrogações, o mês de maio/2012 ficou 

quase que completamente para esclarecimentos, elaboração das propostas e 

visita técnica. 

2.2.3 Dos Esclarecimentos 

Primeiramente, pela complexidade do edital, e pela quantidade de descrição 

de maquinários, móveis e serviços para a concessão, era de se esperar muito mais 
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pedidos de esclarecimentos do que ocorreu no certame. Do exame do procedimento 

administrativo tem-se que somente 12 questionamentos foram feitos, e quase a 

metade deles relativos aos projetos arquitetônicos das escolas e questões de 

construção (que ou não estavam nos anexos, ou os arquivos apresentaram erro, etc.); 

e a outra metade relativos ou a qualidade ou descrição dos serviços. 

O gráfico 5 abaixo ilustra a divisão dos questionamentos por assunto: 
 

Gráfico 5 - Assuntos dos pedidos de esclarecimentos 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos Pedidos de Esclarecimentos. 
Procedimento Administrativo 01–102.246/11-20 da PBH. 

 

Assim como na participação popular da consulta pública – afora os 

questionamentos sobre ausência ou defeito de arquivos dos projetos – os 

apontamentos também foram pertinentes, e de certa forma bem elaborados, o que 

denota o real interesse dos pretensos participantes do certame em esclarecer a 

dinâmica futura do contrato. 

2.2.4 Da Visita Técnica 

Embora seja um procedimento extremamente questionável – tanto por 

parte da doutrina, mas principalmente pelo controle externo – seja porque i) a visita 

técnica pretensamente facilitaria um eventual conluio dos licitantes que já se 

conheceriam nesta fase preliminar; ou ii) seja em razão da suposta restrição à 

competitividade tendo em vista a dificuldade imposta a futuros licitantes obrigando-

os a visitar os locais das obras/serviços da licitação; o fato é que no caso das 

escolas infantis de BH, não houve maiores celeumas em relação a este ponto. 
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Com efeito, tratava-se de uma concessão para construção e prestação de 

serviços de 37 unidades escolares; portanto, em 37 terrenos diferentes, com suas 

peculiaridades, características geológicas e de construção, futura logística para 

prestação de serviços, etc. 

O edital da concorrência foi expresso em relação à obrigatoriedade da 

visita técnica, bem como da necessidade posterior de apresentação da declaração 

fornecida pelo Município de sua realização, para fins de participação no certame29. 

Em que pese se reconheça que haja uma certa má-vontade com a visita 

técnica quando obrigatória – principalmente pelos órgãos de controle – há casos em 

que a Administração também deve prezar pela integralidade de seu projeto, obrigando 

os futuros licitantes a conhecerem as reais condições do que se vai licitar.  

Também, a prática – mormente em licitações de obras da Lei 8.666/93 – nos 

mostra que as administrações sentem-se de certa forma confortáveis quando há um 

grande número de interessados na visita técnica – principalmente quando esta é 

obrigatória –, o que dá sinais de que o projeto é viável e de interesse do mercado. 

Aparentemente, foi o caso desta licitação. 

Do procedimento administrativo, tem-se que oito empresas se credenciaram e 

realizaram a visita técnica e, portanto, estariam aptas a participar da concorrência. 

Destas, duas das empresas eram do mesmo grupo econômico – Odebrecht 

Participações e Investimentos S/A e Construtora Norberto Odebrecht Brasil S/A – e as 

outras empresas que realizaram a visita técnica foram: Construtora Cowan S/A; 

Construtora Andrade Gutierrez S/A; HAP Engenharia Ltda.; Planova Planejamento e 

Construções S/A; Construcap – CCPS Engenharia e Comércio S/A; e Concremat 

Engenharia e Tecnologia S/A. 

 

                                                           
29 “2.5. As PROPONENTES deverão, obrigatoriamente, realizar visita técnica às áreas destinadas 

à execução do objeto da presente CONCORRÊNCIA, por meio de agendamento prévio a ser 
efetuado até [...] 

 2.5.1. Após a realização da visita técnica, a PROPONENTE receberá um comprovante, 
devidamente assinado pelo agente público que a acompanhou, para fins de cumprimento da 
exigência prevista no item 10.3.5 (vii) do EDITAL. [...] 

 10. Documentos de Qualificação [...] 
 10.3.5. Além dos documentos referidos acima, a PROPONENTE deverá apresentar, ainda, os 

seguintes documentos [...] 
 (viii) comprovante de realização da visita técnica, recebido pela PROPONENTE nos termos do 

item 2.5.1 do EDITAL.” 
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De todas estas empresas, somente três tinham como sede principal de seu 

negócio a cidade de Belo Horizonte, sendo que três eram do estado do Rio de 

Janeiro e duas do estado de São Paulo; o que já enfraquece muito o argumento da 

restrição de competitividade neste caso. 

Por fim, como se pode ver pela simples descrição do nome das empresas 

que fizeram a visita técnica, mesmo com a sofisticada modelagem e planejamento 

inicial do projeto, o interesse do mercado refletiu que este era um empreendimento 

basicamente de construção, onde o maior atrativo do projeto era a construção das 

unidades escolares, relegando-se a segundo plano a prestação dos serviços. 

De fato, o valor de R$ 100 milhões iniciais para a construção das escolas – 

e ainda em contrapartida imediata conforme fossem as unidades entregues – 

representavam quase 3 anos do valor da contraprestação mensal dos serviços à 

época, de modo que o interesse por empresas e grupos econômicos ligados à 

construção civil foi natural. 

2.2.5 A Licitação Propriamente Dita 

Com a publicação do edital estipulou-se – como já dito – o valor máximo da 

contraprestação mensal em R$ 3.250.000,00 sobre o qual dar-se-ia o desconto 

para classificação no certame. Também, era necessária comprovação de garantia 

de proposta no valor de R$ 8 milhões de reais para participação na licitação. 

O edital previu a inversão de fases. Com isso, apresentaram proposta para a 

licitação 3 empresas, sendo duas em consórcio. Houve, portanto, duas concorrentes. 

A primeira, as empresas Odebrecht Participações e Investimentos S/A e Construtora 

Norberto Odebrecht Brasil S/A, conjuntamente, sob a denominação de “Consórcio 

Educar”, e a segunda a Construtora Andrade Gutierrez S/A. 

As garantias de proposta de ambas as concorrentes foram aceitas e 

procedeu-se a abertura dos envelopes de preços. 

A proposta da Construtora Andrade Gutierrez S/A foi no valor de R$ 3,25 

milhões pela Contraprestação Máxima Mensal – exatamente o valor máximo do edital 

– e o “Consórcio Educar” apresentou proposta de R$ 3,246 milhões; que foi portanto a 

menor, e com deságio de aproximadamente 0,12% do valor máximo permitido pelo 

edital (ou, 4 mil reais). 
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O “Consórcio Educar” foi habilitado, e convocado a formalizar a Sociedade 

de Propósito Específico (SPE), apresentar o Plano de Negócios, restituir o IFC e a 

PBH pelas despesas da modelagem do projeto e assinar o contrato de concessão. 

A SPE constituída foi denominada de SPE Inova BH S/A, com composição 

societária de 99% para a Odebrecht Participações e Investimentos S/A, e 1% para 

a Construtora Norberto Odebrecht Brasil S/A, com capital social de R$ 15 milhões, 

conforme pregava o Edital. 

Em 24/07/2012 foi assinado o contrato de concessão, e em 06/03/2013 

procedida a sua publicação. 

2.3 O Desenrolar Contratual da Concessão da Educação Infantil da 

Prefeitura de Belo Horizonte 

Neste tópico se buscará, resumidamente, apontar os principais aconte-

cimentos após a assinatura do contrato, que puderam ser compreendidos do 

exame do procedimento administrativo e de conversas com servidores da PBH, da 

concessionária e também do TCE/MG. 

O Contrato de Concessão Administrativa 01/2012 da PBH reflete, por 

óbvio, completamente tanto as disposições da modelagem como do edital da 

licitação, de modo que não se fará maiores consideração sobre o instrumento 

propriamente dito. 

No que interessa a este trabalho, procederemos a uma análise resumida 

dos acontecimentos da execução contratual que resultaram (ou não) em Termos 

Aditivos (TAs). 

Esta contratação teve poucos termos aditivos, considerada sua extensão 

temporal até o momento. Tanto pelo procedimento administrativo, como pelo Portal 

de Transparência da PBH Ativos30, tem-se até o momento oito Termos Aditivos31, 

que serão descritos abaixo. 

                                                           
30 Sociedade anônima pública municipal de capital fechado, criada em 2011 para auxiliar BH “na 

execução das políticas públicas, por meio da estruturação de operações de captação de 
recursos e modelagens de concessões e PPPs, viabilizando projetos de infraestrutura nas áreas 
de saúde, educação, dentre outros de interesse da população”. 

 Disponível em: http://pbhativos.com.br/a-pbh-ativos/quem-somos/. Acesso em: jan. 2020. 
31 Não se realizará uma análise minuciosa de todos os Termos Aditivos (TAs), bastando para os 

fins deste trabalho uma citação ao objeto do TA, suas principais características e motivo de sua 
realização e sua localização no tempo do desenrolar contratual. Foram examinados os Termos 
Aditivos até março de 2020. 
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2.3.1 O 1.º Termo Aditivo 

O Primeiro Termo Aditivo foi assinado em 22/02/2013 e publicado em 

06/03/2013, juntamente com o contrato, e refletiu a dificuldade do Poder 

Concedente em constituir todas as garantias para o bom andamento do projeto no 

prazo estipulado pelo edital. 

A modelagem estabeleceu uma sofisticada e bem estruturada teia de 

garantias a ser implementada pelo poder público, com fins a dar certo conforto aos 

financiadores e interessados nesta contratação. 

A cláusula 34ª do Contrato estabeleceu a constituição de garantias por parte 

do poder público i) no valor de 6 parcelas da Contraprestação Mensal (CM); e ii) de 

R$ 127 milhões para a contrapartida da obra e caso a garantia da contraprestação 

mensal fosse executada. 

O prazo para a constituição destas garantias foi de 180 dias a partir da 

assinatura do contrato. Ante a não constituição das garantias, em janeiro/2013, a 

SPE e a PBH resolveram aditar o contrato em mais 180 dias para aquele fim. 

O TA estabeleceu que em dez dias de sua assinatura haveria a constituição 

de R$ 50 milhões de caução em dinheiro em conta vinculada de agente fiduciário; e 

seriam penhorados mais R$ 50 milhões de créditos da PBH em face da Companhia 

de Saneamento de Minas Gerais (COPASA S/A). 

Como se vê, o valor da garantia diminuiu frente ao previsto no próprio 

contrato. Para contornar esta situação, a PBH se comprometeu em relação às 

garantias para CM em proceder a sua constituição a cada unidade que fosse 

entregue, conforme disposição da cláusula 2.3 do TA. 

Por esta razão, a cada unidade entregue pelo concessionário, havia no 

próprio documento de entrega provisória um cálculo da garantia proporcional 

àquela unidade; que a PBH deveria constituir para fins de garantir o pagamento da 

Contraprestação Mensal. 

2.3.2 O 2.º Termo Aditivo 

O Segundo Termo Aditivo foi assinado em 21/11/2013 e teve como escopo 

atender as alterações da Lei Municipal de Belo Horizonte 10.633/13, que adequou 
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a legislação municipal às alterações na Lei Federal de PPPs, perpetradas pela Lei 

Federal n.º 12.766/2012. 

A respectiva Lei Federal alterou a Lei de PPPs, instituindo a figura do 

“Aporte de Recursos” para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis 

para aqueles projetos. 

Quando dos trâmites para a elaboração do 1.º TA, já estava em vigor a 

respectiva Lei Federal, de modo que nas tratativas daquele aditivo já se previu 

prazo para análise dos impactos que a referida alteração legislativa traria ao 

contrato; bem como edição de lei municipal sobre o caso, conforme, mandamento 

da própria Lei Federal. 

Sucintamente, a Lei Federal n.º 12.766/2012 ao estabelecer o “Aporte de 

Recursos” para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, estipulou a 

isenção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e da base de cálculo 

do PIS/PASEP destes valores repassados ao parceiro privado.  Com isso, tendo 

em vista o óbvio benefício fiscal, era mandatória a elaboração do TA. 

Assim, o TA substituiu o conceito de “Contrapartida Pelo Investimento Na 

Obra” pelo conceito de “Aporte de Recursos”, com o respectivo benefício fiscal. 

Nas tratativas para a elaboração do TA, a PGM/BH em seu parecer jurídico 

adiantou que os cálculos relativos ao reequilíbrio econômico-financeiro ainda estavam 

sendo realizados pelo IFC, já que três escolas já haviam sido entregues pela sistemática 

do contrato, sem o benefício fiscal. No entanto, tendo em vista a premência pela 

realização do aditivo, em razão de permitir rapidamente a aplicação do aporte com os 

benefícios fiscais, viabilizar a redução da garantia e empréstimo junto ao BNDES e dar 

eficácia plena ao contrato, o TA foi prontamente assinado. 

2.3.3 O 3.º Termo Aditivo 

O Terceiro Termo Aditivo, foi assinado em 25/06/2014 e seu escopo foi o 

aumento do número de UMEIs, de 32 para 46; um aumento de 14 unidades, ou 

43,75%, ao objeto do Contrato de Concessão. 

O aditivo ainda definiu prazos para o Poder Concedente disponibilizar os 

terrenos para a construção das unidades educacionais, e ainda fixou prazo de 36 

meses para o concessionário construir e deixar em funcionamento as novas UMEI´s. 
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Neste aditivo, os estudos e cálculos para o reequilíbrio econômico-financeiro 

foram feitos pela PBH Ativos S/A. Aliás, grande parte dos estudos, cálculos e auxílios 

para elaboração do fluxo de caixa marginal nos termos aditivos se deram pela PBH 

Ativos, sendo depois ratificados pela Secretaria de Educação e PGM/BH. 

Este é um daqueles termos aditivos que não chamam muita atenção no 

procedimento administrativo, ou seja, são muitos discretos; mas com o desenrolar 

do projeto demonstram um poder de alteração imenso no contrato. 

Os cálculos foram minuciosos, com novo estudo de VfM e levaram em 

conta os valores dos ajustes também do 2.º TA, levando o valor do Aporte Público 

para R$ 150 milhões, agora pelas 46 UMEIs e 5 EMs; e a Contraprestação Mensal 

para R$ 3.915.669,26 para operação de todas as unidades. 

Este aditivo teve certa fama, já que toca num assunto caro – e ainda em 

aberto – nos projetos de PPPs: o aumento quantitativo de escopo; e se isto deve 

ou não atendimento aos percentuais do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

Quase três meses depois da assinatura do TA, a Controladoria-Geral do 

Município de Belo Horizonte (CGBH) protocolou procedimento de consulta junto 

ao TCE/MG, questionando a respeito da aplicação dos limites do parágrafo 

primeiro do artigo 65 da Lei 8.666/93 aos contratos de parceria público-privada 

(processo 932529). 

A consulta é procedimento comum nos Tribunais de Contas onde algumas 

autoridades ou servidores públicos municipais/estaduais são autorizados a questionar 

o órgão de controle externo a respeito de dúvidas ou interpretações da legislação, 

sempre em tese. Algumas Cortes permitem a consulta levando-se em consideração o 

caso concreto, desde que demonstrada a repercussão e o interesse público da 

consulta.32 Não é o caso do TCE/MG, que não tem norma nesse sentido.  

Invariavelmente, a resposta dos tribunais por maioria absoluta de votos de 

Conselheiros/Ministros tem caráter normativo, de observância obrigatória pelos 

entes fiscalizados e constitui prejulgamento de tese. 

                                                           
32 Como é o caso do TCE/PR, que em sua Lei Orgânica dispõe: “Art. 38. [...]. § 1.º Havendo 

relevante interesse público, devidamente motivado, a consulta que versar sobre dúvida quanto à 
interpretação e aplicação da legislação, em caso concreto, poderá ser conhecida, mas a 
resposta oferecida pelo Tribunal será sempre em tese.” 
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Como a PBH tem algumas PPPs em andamento e não se teve acesso ao 

procedimento de consulta na íntegra pois ainda não julgado, não se pode afirmar 

categoricamente que a consulta foi feita a respeito do caso específico da PPP da 

educação de Belo Horizonte. No entanto, tendo em vista o período de realização 

(da consulta e do TA), aparentemente a questão diz respeito diretamente ao 

aumento das UMEI´s. Assim, ao que tudo indica, a consulta não poderia ser 

conhecida por um aspecto absolutamente formal, prejudicial de mérito e que 

impediria a sua análise. No entanto, a consulta tramitou e teve posicionamentos 

interessantes no TCE/MG. 

A primeira manifestação foi da Coordenadoria de Fiscalização de Concessões 

e Projetos Financiados, órgão responsável pelo exame de procedimentos a respeito 

de PPPs no TCE/MG. 

Segundo informações da ex-titular desta unidade, esta foi a primeira vez 

que o contrato da PPP da educação chamou a atenção do TCE/MG; já que este 

projeto, pelo planejamento, modelagem e pelos relativamente baixos valores 

envolvidos; não era considerado como de alta probabilidade de riscos de auditoria 

em sua execução. 

A manifestação da precitada Coordenadoria foi minuciosa, ponderou as 

questões levadas à consulta, com uma digressão a respeito do instituto dos contratos 

administrativos e sua aplicação consoante a Lei n.º 8.666/93 e outros marcos 

normativos (leis n.ºs 8.987/95 e 11.079/04); bem como a possibilidade de alterabi-

lidade destes contratos, com avaliação muito interessante sobre o problema posto.33 

Segundo a instrução, os limites do parágrafo 1.º do artigo 65 da Lei  

n.º 8.666/93 não se aplicariam diretamente aos contratos originados de concessões e 

PPPs, mas sim, deveriam servir como balizas aos aumentos quantitativos destes 

contratos, já que não há normatização expressa e direta pela lei de concessões (ou 

PPP) sobre os contratos dali oriundos. 

O documento fez uma ilação entre os termos relativos à reforma e obra nova 

da Lei n.º 8666/93, e os termos greenfield e brownfield, do ramo das concessões e 

PPPs e análise de investimentos. O termo brownfield – quando dito em relação a 

contratos de longo prazo – diz respeito àqueles projetos que já estão em operação, 

por exemplo: uma rodovia já construída e que foi concedida. Por sua vez, o termo 

greenfield diz respeito a projetos não existentes, que deverão ser construídos do 

                                                           
33 Tendo em vista que o processo ainda não foi julgado, não há possibilidade de divulgação de 

partes internas/instruções da consulta. 
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zero34 como, por exemplo, as próprias escolas da PPP de BH, já que as escolas 

ainda não existiam. 

Com isso, segundo a instrução, ao se considerar um projeto greenfield, ou 

seja, novo, sem que já existisse qualquer objeto em relação ao projeto, as alterações 

seriam como se de um contrato de obra nova se tratasse, aplicando-se a partir desta 

ilação o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para aumentos quantitativos. 

Já em relação aos projetos brownfields, ou seja, que já existam, as 

alterações se assemelhariam a reformas, já que não se estaria construindo algo 

novo, do zero e sim partindo-se de algo já existente. Assim, aplicar-se-iam os 

limites da Lei n.º 8.666/93 para reforma, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para 

os aumentos quantitativos. 

Assim, para a unidade técnica esta foi a resposta em tese para o questio-

namento posto pela CGM/BH. Como a consulta foi em tese, a instrução não 

mencionou a PPP da educação; mas, como este é um projeto considerado greenfield, 

o máximo de aumento quantitativo permitido seria de 25% (vinte e cinco por cento), 

nos termos da instrução. 

Levado à votação o processo teve pedido de vistas, concedida ao 

Conselheiro José Alves Viana, que posteriormente apresentou voto-vista. O referido 

voto discordou da opinião da unidade técnica, e, ao argumento de que permitir 

maiores alterações em contratos de longo prazo permitiria sua longevidade aquiesceu 

com a possibilidade de aumento quantitativo de 50% em contratos de PPP. 

A consulta até hoje não foi votada.35-36 

                                                           
34 RIBEIRO, Maurício Portugal. 20 anos da Lei de Concessões. 10 anos da Lei de PPPs. Rio de 

Janeiro: Revolução eBook, 2015. p.57. 
35 A doutrina nacional já examinou a questão dos limites do § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93 aos 

contratos de concessão e PPPs. Em relação aos primeiros Marçal Justen Filho e Maria Sylvia 
Zanela Di Pietro já se posicionaram a respeito da inaplicabilidade daqueles limites às 
concessões da Lei 8.987/95; resumidamente, ao argumento de que como a contraprestação 
destes contratos é, no limite, dada pelos usuários não há falar em condicionar os aumentos 
quantitativos a limites, já que a Lei 8.666/93 busca proteger o Estado dos dispêndios com 
aumentos contratuais ilimitados. 

 É certo também que estes doutrinadores não se debruçaram sobre contratos de PPP, já que o 
raciocínio acima pode levar a interpretação de que as PPPs estariam sujeitas aqueles limites, 
pois há contraprestação do ente público nestes contratos. Autores mais afeitos ao campo das 
PPPs, como Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado, defendem a inaplicabilidade de 
quaisquer limites a contratos de PPPs, a uma pela própria dicção da sua lei que foi expressa em 
relação aos dispositivos da Lei 8.666/93 que se aplicariam aos contratos de PPP; e a duas em 
razão da lógica econômica dos contratos serem diferentes, já que contratos de longo prazo 
atrairiam a possibilidade de maiores alterações, ao passo que em contratos de prazos menores 
(8.666/93) faz sentido licitar em espaços mais curtos de tempo, em busca de adequações de 
suas condições. No entanto, os próprios autores reconhecem que os órgãos de controle podem 
vir a entender que o limite da Lei 8.666/93 se aplicariam a contratos de PPP. 
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2.3.4 O 4.º Termo Aditivo 

O Quarto Termo Aditivo foi assinado em 13/11/2015 e teve como objeto:  

i) instituir o banco de horas em substituição aos dez sábados letivos onde se 

realizariam serviços de portaria, auxiliar administrativo e higiene/limpeza; ii) reequi-

librar o contrato em virtude do aumento do ISSQN na prestação de serviços e 

construção, o que atingiu diretamente o contrato; e iii) aumentar o prazo do 

                                                                                                                                                                                  
 No mesmo sentido, mas sob argumento levemente diferente, Vera Monteiro também defende a 

inaplicabilidade de tais limites, uma vez que os contratos de concessão (incluídas as PPPs) 
encontram limite no objeto contratado e não no valor do contrato. 

     Para aprofundamento: JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de Serviços Públicos. Comentários 
às Leis 8.987 e 9.074 de 1995. Dialética: São Paulo, 1997, págs. 256-257. DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 
terceirização, parceria público-privada e outras formas. 9 ed. São Paulo:Atlas, 2012, págs. 
82/83. RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Alteração de contratos de 
concessão e PPP por interesse da administração pública: problemas econômicos, limites 
teóricos e dificuldades reais. Disponível em: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-
content/uploads/alteracao-de-contratos-administrativos.pdf. Acesso em: mar. 2020. MONTEIRO, 
Vera. A caracterização do contrato de concessão após a edição da Lei 11.079/2004. 2009. 226 f. 
Tese (Doutorado em Direito) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: 
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-24112009-
131838/publico/Vera_Cristina_Caspari_Monteiro_Tese.PDF. Acesso em: mar. 2020. 

36 A par da consulta e da possível resposta que o TCE/MG pode dar a este questionamento, a 
doutrina vem caminhando para interessantíssimo posicionamento acerca deste assunto. 

 Gabriela Miniussi Engler Pinto, no desenvolvimento de estudos no Mestrado Profissional em 
Direito Público da Escola de Direito da FGV em São Paulo, em artigo que apresenta as ideias 
seminais de sua dissertação, elabora um raciocínio que os contratos de longo prazo 
(concessões e PPPs) tem base lógica eminentemente diferente daqueles realizados sob as 
regras da Lei n.º 8.666/93, com prestações contratuais muito mais claras nestes segundos; já 
que os primeiros – por serem de longo prazo – atraem para si muito mais fortemente o conceito 
de incompletude contratual. 

 A par disto, a autora advoga tese de que os contratos de parcerias não devem ter limitador algum 
para aumentos quantitativos, muito menos aqueles balizamentos do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.  
A uma por conta da dificuldade de se estabelecer em que bases se darão os 25% (valor do 
contrato, número de itens, etc.); e a duas – e principalmente – por conta da dicção do artigo 22 
da Lei n.º 13.448/17, que diz expressamente que aqueles limites não se aplicam aos contratos 
de parcerias. A este artigo deve ser dada interpretação ampla e extensiva, a fim de alcançar até 
mesmo contratos já em andamento quando da edição da lei; já que seu surgimento ocorreu 
exatamente para aplacar o entendimento há muito defendido por especialistas no tema. 

 Mas, mesmo não havendo limites quantitativos, a autora defende que deve haver limites quali-
tativos para estas alterações, e propõe uma sistemática para sua avaliação. Para isto, distingue 
3 categorias de novos investimentos: a) atualização dos serviços; b) para atender situações 
emergenciais; e c) expansão de infraestrutura. Para os dois primeiros defende-se a inexistência 
de limites tanto quantitativos como qualitativos. Já para a terceira – o que poderia se cogitar ser 
o caso das escolas de BH – o atendimento dos critérios seria mais complexo e casuístico, 
avaliando-se a necessidade e vinculação (também necessária para os dois primeiros), e mais outros 
pré-requisitos tais como viabilidade, cronograma, ganhos para o parceiro público e atendimento 
das demandas públicas subjacentes. 

 Para aprofundamento, ver: ENGLER PINTO, Gabriela Miniussi. Novos investimentos em concessões 
e PPPs: contornos e limites. In: _____. Infraestrutura Fluminense – um panorama dos atuais desafios 
jurídicos. Revista Eletrônica da OAB/RJ. p.179-212. Disponível em: http://revistaeletronica. 
oabrj.org.br/?page_id=2584. Acesso em: mar. 2020. 
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contrato em 11 (onze) dias em razão do atraso na liberação de licenças por parte 

do município. 

A alteração do banco de horas foi um pedido da própria Administração que 

assim teria mais flexibilidade para realizar eventos fora dos dias úteis nos espaços 

das escolas da PPP, quando houvesse necessidade por eventos culturais, 

pedagógicos, modulação das férias escolares, etc. 

Já apontamentos sobre o ISSQN apareceram neste contrato praticamente 

desde o início. Ainda no final de 2013, com algumas poucas unidades em funcio-

namento, e começando a receber a Contraprestação Mensal, a Concessionária fez 

consulta ao fisco municipal acerca do enquadramento dos serviços que prestava à 

tabela do referido imposto. 

Na consulta, questionava-se se os serviços prestados não se enqua-

drariam em subitem de taxação de 2% para todos os serviços, ao invés dos 5% 

que vinham sendo descontados desde o início em alguns serviços. Da consulta 

percebe-se que houve muito esforço da concessionária e da própria SEMED para 

o intuito da consulta. Entretanto, o fisco manteve-se inarredável no percentual de 

(5%), e alterou o enquadramento da concessionária para terceirização total de 

serviços, naquele percentual. 

Posteriormente, a Lei Municipal n.º 10.692/2013 alterou a alíquota do 

referido imposto para 5% de muitos serviços, o que impactou em três serviços 

específicos que a concessionária prestava no contrato, que antes da alteração 

tinham alíquota de 2%. A alteração legislativa impactou inclusive o imposto sobre a 

construção das obras, que tinham valores, como já vimos, altíssimos. 

Por fim, este 4.º TA trouxe um aumento de 11 dias no prazo contratual, por 

conta de questões relativas aos terrenos para construção das unidades. 

Este, diferentemente do que ocorreu no 3.º TA, foi um aspecto do aditivo 

que chamou muita a atenção no procedimento administrativo. Houve um grande 

número de problemas com os terrenos destinados à construção das obras. Desde 

atraso nas desapropriações, na emissão de alvarás e licenças para as 

construções, troca de terrenos; e até questões inusitadas enfrentadas ora pela 

PBH ou pela concessionária, tais como invasões de terrenos, erosão por chuvas, 
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problemas de demarcações com vizinhos, galerias de esgotos que cortavam os 

terrenos e não apareciam nos arquivos do Município, problemas com arrimos, 

protestos de populares, etc. 

Foram centenas de páginas do procedimento administrativo, que denotam 

um envolvimento de dezenas de servidores da PBH, num ir-e-vir interminável de 

comunicações e reuniões por vários meses para equalizar os problemas em 

relação aos terrenos. 

Tendo em vista o atraso no começo de muitas obras, a concessionária fez 

o pedido de reequilíbrio, que após os cálculos da PBH Ativos e a aquiescência do 

CGPPP, resultou nos 11 dias de acréscimo deste TA. 

2.3.5 O 5.º Termo Aditivo 

O Quinto Termo Aditivo foi assinado em 26/01/2018, e perpetrou a 

readequação do Aporte Público ao total de unidades já construídas e de acordo com 

as novas unidades a serem construídas, conforme autorização do Terceiro TA. 

Com a liberação dos recursos do FNDE-PAC2 para PBH, por este TA 

aumentou-se o valor dos aportes realizados e futuros, e com isso diminuiu-se o 

valor da Contraprestação Mensal por um período de 12 meses, retomando-se o 

valor reajustado após este período. 

2.3.6 O 6.º Termo Aditivo 

O Sexto Termo Aditivo foi assinado em 03/10/2018, e atendeu a pleito da 

concessionária, com intenção de venda da Sociedade de Propósito Específico, 

titular da concessão para outra empresa. 

A venda da SPE, a esta altura totalmente controlada pela Odebrecht 

Properties Parcerias S/A, teve pedido enviado de permissão de venda ao Poder 

Concedente em 03/04/2018, com intenção de alienação à Transportes Pesados 

Minas S/A (TRANSPES), empresa de transportes sediada em Betim/MG. 



61 

Todos os documentos da nova empresa – para fins de habilitação – foram 

juntados ao pedido, e o trâmite passou pela assessoria jurídica da PBH Ativos, e 

também pelo Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas de Belo Horizonte 

(CGPPP de BH). 

Como a PPP teve relativo sucesso em Belo Horizonte, tanto o CGPPP como 

a assessoria jurídica da PBH Ativos levantaram a hipótese – e talvez empecilho – de 

não ser a nova empresa do ramo de construção; uma vez que já se cogitava de um 

novo aumento do número de escolas neste mesmo contrato. 

No entanto, como a esta altura do desenrolar contratual não mais existiam 

obras a serem realizadas, os requisitos do edital quanto a isso foram relativizados 

pelos órgãos que analisaram o pedido de alteração da composição societária da SPE. 

Interessante notar que a TRANSPES tem como acionista o 3G Fundo de 

Investimento e Participações, e, tendo em vista o faturamento – tanto do Fundo 

como da própria Odebrecht Properties – a transferência das ações da SPE foi 

comunicada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) como ato 

de concentração37; o que foi aprovado sem restrições. 

2.3.7 O 7.º Termo Aditivo 

O Sétimo Termo Aditivo foi assinado em 17/10/2018, e ainda tratando da 

venda acionária da SPE, alterou o 6.º TA para fins de incluir cláusula que obriga a 

concessionária a indicar previamente – e aguardar aprovação da PBH – de pelo 

menos 3 empresas de construção para novas obras de UMEIs já edificadas ou 

construção de novas unidades a serem subcontratadas. 

Como visto, realmente a preocupação com a falta de experiência da nova 

controladora da SPE com a realização de obras deixou o Poder Concedente muito 

inseguro, conforme denota este TA. 

Por fim, em que pese ainda não tenha se tornado Termo Aditivo, há muitos 

pedidos da concessionária em razão de vandalismo, principalmente nas escolas de 

ensino fundamental. São milhares de páginas do procedimento administrativo 

dedicados a quantificar estes danos aos objetos da concessão. 

                                                           
37 Parecer n.º 22/2018/CGAA5/SGA1/SG, no Processo n.º 08700.008131/2017-14. 
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No entanto, até o momento ainda não há, pelo menos que se note no 

procedimento, movimentações para elaboração de termo aditivo que não os pedidos e 

as solicitações do parceiro privado.  

2.3.8 O 8.º Termo Aditivo 

O Oitavo Termo Aditivo – o mais recente deles – foi assinado em 21/01/2020, 

e tem relação, novamente, com a constituição das garantias pelo Poder Público 

para atender as despesas do contrato frente ao parceiro privado; assim como o 1.º 

Termo Aditivo (item 2.3.1, acima). 

Aliás, o 8.º TA tem estreita relação com o 1.º TA, na medida em que como 

este trouxe para o contrato a constituição de R$ 50 milhões em garantia pelo 

penhor de créditos de titularidade do Município de Belo Horizonte frente à 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais S/A (COPASA); por sua vez, o 8.º TA 

novamente liberou estes respectivos créditos da garantia deste contrato. Isto se 

deu para que o Município pudesse utilizá-los como garantia de outra PPP, a da 

Atenção Básica de Saúde, outro contrato mais recente que o município assinou. 

Para substituir essa garantia, o 8.º TA previu o acréscimo de dois subitens 

à cláusula 34ª do Contrato. Pelo primeiro destes subitens, o Poder Concedente 

autorizou que o agente fiduciário – em caso de necessidade de execução de 

garantias previstas – procedesse a imediata vinculação do fluxo de recursos 

provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE,38 

                                                           
38 Em que pese o FNDE seja uma autarquia federal, com fins a executar as políticas públicas do 

MEC, e não um “fundo” propriamente dito, existe um interessante debate na doutrina acerca da 
possibilidade (ou não) da vinculação de fluxos de fundos para garantia de contratos de PPPs, 
por conta da vedação do inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal. Ainda que este tema 
tangencie levemente o objetivo deste trabalho, em razão de que acreditamos que uma saudável 
situação orçamentária/fiscal na verdade atenue a necessidade de garantias mais vistosas e 
consistentes; o fato é que existem várias experiências de utilização de fundos públicos como 
garantia de contratos de PPPs – mesmo o FPE e o FPM – e já há algum tempo. Tem-se como 
exemplo, a utilização do FUNDES (Fundo Estadual da Saúde) como garantia da PPP dos 
Complexos Hospitalares de SP; e a utilização do FPE nas seguintes PPPs no Estado da Bahia: 
Hospital do Subúrbio de Salvador; Instituto Couto Maia e do Estádio da Fonte Nova. 
É importante lembrar que no início de 2018 o STF julgou a ADI 553 que declarou inconstitucional 
artigo da Constituição do Rio de Janeiro que vinculava percentual do FPE para um fundo 
estadual que utilizava parte de seus recursos para fomento de micros e pequenas empresas. Em 
que pese a ADI fosse especificamente sobre o caso do RJ, o julgamento causou preocupação 
em stakeholders de contratos de longo prazo, na medida em que este posicionamento – com os 
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referentes à Quota Municipal do Salário-Educação (QSE) para fazer frente às 

despesas com a PPP objeto deste estudo, caso necessária a execução dos 

valores de garantia. 

Já o segundo subitem, definiu que os recursos precitados possuem 

natureza específica com a finalidade de suplementar os valores devidos pelo 

Município em caso de inadimplência da Contraprestação Mensal, e também na 

hipótese de suplementação dos saldos de garantia da respectiva cláusula. 
 

                                                                                                                                                                                  
Ministros vedando repasse de recursos do FPE como se de impostos se tratasse – acabe por 
influenciar negativamente o já complexo mercado das garantias daqueles contratos. 
Para aprofundamento consultar: RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. 
Comentários à Lei de PPP – parceria público-privada. Fundamentos econômico-jurídicos. São 
Paulo: Malheiros, 2007. p.205-241. OLIVEIRA, Fernão Justen de. Garantias ao parceiro 
privado e comprometimento fiscal; BINEBOJM, Gustavo. As Parcerias Público-Privadas e a 
vinculação da receita dos fundos de participação como garantia das obrigações do poder 
público. In: JUSTEN FILHO, Marçal; SCHWIND, Rafael Walbach (Coord.). Parcerias público-
privadas: reflexões sobre os 10 anos da Lei n.º 11.079/2004. 1.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015; AMORIM FILHO, Manoel Henrique de; COSTA LEITE, Ligia Werneck; 
CHAMBARELLI, Maria Amélia Pacheco. Parcerias público-privadas: uma classe de ativos 
para investimentos. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/7101/1/RB% 
2044%20Parcerias%20p%C3%BAblico-privadas_P.pdf. Acesso em: abr. 2020. Parecer Procuradoria 
Geral do Município de São Paulo - PGM Nº 11.776 de 21/08/2017. ADI 553 do STF. 
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PARTE II 

3 AS QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS E FISCAIS DAS PPPs 

3.1 Marcos Legais, Regulamentares e Definições 

3.1.1 Da própria Lei de PPP (11.079/2004) 

A própria lei que estabeleceu as PPPs trouxe em seu texto as delineações, 

tanto orçamentárias como fiscais, que devem ser obedecidas pelos entes quando 

da realização destes projetos. 

Os regramentos sobre os elementos orçamentários e/ou fiscais encontram-

se espalhados no referido texto legislativo, e estão mais concentrados em seu 

artigo 10, conforme demonstra o quadro abaixo: 

 
Quadro 9 - Resumo das disposições fiscais e orçamentárias da Lei de PPPs – 11.079/2004 

continua 

Dispositivo Descrição 

Art. 4.º, inciso IV Diz que uma das diretrizes para contratação das PPPs é a responsabilidade fiscal; 

Art. 10, inciso I, 
alínea “b” 

Diz que as despesas criadas ou aumentadas pelas PPPs não afetarão as 
metas e resultados fiscais do Anexo de Metas Fiscais da LRF, devendo seus 
efeitos nos exercícios financeiros seguintes serem compensados ou pelo 
aumento de receita, ou diminuição de despesa; 

Art. 10, inciso I, 
alínea “c” 

Diz que as PPPs – observada a regulamentação da STN – observarão os 
limites e condições de endividamento dos artigos 29, 30 e 32 da LRF; 

Art. 10, inciso II 
Elaboração de estimativa de impacto orçamentário-financeiro nos exercícios 
que devem vigorar o contrato 

Art. 10, inciso III 
Declaração do ordenador da despesa de compatibilidade das obrigações do 
contrato com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e sua previsão na Lei 
Orçamentária Anual (LOA); 

Art. 10, inciso IV 
Estimativa do fluxo de recursos públicos é suficiente para o cumprimento – 
durante a vigência do contrato, e por exercício financeiro – das obrigações 
contraídas pela Administração; 

Art. 10, inciso V Que o objeto do contrato esteja previsto no Plano Plurianual (PPA) em vigor 
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Quadro 9 - Resumo das disposições fiscais e orçamentárias da Lei de PPPs – 11.079/2004 
conclusão 

Dispositivo Descrição 

Art. 22 
Diz que a União só poderá contratar PPP quando a soma das despesas de 
caráter continuado das parcerias já contratadas não tiver excedido, no anterior, 
1% da receita corrente líquida 

Art. 25 
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) editará normas a respeito da 
consolidação das contas públicas aplicáveis às PPPs 

Art. 28 

Diz que a União não poderá conceder garantia, nem realizar transferências 
voluntárias a Estados ou Municípios se a soma das despesas de caráter 
continuado das PPPs contratadas destes entes tiver excedido 5% da receita 
corrente líquida projetada para os respectivos exercícios 

Fonte: Elaboração própria com base nos dispositivos da Lei n.º 11.079/20014. 

 

Como se pode notar do quadro acima, das disposições que a própria lei de 

PPPs frisou em relação a questões fiscais e orçamentárias; estes dispositivos dizem 

respeito, e podem ser sintetizados, relativamente a três grandes grupos de normas: i) 

as relativas a limites e condicionantes fiscais impostos pela LRF; ii) as relativas às leis 

orçamentárias propriamente ditas; e iii) a normatização da contabilização das 

despesas com PPPs por parte da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

Assim, mesmo que resumidamente, é necessário pontuar cada item 

destes, antes de proceder-se ao estudo de caso propriamente dito. 

Para este início, é importante destacar desde já que estas normas sempre 

partem de um conhecimento prévio do que seja o quadro orçamentário-fiscal do 

ente, seja por meio das três leis que o regem, que são o Plano Plurianual (PPA), a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA); seja 

através das disposições relativas à própria Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Como não é escopo deste trabalho descer às minúcias destes instru-

mentos, ou mesmo dos dispositivos de responsabilidade fiscal, conforme formos 

abordando cada norma da própria Lei n.º 11.079/04 trataremos, resumidamente, de 

cada item destes institutos jurídicos, para depois se realizar o confronto do estudo de 

caso deste trabalho. 

No entanto, é necessário – mesmo que também sucintamente – abordar 

alguns aspectos da doutrina mais especializada a respeito do enquadramento dos 

dispêndios das PPPs; no entanto, como já dito, sem a pretensão de esgotar o assunto 

ou mesmo sistematizar o que a doutrina já disse sobre este ou aquele instituto. 
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3.1.1.1 A PPP tendo como diretriz a Responsabilidade Fiscal (art. 4.º, IV) 

A primeira menção a responsabilidade fiscal na Lei de PPP vem logo no 

seu início, quando se estabelece as diretrizes para sua contratação. 

Como nos lembra a doutrina, foi a primeira vez que uma lei de contratações 

públicas trouxe a expressão “diretrizes”, e não princípios, como nas disposições dos 

artigos 3.º e 14 das Leis n.ºs 8.666/93 e 8.987/95, respectivamente. Com isso, a 

preocupação com os aspectos fiscais deve permear todo o processo de contratação, 

seja por condutas efetivamente realizadas ou por aquelas que se deseja realizar.39 

Coincidentemente (ou não), a palavra que determina que uma contratação 

de PPP seja informada primordialmente pela responsabilidade fiscal, é de uso 

corrente no Direito Financeiro, principalmente na Lei de Responsabilidade Fiscal, 

onde seu escopo principal é definir as “metas” de despesas da Administração40; o 

que pode ser um interessante paralelo, já que as PPPs também devem ter como 

uma de suas metas, a responsabilidade fiscal dos entes que as realizam. 

3.1.1.2 Do Anexo de Metas Fiscais (Art. 10, I, “b”) 

Uma das primeiras disposições da Lei das PPPs faz menção de que as 

despesas criadas ou aumentadas pelo empreendimento não afetem as projeções 

do anexo de metas fiscais da LDO. 

Dois conceitos merecem esclarecimentos: LDO e Anexo de Metas Fiscais. 

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é um dos instrumentos de 

planejamento orçamentário, e considerada uma das grandes inovações do texto 

constitucional de 1988, por reforçar o aspecto de planejamento da referida lei.41 

O próprio texto da CF/88 nos dá a primordial informação que a LDO é um 

instrumento orçamentário de estipulação de metas e prioridades da administração, 

                                                           
39 VALLE, Vanice Lírio do. Parcerias público-privadas e responsabilidade fiscal: uma conciliação 

possível. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p.39. 
40 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. p.187. 
41 RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Direito financeiro. São Paulo: Saraiva, 2015. p.425. 
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com preferências pelas despesas de capital42; balizador da elaboração da Lei 

Orçamentária Anual (LOA), e que tratará – quando necessário – das alterações na 

legislação tributária; ou seja, qualquer alteração na legislação tributária, deverá 

estar prevista na LDO. 

Assim como a LOA, que trataremos mais à frente, a LDO é considerada 

um instrumento orçamentário de curto prazo, já que tem sua vigência restrita a um 

exercício fiscal.43 

Quando da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), este novo 

diploma trouxe várias disposições a regulamentar ainda mais a elaboração da LDO. 

Uma destas novas disposições, foi a de que a partir de então a LDO deveria trazer – 

todo ano – três anexos: o de Metas Fiscais, o de Riscos Fiscais e um terceiro 

específico para a União (que não importa para nosso objetivo nesse trabalho). 

O Anexo de Metas Fiscais (AMF) – que é o que nos importa mais de perto – 

foi estabelecido e tem descrição minuciosa na própria LRF e reforça a característica 

de instrumento de planejamento da LDO, quando exaustivamente fala em “metas” em 

seus dispositivos, talvez até em redundância com seu próprio nome. 

Assim, o Anexo de Metas Fiscais deverá dispor sobre estas “metas” de 

planejamento, especialmente sobre as receitas e despesas, os resultados nominal 

e primário44 e o montante da dívida pública; e para o exercício a que se refere, e 

                                                           
42 A classificação das despesas públicas é dada pelo artigo 12 da Lei n.º 4.320/64, em despesas 

correntes e despesas de capital. Basicamente, esta é a classificação que importa para as 
leis orçamentárias. 

 As despesas correntes “São as despesas contínuas, que, a depender da realidade financeira do 
ente, não representam ganho de patrimônio e se referem a serviços realizados pela Administração 
Direta, Indireta ou àqueles que recebem recursos públicos para atender a despesas desta natureza. 
Dito de outro modo, são as despesas destinadas à manutenção da máquina, como pagamento de 
pessoal, despesas de consumo, pagamento de juros, dentre outras.” 

 Já as despesas de capital “São despesas eventuais, marcadas por uma operação financeira 
relativa a uma aquisição patrimonial (obras, bens móveis ou imóveis, etc.) ou a uma redução da 
dívida pública.”  

 LEITE, Harrison. Manual de direito financeiro. 6.ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p.306-309. 
43 Valdecir Pascoal nos lembra que, a priori, a LDO vigora por mais de um ano, já que como ela é 

aprovada geralmente na metade do ano, orienta a elaboração da LOA no segundo semestre e 
vigora até o fim do exercício seguinte, haveria vigência por mais de um ano. Entretanto, em que 
pese prestigie o rigor do próprio instrumento, isto não retira da LDO a característica de peça 
orçamentária de curto prazo, o que interessa por ora ao presente trabalho. 

 PASCOAL, Valdecir. Direito financeiro e controle externo. 9.ed. São Paulo: Método, 2015. p.47. 
44 “Resultado Primário é a diferença entre as receitas e as despesas NÃO financeiras. [...] É um 

indicador da ‘autossuficiência’ de recursos públicos para cobertura das despesas. Por outro lado, 
demonstra o quanto o ente público depende de recursos de terceiros para a cobertura das 
despesas. [...] 



68 

para os dois seguintes. Ou seja a LDO, mesmo sendo um instrumento orçamentário 

de curto prazo, com a regulamentação pela LRF passa a apresentar uma visão mais 

ampla do andamento das finanças do ente, já que todo ano poderá se ver a projeção 

para o ano em curso e para os dois próximos. 

Portanto, quando for instituir um projeto de PPP, a Administração deve 

avaliar se aquelas despesas que aparecerão por muito tempo nos orçamentos do 

ente não irão contra o já disposto pelo Anexo de Metas Fiscais, ou mais 

precisamente, se não influirão negativamente nos resultados nominal e primário e 

no montante da dívida pública. 

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com fins a regulamentar e 

padronizar a elaboração do Anexo de Metas Fiscais vem editando sistematicamente 

manuais para elaboração destes anexos. A regulamentação atualmente em vigor é 

a Portaria STN n.º 389 de 14 de junho de 2018, com parâmetros para a elaboração 

do respectivo anexo. 

A regulamentação estabeleceu a necessidade dos entes federados 

elaborarem 8 documentos, chamados de demonstrativos e que comporiam o AMF: a) 

Metas Anuais; b) Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior; 

c) Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três 

Exercícios Anteriores; d) Evolução do Patrimônio Líquido; e) Origem e Aplicação dos 

Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos; f) Avaliação da Situação Financeira e 

Atuarial do RPPS; g) Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e h) 

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. 

No que nos interessa, merecem destaque os demonstrativos das Metas 

Fiscais e da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, 

por fazerem menção expressamente às despesas com PPPs. 

É didático, e de certo modo até intuitivo trazer os modelos que a própria 

STN institui nestes demonstrativos: 

                                                                                                                                                                                  
 Resultado Nominal é a diferença entre as receitas e as despesas públicas, incluindo despesas 

e receitas financeiras, os efeitos da inflação (correção monetária) e da variação cambial.” 
 PASCOAL, Valdecir. Direito financeiro e controle externo. 9.ed. São Paulo: Método, 2015. p.48. 
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    Figura 3 - Demonstrativo 1 – Metas Anuais – Anexo Metas Fiscais da LDO 

 

    Fonte: Manual de Demonstrativos Fiscais, 9.ed., 2019. Portaria STN 389 - 14/06/ 2018. 

 

 
Figura 4 - Demonstrativo 8 – Margem Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado 

(DOCC) – Anexo Metas Fiscais da LDO 

 
Fonte: Manual de Demonstrativos Fiscais, 9.ed., 2019. Portaria STN 389 - 14/06/ 2018. 

 

Vê-se que os dois demonstrativos têm disposições a respeito das PPPs, e 

duas informações nos chegam somente por olhar o modelo destes anexos: a) as 

despesas com PPPs aparecem no anexo que avalia a dívida pública consolidada, 

mas não compõem o cálculo, seja da dívida consolidada, seja da dívida consolidada 

líquida, conforme o demonstrativo das metas fiscais; e b) para a STN – e as metas 

fiscais – consideram-se as despesas com PPPs como despesas obrigatórias de 

caráter continuado. 
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Antes, porém, é necessário pontuar a conceituação do que sejam despesas 

obrigatórias de caráter continuado. 

Esta classificação das despesas foi dada pela própria Lei de Responsa-

bilidade Fiscal: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa 
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo 
que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios. 

O dispositivo legal é bastante claro quanto aos requisitos para se 

considerar uma despesa como de caráter continuado, conforme comprovam os 

próprios destaques no texto normativo acima. Da leitura da norma a primeira 

grande característica que surge é que a lei preocupou-se somente com as 

despesas correntes. Ou seja, nem toda despesa corrente é de caráter continuado, 

mas – pelo artigo 17 – toda despesa de caráter continuado é corrente. 

Os parágrafos do artigo 17 consolidam a diretiva do caput, e transformam 

esta parte da LRF no que se convencionou chamar de controle de fluxo das 

despesas dos entes. 

Com efeito, a disposição do parágrafo segundo, por exemplo, que prega 

que se comprove que as despesas criadas/aumentadas não afetem as metas 

fiscais, e que seus efeitos financeiros para o futuro sejam compensados pelo 

aumento permanente de receitas ou pela diminuição de despesas, tem forte 

inspiração anglo-saxã, onde é conhecida por pay-as-you-go (ou pela sigla 

PAYGO);45 que tem por escopo alcançar um equilíbrio entre receitas e despesas 

que suplante o curto prazo, com efeitos intergeracionais como pregou a LRF. 

Assim, as regulamentações sobre a contabilização das PPPs também 

nos trazem insumos que devemos levar em consideração, quando do estudo do 

caso concreto. 

As constatações acima, que os demonstrativos do Anexo das Metas 

Fiscais da LDO nos remetem, tem como pano de fundo um intenso e caloroso 

                                                           
45 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP – parceria 

público-privada. Fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p.99. 
No mesmo sentido: GUIMARÃES, Fernando Vernalha. A responsabilidade fiscal na parceria 
público-privada. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, 
IBDP, n.20, nov./dez./jan. 2009/2010. 
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debate na doutrina, sobre a caracterização e contabilização das despesas das 

PPPs pelos entes públicos. 

No entanto, para fins de não comprometer a exposição conforme os 

tópicos delineados pela própria Lei 11.079/2004, trataremos deste debate quando 

examinarmos a regulamentação – também por parte da STN – da contabilização 

das PPPs por parte da Portaria 614/2006, já no próximo item. 

Para fins deste tópico, convém pontuar que se a autoridade competente 

apresentar estudo técnico que ateste que o empreendimento da PPP não influirá 

nos índices do Anexo de Metas Fiscais, especialmente estes acima destacados, 

atendido estará o escopo da primeira determinação da Lei 11.079/2004 a respeito 

da responsabilidade fiscal. 

3.1.1.3 Dos Limites de Endividamento (art. 10, I, “c”) e a Regra da STN (Art. 25) 

Ainda no que toca a disposições da LRF, também para lançamento de uma 

PPP existem dispositivos para assegurar que o ente não incorrerá em dívidas que 

extrapolem os limites legais. 

No entanto, a própria Lei n.º 11.079/04 remete que estes limites e tipos de 

endividamento serão calibrados – via contabilidade pública – por meio de 

regulamentação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Esta “calibragem” foi feita 

pela STN por meio da Portaria 614 de 21/08/2006. 

No que se refere a LRF, o texto da lei de PPP é expresso a que o 

empreendimento respeitará os enquadramentos e limites relativos aos artigos 29, 

30 e 32, conforme as delineações que a Portaria STN 614 viesse a estabelecer. 

O artigo 29 da LRF faz menção a definições dos termos que tem relação 

com o endividamento, o artigo 30, por sua vez trata de limites da dívida pública; e 

por fim o artigo 32 trata de operações de crédito.  

Muito da celeuma em relação à caracterização orçamentária/fiscal das 

despesas das PPPs decorre deste dispositivo da Lei da PPP, e da regulamentação 

via STN, que examinaremos abaixo. 
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3.1.1.4 A Portaria STN 614/2006 e a classificação orçamentário/fiscal das 

despesas com PPPs 

Esta questão tem ligação intrínseca com o próprio instituto das PPPs e 

remonta a seu histórico e desenvolvimento internacional. 

As PPPs foram criadas internacionalmente em cenários de forte restrição 

fiscal, tendo como escopo prover infraestrutura, mas com a alocação dos vultosos 

recursos que isto demanda por parte do parceiro privado, portanto, com estes 

recursos transitando por fora do balanço dos entes governamentais (denominado 

off balance).46 

Mesmo assim, para alguns projetos, a modelagem e a determinação de 

alguns dispêndios criavam embaraços para se deixar os ativos – e principalmente 

os passivos – das PPPs on ou off balance. 

Uma das primeiras tentativas de se regrar a contabilização destas parcerias 

no exterior partiu do Banco Mundial, com um critério essencialmente econômico para 

classificação dos projetos baseado no risco. O empreendimento seria registrado no 

passivo do balanço daquele que suportasse a maior parte dos riscos a ele inerentes. 

O modelo teve várias críticas em razão do pouco detalhamento acerca de como o 

número ou a intensidade dos riscos poderiam influenciar a contabilização.47 

Assim, passou a ser objetivo dos empreendimentos uma alocação apropriada 

e clara de riscos, e que estes fossem designados – respeitadas as características 

acima – em maior número para o parceiro privado. Esta foi a missão, ainda no plano 

internacional, das regras da Eurostat,48 para contabilização das despesas com as 

PPPs. Segundo estas regras, seriam consideradas on balance, ou seja, contaria no 

                                                           
46 SANT´ANNA, Lucas de Moraes Cassiano. Aspectos orçamentários das parcerias público-

privadas. São Paulo: Almedina, 2018. p.20-21. 
 Segundo o autor, o projeto das PPPs no Brasil teve forte influência das Private Finance Iniciative 

– PFIs da década de 90. 
47 ZANCHIM, Kleber Luiz. PPP e Orçamento Público – uma análise da Portaria 614/06, da STN, à 

luz da Lei n.º 4.320/64 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Revista Fórum de Contratação e 
Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 6, n.68, ago. 2007. 

48 Autoridade Estatística da Comissão Europeia que determinou orientações sobre como os países 
membros da União Europeia tratariam os contratos de PPP nas contas nacionais. 

 STARLING, Felipe. Limites à contratualização de parcerias público-privadas: aspectos contábeis 
do modelo brasileiro. In: IV CONGRESSO DE GESTÃO FISCAL – CONSAD, 2011, Brasília/DF. 
Disponível em: http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2013-06/a-experiencia-mineira- com-as-
parcerias-publico-privadas.pdf. Acesso em: dez. 2019. 
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balanço do ente público, a transferência a este do risco de i) construção, e de mais um 

entre o risco da ii) demanda ou da iii) disponibilidade.49 

Apesar de criticada pela doutrina por conta de sua generalidade50, focando-se 

somente nos três riscos, o fato é que as normas da Eurostat acabaram por influenciar 

decisivamente a elaboração das normas brasileiras de contabilização das PPPs, a 

Portaria STN 614/2006.51 

A Portaria brasileira, de fato, não nega a inspiração. Em 13 artigos ela 

determina as regras para contabilização das despesas com PPPs, e estabelece 

expressamente em seu artigo 4.º que o ente público deverá registrar em seus 

balanços os ativos contabilizados pela SPE e da mesma forma indicar dívida de 

igual valor, quando assumir parte relevante de pelo menos um dos riscos: i) 

demanda; ii) disponibilidade; e iii) construção. Ainda, no parágrafo 1.º deste mesmo 

artigo regra-se o que será parte relevante, que se dará quando o parceiro público 

assumir mais de 40% de um dos três riscos. 

O risco da demanda tem ligação com a utilização pelos usuários do bem 

da concessão, ou seja, qual será a fruibilidade do ativo da concessão pelos 

destinatários daquela obra e/ou serviço. A Portaria da STN considera que o risco 

da demanda recairá sobre o parceiro público quando este garanta determinado 

nível de receita para o parceiro privado independentemente do volume da 

demanda pelo bem ou serviço, deixando a flutuação da demanda pouco (ou nada) 

importante para determinação da receita do concessionário.52 

                                                           
49 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP – Parceria 

público-privada. Fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p.98-99  
50 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro, loc. cit. 
51 Conforme nos lembra Lucas Sant´Anna, há tempos a STN lança rumores de que a referida 

Portaria estaria em estudos para reestruturação. No entanto, quando da realização deste 
trabalho a normativa ainda estava em plena vigência. 

 SANT´ANNA, Lucas de Moraes Cassiano. Aspectos orçamentários das parcerias público-
privadas. São Paulo: Almedina, 2018. p.101. 

52 É o caso, por exemplo, do Edital de Concessão Patrocinada 001/2014 para duplicação da PR 
323 no Paraná. O edital determinou ao parceiro público complementar a remuneração do 
parceiro privado até atingir pelo menos 90% da demanda projetada. 

 “CLÁUSULA 22 – DA VARIAÇÃO DO VOLUME DE TRÁFEGO NO CORREDOR DA PR-323 
 22.1. A aferição da variação de demanda ocorrerá ao final de cada ano, iniciando-se a primeira 

aferição 01 (um) ano após a instalação de cada PRAÇA DE PEDÁGIO, e será mensurada em 
função do VEÍCULO EQUIVALENTE ESTIMADO para a CONCESSÃO PATROCINADA, constante 
do ANEXO G - PROJEÇÃO DE DEMANDA. 
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Já o risco da disponibilidade tem intrínseca relação com os padrões exigidos 

para os bens e serviços da concessão, seja em relação à quantidade como também à 

qualidade do que é contratado. Assim, regulações com fins a diminuição da remuneração 

do parceiro privado em razão da prestação do serviço em qualidade inferior ao 

contratado, é caracterizado como risco de indisponibilidade. A regulamentação da STN 

diz que este risco incidirá no parceiro público quando este tem as obrigações de pagar as 

contraprestações independentemente da efetiva disponibilização do serviço/bem.53 

Como o próprio nome diz, o risco da construção é diretamente ligado a 

obra civil para construção do(s) ativo(s) destinado a ser o objeto central da 

concessão. A Portaria 614/2006 considera que este risco recai sobre o parceiro 

público quando o contrato atribui a ele a responsabilidade pelos atrasos na obra, 

aumentos dos custos ou encargos financeiros diretamente ligados à obra.54 

                                                                                                                                                                                  
 22.2 A aferição da variação de demanda terá como referência o tráfego previsto no projeto e não 

o tráfego real. 
 22.3. A variação das RECEITAS TARIFÁRIAS de até 20% (vinte por cento) para mais ou para 

menos do VEÍCULO EQUIVALENTE ESTIMADO será suportada pela CONCESSIONÁRIA 
durante todo o período de CONCESSÃO. 

 22.4. Caso a variação das RECEITAS TARIFÁRIAS supere o patamar de 20% (vinte por cento) 
para mais ou para menos do VEÍCULO EQUIVALENTE ESTIMADO o mecanismo de mitigação 
de risco será o seguinte: [...] 

 22.4.2. Quando ocorrer uma Variação Negativa de RECEITAS TARIFÁRIAS, 
 serão assim divididos: 
 22.4.2.1. 50% (cinquenta por cento) para o PODER CONCEDENTE; e 
 22.4.2.2. 50% (cinquenta por cento) para a CONCESSIONÁRIA. 
 22.4.2.3. Caso a variação das RECEITAS TARIFÁRIAS supere o patamar de 70% (setenta por 

cento) para menos do VEÍCULO EQUIVALENTE ESTIMADO, estabelecida no item 22.4.2 acima, o 
mecanismo de mitigação de risco será 100% (cem por cento) do PODER CONCEDENTE.” 

53 É o caso, por exemplo, da própria concessão estudada neste trabalho. Conforme item 2.1.2 acima, o 
máximo de desconto que o parceiro privado terá na contraprestação mensal por qualidade insu-
ficiente na prestação dos serviços será de 20%. Assim, como o parceiro público assume no mínimo 
80% da remuneração – por pior que seja a prestação do serviço – caracterizada está a situação 
descrita na Portaria STN 614/2006. 

 “Anexo X – Modelo para o Cálculo do Pagamento da Concessionária [...] 
 3.1.2. Forma de cálculo do FATOR DE DESEMPENHO [...] 
 O Fator de Desempenho (FD) tem por efeito modular a contraprestação em função do resultado 

apurado do [Índice de Desempenho] ID no período de referência, refletindo a qualidade dos 
serviços entregue pela CONCESSIONÁRIA. O FD terá um valor adimensional situado entre 80% 
(oitenta por cento) e 100% (cem por cento), definido segundo a tabela abaixo: [...]” 

54 É o caso por exemplo de concessões de rodovias onde as obras a serem realizadas são 
projetadas pelo próprio Poder Concedente, como no Edital de Concessão n° 01/2018 da ANTT: 

 “9.6 Obras executadas pelo Poder Concedente 
 9.6.1 Ao longo da vigência da Concessão, excepcionalmente e se assim o interesse público 

demandar, o Poder Concedente poderá realizar obras no Sistema Rodoviário concedido. [...] 
 20.2 O Poder Concedente é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão: [...] 
 20.2.14 defeitos em obras realizadas pelo Poder Concedente, conforme previsto na subcláusula 

9.6 até o recebimento definitivo destas obras pela Concessionária; [...]” 
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A doutrina é bastante crítica em relação à Portaria 614/2006, já que 

mesmo não negando a inspiração das regras da Eurostat, ainda assim ela foi muito 

mais conservadora; uma vez que naquelas, para contabilização no balanço público 

há necessidade do risco de construção e mais um entre disponibilidade e 

demanda, ou seja, pelo menos dois riscos e obrigatoriamente o de construção. Já 

na regulamentação brasileira, basta mais de 40% de somente um dos riscos.55 

Ainda, a doutrina, praticamente em uníssono, reitera que atingido mais de 

40% de um dos riscos descritos acima, conforme a Portaria, o ente público estará 

diante de dívida pública consolidada ou fundada. 

A dívida pública consolidada é definida pela própria LRF em seu artigo 29, 

I como o montante apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente 

da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da 

realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze 

meses (a terminologia fundada é utilizada pela Lei n.º 4.320/6456). 

De fato, como os contratos de PPP invariavelmente são de longo prazo, é 

natural que ao se ter a qualificação de dívida por parte da regulamentação, 

considere-se aquela como dívida consolidada, ou fundada. 

O problema de se quantificar e qualificar os valores dos riscos como dívida 

consolidada, é que a própria LRF estabelece limites de endividamento para os entes 

federados. Na verdade, a lei defere ao Congresso Nacional essa competência, pelo 

artigo 30, inciso II; e até que a lei fosse elaborada pelo Congresso, valeria Resolução 

do Senado nesse sentido. 

Como se sabe, até hoje o Congresso não deliberou norma neste 

sentido, e vige a Resolução do Senado Federal 43/2001 que diz em seu artigo 

7.º, III que a dívida consolidada não excederá o teto estabelecido por outra 

Resolução do Senado, que estabelece os tetos de endividamento. Esta outra 

                                                           
55 STARLING, Felipe. Limites à contratualização de parcerias público-privadas: aspectos contábeis 

do modelo brasileiro. In: IV CONGRESSO DE GESTÃO FISCAL – CONSAD, 2011, Brasília/DF. 
Disponível em: http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2013-06/a-experiencia-mineira- com-as-
parcerias-publico-privadas.pdf. Acesso em: dez. 2019. 

 Ainda como nos lembra o autor, afora a questão do percentual, já que como não há regramento 
na Eurostat, o parceiro público deverá ter o empreendimento on balance – pela lógica – quando 
assumir mais da metade (50%) do risco de construção e de um dos outros riscos. Na Portaria da 
STN, seria mais de 40% de um dos riscos, o que caracterizaria ainda mais o seu conservadorismo. 

56 Art. 98. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, 
contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. 

 Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que 
permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos 
serviços de amortização e juros. 
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normativa é a Resolução 40/2001, que estabelece em seu artigo 3.º que a 

dívida consolidada líquida dos Estados e Municípios não poderá exceder 2 e 1,2 

vezes – respectivamente – a receita corrente líquida daqueles entes. 

Três questões nos surgem a partir da citação à Resolução do Senado 

40/2001. A primeira relacionada à sua vigência, e posteriormente os conceitos de 

Dívida Consolidada Líquida (DCL) e Receita Corrente Líquida (RCL). 

A primeira é que a vigência desta parte descrita acima vinha sendo adiada 

desde 2001. A própria Resolução 40 estipulava sua vigência para 2016, que depois 

foi adiada novamente pela Resolução 20/2003, que a prorrogou para 2018; 

estando, portanto, tais limites em vigor. 

A segunda é que ela traz a caracterização da dívida consolidada como 

líquida, para os limites de endividamento. Esta variante é definida pela própria 

Resolução 40/2001 em seu artigo 1.º, § 1.º, V, como sendo a dívida consolidada 

menos as disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais haveres 

financeiros do próprio ente. 

Já a receita corrente líquida é definida pela própria LRF em seu artigo 2.º 

inciso IV como a soma das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, 

industriais, agropecuárias e de serviços, das transferências correntes e outras 

receitas também correntes; deduzidos os valores apontados pelas alíneas 

seguintes do inciso.57 

É importante mencionar que a RCL tem extrema importância no panorama 

fiscal dos entes, sendo um número muito usado pela LRF, tornando-se quase um 

índice, e que será utilizado para balizar uma série de limites determinados pela lei 

de responsabilidade, tais como as despesas com pessoal, os serviços de terceiros 

e – que nos interessa mais de perto – o endividamento público.58 

                                                           
57 NA UNIÃO – os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional 

ou legal (Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM) e Sistema Único de Saúde (SUS) por exemplo), e as contribuições para a seguridade 
social, PIS/PASEP; NOS ESTADOS – as parcelas entregues aos Municípios por determinação 
constitucional (Cota-Parte de 25% ICMS, 50% do IPVA e 25% IPI Exportação); e NA UNIÃO, 
ESTADOS e MUNICÍPIOS – a contribuição dos servidores para seus sistemas de previdência e 
as receitas de compensação financeira do artigo 201, § 9.º da Constituição (compensação 
sistemas de previdência – Lei Hauly). 

 Adaptado de PASCOAL, Valdecir. Direito financeiro e controle externo. 9.ed. São Paulo: Método, 
2015. p.120. 

58 RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Direito financeiro. São Paulo: Saraiva, 2015. p.140-141. 
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A doutrina ainda tece muitos comentários (e, por vezes, pesadas críticas) à 

aproximação que a Portaria 614/2006 da STN faz das despesas em relação às 

PPPs com as operações de crédito; a não diferenciação entre despesas correntes 

e de capital para aquela norma, e por fim a caracterização pela regulamentação de 

despesas sendo de caráter continuado. 

Em que pese sejam muitas vezes críticas justas à regulamentação, o fato 

da delineação pela STN de que assumidos 40% de algum dos riscos citados há 

componente de dívida, e que as despesas com PPP são de caráter continuado; já 

nos dão base suficiente para prosseguimento no estudo do caso concreto.59 

Ademais, voltaremos a falar desta regulamentação quando falarmos 

novamente da Dívida Consolidada no desenrolar contratual por conta do Relatório 

de Gestão Fiscal (item 3.1.2.3). 

3.1.1.5 Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro Durante o Contrato  

(Art. 10, II) 

Em que pese o dispositivo da Lei de PPPs não mencione expressamente a 

LRF, a estimativa a que alude o artigo 10, II também diz respeito, de certa forma, à 

normatização de responsabilidade fiscal. 

Com efeito, parte da doutrina sustenta que este dispositivo tem ligação 

quase direta com o do artigo 10, I, “b”, já que naquele os estudos do impacto do 

projeto para as metas fiscais teriam previsão de 3 anos, ao passo que aqui seria 

por todo o tempo da concessão, que poderia chegar até a 35 anos. Ainda, a 

própria LRF já teria definido que despesas de caráter continuado deveriam ter seu 

impacto analisado, por força dos artigos 16, I e 17 § 1.º; sendo a questão do prazo 

a única novidade.60  

                                                           
59 Para aprofundamento RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei 

de PPP – parceria público-privada. Fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 
2007. GUIMARÃES, Fernando Vernalha. A responsabilidade fiscal na parceria público-privada. 
Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, IBDP, n.20, 
nov./dez./jan. 2009/2010. STARLING, Felipe. Limites à contratualização de parcerias 
público-privadas: aspectos contábeis do modelo brasileiro. Brasília, 2011. SANT´ANNA, Lucas 
de Moraes Cassiano. Aspectos orçamentários das parcerias público-privadas. São Paulo: 
Almedina, 2018. p.136. ZANCHIM, Kleber Luiz. PPP e Orçamento Público – uma análise da 
Portaria 614/06, da STN, à luz da Lei n.º 4.320/64 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Revista 
Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 6, n.68, ago. 2007. 

60 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP – parceria 
público-privada. Fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p.262. 
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A assertiva é de certa forma feliz na medida em que o estudo para esse 

impacto, por todo o período da PPP, pode se assemelhar ao que alguns entes já 

fazem quando do aumento das despesas com pessoal, essas também, fortemente 

regradas pela LRF. Tem sido comum observar – mesmo em reajustes do artigo 37, 

X da CF – os entes públicos realizarem previsão de impacto orçamentário, tal qual 

o mandamento do artigo 17, § 1.º, mas em horizontes temporais maiores. 

De toda forma, para deflagrar um procedimento de contratação de uma 

PPP, o gestor deve apresentar estudo do impacto orçamentário por todo o tempo 

da concessão. 

3.1.1.6 Compatibilidade das Despesas da PPP com a LDO e a LOA (Art. 10, III) 

Novamente a Lei das PPPs faz menção a conformação de instrumentos 

orçamentários com o empreendimento que o ente público pretende fazer. 

A norma requer uma declaração do ordenador da despesa que o projeto está 

de acordo com os instrumentos orçamentários. Como já descrevemos em tópico 

anterior a LDO, a novidade agora é a necessidade de previsão na Lei Orçamentária 

Anual (LOA). 

A LOA, assim como a LDO, também é instrumento de planejamento 

orçamentário, com vigência anual e conterá a discriminação da receita e da despesa, 

com vistas a evidenciar a política econômico-financeira. A LOA, como lei, é que 

autoriza a execução das despesas do exercício a que se refere, por esta razão se 

diz que ela fixa as despesas.61 

Também da mesma forma que a LDO, a LOA teve muito de seu significado e 

disposições alteradas (ou alargadas) pela LRF. Pode-se destacar i) a necessidade de 

anexo que compatibilize o orçamento com as disposições do anexo de metas fiscais 

da LDO; ii) a descrição dos impactos que eventuais incentivos financeiros, tributários 

ou creditícios gerarão; e, iii) eventuais renúncias de receitas ou aumento de despesas 

obrigatórias de caráter continuado. 

Por fim, deverá conter reserva de contingência – em percentual da receita 

corrente líquida – destinada a passivos contingentes e outros gastos imprevistos.62 

                                                           
61 RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Direito financeiro. São Paulo: Saraiva, 2015. p.432. 
62 Ibid, p.433. 
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Como se vê, a ligação dos instrumentos orçamentários é muito forte, sendo 

que anexos de uns devem fazer menção expressamente a outros de outro 

instrumento. Como já dito acima, a LOA deve se compatibilizar com a LDO, e 

ambas serão orientadas pelo Plano Plurianual (PPA), instrumento orçamentário de 

planejamento governamental, que veremos mais à frente. 

Assim, contendo a declaração do ordenador da despesa de que as 

despesas com a PPP são compatíveis com a LOA e com a LDO, o projeto tem 

condições de prosseguir. 

3.1.1.7 Da Suficiência do Fluxo de Recursos Públicos para o Projeto (Art. 10, IV) 

Também neste ponto, à semelhança do item 3.1.1.5, a doutrina nos lembra 

que este item disposto na Lei das PPPs tem íntima ligação com o requisito 

estipulado no artigo 10, I, b; já que não se poderiam estimar impactos fiscais e 

orçamentários sem que houvesse uma projeção dos recursos públicos financeiros 

necessários para o projeto.63 

Como se tratam de projetos de longo prazo, e com maiores ou menores 

complexidades conforme a modelagem, não se concebe o lançamento de um 

empreendimento desses sem o mínimo de segurança por parte do próprio Poder 

Público. Esta segurança, que o ente certamente já tem do planejamento, muito 

provavelmente pode refletir os estudos de Value for Money, realizados quando dos 

estudos para sua implementação. 

Como a norma requer uma previsão dos recursos públicos durante toda a 

vigência do contrato e de cada exercício, os valores do VfM – juntamente com as 

informações do Anexo de Metas Fiscais – podem refletir a situação dos desembolsos 

públicos durante todo o projeto. 

Como este é um trabalho que fala especificamente sobre uma concessão 

administrativa há – de certa forma – uma relativa previsibilidade nos fluxos de 

recursos públicos a serem destinados ao projeto, o que facilita de certa forma o 

atendimento a este item da Lei de PPPs. 

                                                           
63 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP – parceria 

público-privada. Fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p.263. 
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No entanto, em concessões patrocinadas, por exemplo, onde o desembolso 

dos recursos públicos pode ter (muita) variação, pode ser um complicador estimar 

com o mínimo de previsibilidade quão grande será esta variação e, principalmente, 

qual o valor dos recursos a serem alocados, seja no decorrer total do contrato e ainda 

mais período a período. Assim, novamente nos lembra a doutrina que para estes 

casos, podem ser necessários sofisticados meios de projeção destas variáveis, para 

fins de atendimento do artigo 10, IV da Lei de PPP.64 

3.1.1.8 Da Previsão do Objeto da PPP no Plano Plurianual – PPA (Art. 10, V) 

Por fim, a Lei das PPPs estabelece que o objeto de seu contrato também 

esteja previsto no PPA, o último dos instrumentos de planejamento orçamentário. 

Topograficamente, talvez a alocação deste requisito no inciso V do artigo 10 da Lei 

de PPP provavelmente não tenha sido a mais feliz, em razão do PPA ser 

instrumento mais abrangente, e necessariamente predecessor e orientador dos 

outros dois (LDO e LOA); razão pela qual não se cogitaria a inclusão de um projeto 

de PPP na LDO e na LOA se ele também não estivesse no PPA.65 

O PPA é considerado uma lei orçamentária de médio a longo prazo, já que 

sua duração é de 4 anos66, vigendo a partir do segundo ano do mandato do então 

Chefe do Executivo ao fim do primeiro ano do seu sucessor, ou seja, a vigência do 

PPA não coincide com o mandato do governante.67 

 

                                                           
64 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP – parceria 

público-privada. Fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p.264. 
65 Na mesma linha, a doutrina também nos alerta que a referida presença do dispositivo na lei além 

disso seria, de certa forma, desnecessária, uma vez que o artigo 167, § 1.º da CF estabelece que 
nenhum investimento que ultrapasse um exercício financeiro será iniciado sem sua inclusão no PPA. 

 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro, loc. cit. 
66 A priori não há determinação da CF/88 em relação ao prazo do PPA, já que o texto constitu-

cional remete especificamente esta questão para Lei Complementar. A LRF, que em tese 
poderia ser esta lei, além de ter as disposições sobre o PPA vetadas (art. 3º), tal dispositivo não 
dispunha sobre o prazo do PPA; razão pela qual a conclusão que seu prazo é de 4 anos hoje se 
dá pelo exame do artigo 35, § 2.º, I do ADCT, já que não houve a regulamentação por lei 
complementar requerida pelo § 9.º do artigo 165 da CF. 

67 Parte da doutrina afirma que esta “não coincidência” é propositada, para evitar a descontinuidade 
dos programas governamentais. (PASCOAL, Valdecir. Direito financeiro e controle externo. 9.ed. 
São Paulo: Método, 2015. p.44). 
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Assim como a LDO, o PPA pode ser considerado como uma novidade da 

Constituição de 1988, na medida em que veio a substituir o antigo Orçamento 

Plurianual de Investimentos da Lei 4.320/64, que tinha duração de 3 anos. 

O Plano Plurianual deve apresentar como característica principal a 

determinação das diretrizes, objetivos e metas do ente público para as despesas 

de capital e as despesas correntes derivadas daquelas e os programas de 

duração continuada. 

Em relação especificamente ao PPA, podem-se considerar as diretrizes como 

orientações gerais ou balizamentos para a captação e o gasto público com vistas a 

alcançar os objetivos determinados, ou seja, torna-se a referida lei orçamentária como 

instrumento precípuo de planejamento, estipulando as áreas de atuação das políticas 

públicas, que serão desdobradas pelas outras duas características do PPA. 

Os objetivos caracterizam-se, por sua vez, como o detalhamento do que se 

procura atingir, ou seja, os resultados que se buscam atingir com aquelas ações em 

relação àquela política pública. E, por fim as metas são a quantificação daqueles 

objetivos. Como exemplo deste encadeamento, pode-se estipular como diretriz a 

educação, como objetivo  a melhora nos indicadores da educação; e como metas a 

construção de um número de escolas com a contratação de determinado quantitativo 

de professores. 

O próprio exemplo acima já denota outra característica muito importante do 

PPA, que é a da quantificação e monetização somente das despesas de capital e 

das correntes derivadas daquelas. Como já visto, as despesas de capital são os 

investimentos, que agregam valor ao patrimônio público, ao passo que as 

correntes são as de custeio da máquina pública. 

Não por outra razão, estipula-se como principais objetivos do PPA, como 

verdadeiro instrumento de planejamento, as seguintes premissas:68 

                                                           
68 VAINER, Ari; ALBUQUERQUE, Josélia; GARSON, Sol. Manual de elaboração do plano 

plurianual. O passo a passo da elaboração do PPA para municípios. BNDES, 2001. Disponível 
em: http://www.bndes.gov.br/bibliotecadigital. Acesso em: dez. 2019. 
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Quadro 10 - Principais objetivos do PPA 

Definir com clareza as metas e prioridades da administração bem como os resultados esperados; 

Organizar, em programas, as ações que resultem em incremente de bens ou serviços que 

atendam demandas da sociedade; 

Estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a orientação 

estratégica de governo; 

Possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e 

metas do Plano; 

Facilitar o gerenciamento da administração, através de definição de responsabilidades pelos 

resultados, permitindo a avaliação do desempenho dos programas; 

Estimular parcerias com entidades públicas e privadas na busca de fontes alternativas de 

recursos para o financiamento dos programas; 

Explicitar, quando couber, a distribuição regional das metas e gastos do governo; 

Dar transparência à aplicação de recursos e aos resultados obtidos. 

Fonte: Manual de Elaboração do Plano Plurianual. BNDES, 2001. 
 

Por fim, em razão de serem leis, com todo o peso e o trâmite que estas 

espécies normativas representam, é importante mencionar que o PPA, da mesma 

forma que os outros dispositivos orçamentários, não é um instrumento estático, 

imutável. O fato de se iniciar os estudos de um empreendimento sem sua previsão 

no Plano Plurianual não significa dizer que a tramitação daquele deve ser 

interrompida imediatamente. O PPA não só pode – como deve – ser alterado em 

caso de mudanças de rumo no planejamento estatal, como no caso do início dos 

estudos de uma PPP para aquela política pública, por exemplo.69 

Assim, estando presentes no PPA como instrumento de planejamento, não 

só a política pública que resultou na PPP, mas principalmente seus objetivos e 

metas, satisfeito estará o regramento do artigo 10, IV da Lei de PPP. 

3.1.1.9 Impossibilidade de contratação por parte da União, de despesas continuadas 

com PPP, se já atingido 1% da Receita Corrente Líquida (Art. 22) 

Pelo dispositivo, localizado em parte da Lei n.º 11.079/04 com normas 

expressas direcionadas à União, esta será proibida de contratar PPP se a soma 

das despesas de caráter continuado das parcerias já contratadas tiver excedido no 

exercício anterior 1% da Receita Corrente Líquida, e a projeção das despesas com 

                                                           
69 MONTEIRO, Vera. Três anos da lei de parceria público-privada. In: SOUZA, Mariana Campos de 

(Coord.). Parceria Público-Privada, São Paulo: Quartier Latin, 2008. p.236. 
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as PPPs também não excedam o referido percentual da projeção da RCL para os 

próximos 10 anos. 

Trata-se de um controle objetivamente vinculado a um índice da LRF (a RCL), 

e que juntamente aos demais instrumentos orçamentários/fiscais do artigo 10 da Lei 

de PPP, visam coibir exposição financeira demasiada dos entes com as PPPs. 

Este artigo da Lei de PPP é motivo de variadas críticas da doutrina acerca 

não só de suas disposições, mas principalmente de sua existência. 

É esclarecedor o depoimento de Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro 

Prado quando discorrem sobre o dispositivo, motivo pelo qual vale a transcrição: 

Ao longo da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei de PPP, 
quando poucos entre nós tinham compreensão do assunto, alardeou-se, 
indevidamente, que o projeto de lei estaria a estimular o descumprimento 
das regras de responsabilidade fiscal. Feito o alarde, a arena política 
encarregou-se de tornar necessário que a própria Lei de PPP veiculasse 
os mecanismos para assegurar o cumprimento pelas PPPs das regras de 
responsabilidade fiscal. Daí a necessidade de desenvolver controles para 
as PPPs cuja efetividade independesse da futura regulamentação dos 
seus aspectos contábeis, conforme previsto no art. 25. Foi nesse 
diapasão que surgiram os arts. 22 e 28 da Lei de PPP, os quais 
estabelecem limites de despesas com as PPP, utilizando como referência 
um percentual da RCL – Receita Corrente Líquida.70 

Pelo depoimento, percebe-se no desenrolar dos debates para votação da 

lei que estes limites foram lá colocados mais pela movimentação política – e de 

uma suposta burla à LRF –, do que por conta de uma maior preocupação com os 

aspectos fiscais. Como visto anteriormente, o artigo 10 da Lei de PPP foi taxativo 

nos instrumentos da LRF que seriam utilizados para contratação de PPPs. 

Ainda, ao levarmos em consideração o desenvolvimento da elaboração da 

norma nestes termos, isto pode confirmar não só a falta de metodologia na 

normatização dos percentuais, mas também o próprio desalinhamento dos artigos 

22 e 28 com o restante dos dispositivos relativos a aspectos orçamentários e 

fiscais, presentes majoritariamente logo no começo do diploma normativo.71 

Por fim, vale menção ainda a pretensa inconstitucionalidade do dispositivo, ao 

argumento de que se estaria invadindo competência de lei complementar, uma vez 

                                                           
70 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP – parceria 

público-privada. Fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p.397. 
71 SANT´ANNA, Lucas de Moraes Cassiano. Aspectos orçamentários das parcerias público-

privadas. São Paulo: Almedina, 2018. p.136. 
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que a Lei de PPP teria tratado – no limite – de assuntos relativos a finanças públicas 

por lei ordinária, em franca desobediência ao artigo 163, I da Constituição.72 

O argumento é sólido, mas a doutrina se divide neste ponto afirmando – 

em contraponto –, que na realidade o que a lei de PPP está a regular é contrato, e 

especificamente de parceria público-privada; sendo que as preocupações 

financeiras e orçamentárias, tendo em vista a grande quantidade de recursos 

públicos destinados à contratação de um projeto destes, foi o real objeto da 

regulação normativa, e não as finanças públicas, propriamente ditas.73 

A par da controvérsia, no caso específico da União, como condicionante 

orçamentário-fiscal para a contratação de parcerias público-privadas, deve-se 

comprovar a viabilidade do empreendimento, pelo atendimento do índice da receita 

corrente líquida pelo ente. 

3.1.1.10 Impossibilidade de concessão de garantia ou transferência voluntária por 

parte da União, a Estados e Municípios cujas despesas continuadas com 

PPP tiverem atingido 5% da Receita Corrente Líquida (Art. 28) 

O artigo 28 da Lei de PPP dispõe que a União estará proibida de conceder 

garantia, ou realizar transferência voluntária, a Estados e Municípios cuja soma das 

despesas continuadas de PPP já contratadas tenha excedido no exercício anterior 5% 

da Receita Corrente Líquida, e a projeção das despesas com as PPPs também não 

excedam o referido percentual da projeção da RCL para os próximos 10 anos. 

O comando normativo ainda determina, em seu parágrafo primeiro, que os 

entes subnacionais, previamente à realização das contratações de PPPs, 

encaminhem ao Senado Federal e à STN as informações relativas ao atendimento 

do percentual de 5% da RCL.  

Trata-se, novamente, de outro controle objetivamente vinculado a um 

índice da LRF (a RCL), mas agora afeto somente aos Estados e Municípios. Ou 

seja, é a norma do artigo 22, agora direcionada a estes entes. 

                                                           
72 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP – parceria 

público-privada. Fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p.450-451. 
73 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. A responsabilidade fiscal na parceria público-privada. 

Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, IBDP, n.20, 
nov./dez./jan. 2009/2010. 
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Mas em que pese a norma estipule a ocorrência de efeitos negativos a 

Estados e Municípios, é certo também que o dispositivo tem como destinatária a 

União. Ou seja, procurou-se vincular o comportamento dos entes subnacionais por via 

indireta. Isto nos traz razoável entendimento de que estes entes não estão proibidos 

de contratar PPPs quando as despesas continuadas de seus contratos atingirem 5% 

da RCL no ano anterior. O que a lei veda é que os Estados e Municípios recebam – 

da União – concessão de garantia ou transferências voluntárias, caso aquele índice 

seja atingido.74 

Proibidos ou não, o fato é que as consequências determinadas pelo artigo 28 

são nefastas; já que ao proibir a União de conceder garantia ou realizar transferências 

voluntárias, o impacto nas finanças dos respectivos entes pode assumir proporções 

que podem beirar a sua inviabilidade financeira. Mesmo lembrando-se que o que se 

veda é a realização de transferências voluntárias por parte da União, e não as 

transferências constitucionais obrigatórias75; ainda assim, vários municípios e até 

mesmo alguns estados da federação têm nas transferências voluntárias importante 

(para não dizer imprescindíveis) fonte de recursos. 

Não por outra razão, também se advoga majoritariamente na doutrina a 

tese da inconstitucionalidade desta norma; ainda no mesmo argumento da invasão 

à competência para legislar sobre finanças públicas, a que já nos referimos quando 

falamos do artigo 22 acima. 

Mas agora, a roupagem da inconstitucionalidade tem outro sentido, uma 

vez que tendo em vista que a norma do artigo cria impossibilidade da União 

conceder garantia ou realizar transferências voluntárias, isto influiria – por via 

reflexa – nas finanças públicas de Estados e Municípios, de modo que a condição 

de inconstitucionalidade, assim, se mostraria patente.76 
                                                           
74 Mesmo que parte minoritária da doutrina advogue a tese de que os Estados e Municípios 

deveriam seguir também o comando do artigo 22, ou seja, não contratar PPPs caso extrapolado 
o índice, entendemos que o fato é que estes entes não estão – peremptoriamente – proibidos de 
contratar as PPPs por conta do art. 28. (NAKAMURA, André Luiz dos Santos. Os riscos das 
Parcerias Público-Privadas (PPP) para as finanças públicas. Fórum de Contratação e Gestão 
Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 13, n.150, p.09-15, jun. 2014. 

75 Podendo ser consideradas a repartição dos tributos determinada pela Constituição, o Fundo de 
Participação dos Estados (FPE), Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Sistema Único 
de Saúde (SUS) e FUNDEB, por exemplo. 

76 Neste sentido: RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de 
PPP – parceria público-privada. Fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. 
p.398-399. MONTEIRO, Vera. Três anos da lei de parceria público-privada. In: SOUZA, Mariana 
Campos de (Coord.). Parceria Público-Privada, São Paulo: Quartier Latin, 2008. p.23-239. 
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Outra situação que merece ser destacada é que o referido índice do artigo 

28 já foi alterado por três vezes. Inicialmente, era 1% da RCL, tal qual o disposto 

pela regra do artigo 22. Posteriormente, foi alterado para 3%, pela Lei 12.024/2009; 

e por fim, foi alterado novamente – agora para os atuais 5% - pela Lei 12.766/2012, 

a mesma que promoveu uma série de alterações na Lei de PPP, como a instituição 

do aporte público, por exemplo. Assim, temos que a alterabilidade legislativa deste 

artigo 28 é, de fato, digna de atenção. 

Mas, como nos lembra SANT´ANNA, em 2009 vivíamos o começo de uma 

grande leva de parcerias público-privadas por conta das obras para os grandes 

eventos – as Copas das Confederações de 2013, do Mundo de 2014 e as 

Olimpíadas de 2016 – que demandariam grandes investimentos por parte dos 

entes da federação para construção da infraestrutura e até mesmo dos estádios. 

Com efeito, dos 12 estádios para a Copa do Mundo, 5 foram construídos por 

concessões administrativas, o que exigia grandes dispêndios públicos. Com isso, 

os Estados e Municípios que construíram estádios viram o comprometimento de 

somente 1% da RCL com PPPs ser insuficiente, o que acarretou a mudança da Lei 

n.º 12.024/2009 para 3%. Somente 3 anos depois desta Lei, houve nova 

constatação de insuficiência do índice, já que também haveria necessidade de 

pesados investimentos agora em infraestrutura, mormente de mobilidade, o que 

acarretou, novamente a obsolescência do índice de 3% e trouxe a edição de nova 

alteração – agora para os 5% atuais – desta vez pela Lei n.º 12.766/2012.77-78 

                                                                                                                                                                                  
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. A responsabilidade fiscal na parceria público-privada. 
Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, IBDP, n.20, 
nov./dez./jan. 2009/2010. HUNGARO, Luis Alberto. Parceria Público-Privada Municipal. A 
concretização de funções sociais da cidade: habitação, saneamento básico e mobilidade urbana. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p.137. 

 Em sentido contrário: OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de direito financeiro. 7.ed, São 
Paulo: RT, 2015. p.862. 

77 SANT´ANNA, Lucas de Moraes Cassiano. Aspectos orçamentários das parcerias público-
privadas. São Paulo: Almedina, 2018. p.137. 

78 O Projeto de Lei do Senado Federal 7.063/2017, que estabelece o novo marco legal das 
concessões no Brasil, aumenta novamente o valor deste índice para 15%. Segundo a exposição 
de motivos do projeto: 

 “Uma das queixas levantadas em nossas audiências públicas é de que os limites máximos de 
comprometimento das despesas com PPP para os Estados, o DF, e os Municípios, previstos no 
art. 28 da Lei n.º 11.079/2004, são de, no máximo, 5% da sua receita corrente líquida (RCL) anual, 
limite muito baixo frente às necessidades desses entes federativos, e isso impediria a celebração de 
PPPs. Caso esse limite seja ultrapassado, o ente federativo pode deixar de receber garantias e 
transferências voluntárias da União. 
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Ainda, o autor afirma que esta alteração do percentual do artigo 28, ao bel 

sabor das mudanças de necessidades de investimento, e com óbvias pressões e 

confrontações políticas, é a prova cabal da absoluta falta de estudos e critério para 

fixação do índice, bem como de sua completa desnecessidade; e faz a ressalva de 

que o raciocínio se aplicaria também ao artigo 22, sendo que as críticas ao 

percentual daquele dispositivo se dão em menor número muito por conta do baixo 

número de PPPs federais.79 

Afora essa grande quantidade de críticas ao percentual da RCL do artigo 28 e 

sua inconstitucionalidade, das mais variadas matizes, ainda àquelas se soma – em 

raciocínio parecido e, de certa forma, consequencial – que o baixo número de PPPs 

municipais também se atribui muito por conta da restritividade do referido índice.80 

De toda sorte, em que pese a Lei de PPP não requeira a observância do 

índice para a formatação inicial do empreendimento, a sua observância no 

desenvolvimento do projeto é importante; já que Estados e Municípios deverão 

atender ao referido percentual para fins de continuar recebendo concessões de 

garantia e transferências voluntárias da União. 

Ainda, a Lei n.º 11.079/2004 determina no parágrafo primeiro deste artigo 

28 que os Estados e Municípios que contratem PPPs, encaminhem à Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) e ao Senado Federal – antes da contratação – as 

informações para atendimento no disposto no artigo, ou seja, caso extrapolado o 

percentual, aqueles órgãos procedam o impedimento de concessão de garantia ou 

transferências voluntárias. 

Por fim, o parágrafo segundo do artigo 28, regra que serão somadas ao 

percentual da RCL do Estado ou Município as despesas de caráter continuado das 

PPPs das estatais daqueles entes, excluídas as estatais não dependentes. 

                                                                                                                                                                                  
 Assim, aumentamos os limites máximos de despesas com PPP dos Estados, DF e Municípios, 

para 15% da RCL anual. No caso de celebração de PPPs contratadas por consórcios, esse 
limite é acrescido de mais 5%.” 

79 SANT´ANNA, Lucas de Moraes Cassiano. Aspectos orçamentários das parcerias público-
privadas. São Paulo: Almedina, 2018. p.138. 

80 GUIMARÃES, Fernando Vernalha; KANAYAMA, Rodrigo Luís; HUNGARO, Luis Alberto. 
Apontamentos sobre o controle fiscal das Parcerias Público-Privadas. Revista de Contratos 
Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 6, n.10, p.23-35, set./fev. 2017. 

 No mesmo sentido, destacando o percentual como verdadeira barreira de entrada para municípios 
menores. (HUNGARO, Luis Alberto. Parceria Público-Privada Municipal. A concretização de 
funções sociais da cidade: habitação, saneamento básico e mobilidade urbana. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2017. p.137). 
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Este é outro dispositivo muito criticado pela doutrina, seja em razão de não ter 

similar no regramento das PPPs federais, bem como em razão de – em sua redação 

original – não promover a correlação entre as eventuais receitas das sociedades de 

economia mista e estatais não dependentes com suas respectivas despesas, para fins 

do cálculo do comprometimento da RCL; uma vez que as receitas das estatais não 

compõem o referido índice. No entanto, a Lei 12.024/2009 alterou o dispositivo para 

prever a exclusão das despesas das PPPs das estatais não dependentes do cálculo 

do percentual da Receita Corrente Líquida.81. 

3.1.2 Outras regras não constantes da Lei de PPP mas que lhes dizem respeito 

A par do disposto na própria Lei da PPP sobre o regramento orçamentário-

fiscal para o lançamento dos projetos, existem ainda outras normativas e 

regulamentos que merecem destaque, por terem sido criados especificamente para 

regular aqueles aspectos quando da execução dos contratos de parcerias. 

3.1.2.1 Relatório Resumido de Execução Orçamentária da LDO 

Para instauração de procedimento de contratação de Parcerias Público-

Privadas, a Lei n.º 11.079/04 estabeleceu a apresentação do Anexo de Metas 

Fiscais, da LDO, conforme já adiantamos no item 3.1.1.2 acima. 

No entanto, a partir de 2009 – desde a primeira edição do Manual Técnico de 

Demonstrativos Fiscais, portanto – houve regulamentação por parte da STN acerca dos 

anexos que a LDO deveria apresentar, com a adição de mais alguns documentos para 

composição da elaboração do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, o 

RREO. Um destes documentos, é o anexo específico do “Demonstrativo das Parcerias 

Público-Privadas”. 

O RREO é determinado pela própria LRF em seu artigo 53, que regulamentou 

disposição constitucional a este respeito (artigo 165, § 3.º);82 e tem como objetivo 

                                                           
81 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP – parceria 

público-privada. Fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p.450-451. 
82 Art. 165. [...] 
 § 3.º - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, 

relatório resumido da execução orçamentária. 
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acompanhar o desenrolar das receitas e despesas, bem como outros indicadores 

fiscais dos entes federados bimestralmente. 

Atualmente, o Manual de Demonstrativos Fiscais, versão 2019 (9ª edição), 

aprovado pela Portaria STN n.º 389 de 14 de junho de 2018, continua com o anexo 

específico a respeito das PPPs. Este anexo é o de número 13, que traz a seguinte 

disposição gráfica: 
 

   Figura 5 - Anexo 13 do RREO - demonstrativo das parcerias público-privadas 

 
    Fonte: Manual de Demonstrativos Fiscais, 9.ed., 2019. Portaria STN 389 de 14/06/ 2018. 

 

Algumas considerações sobre o anexo merecem serem feitas. A primeira é 

que o anexo traz um horizonte amplo de projeções. São mais nove anos de 

projeções com acompanhamento das despesas da PPP e do respectivo 

comprometimento da RCL; o que leva a uma imagem interessante de como pode 

se desenrolar as finanças das parcerias dos entes. 

Posteriormente, há algumas definições e enquadramentos que o próprio 

regulamento faz que merecem destaque. Diz o Manual:83 

03.13.02 CONCEITOS [...] 

03.13.02.02 Despesas de Caráter Continuado 

Para efeitos de verificação dos limites estabelecidos na Lei n.º 11.079/2004, 
serão consideradas despesas de caráter continuado todas as despesas 
executadas, correntes e de capital. 

                                                           
83 BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de demonstrativos fiscais: aplicado à União 

e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 9.ed. Brasília: STN, Subsecretaria de Contabilidade 
Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2018. 
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No entanto, apenas as despesas correntes de caráter continuado irão 
compor o cálculo da margem líquida de expansão das DOCC constante 
do Anexo de Metas Fiscais (grifo nosso). 

O que o anexo nos leva a interpretar – literalmente –, é que para a STN, 

todas as despesas relativas às PPPs são de caráter continuado; sejam aquelas de 

capital, sejam as despesas correntes de simples custeio. Ou seja, a Secretaria 

considera que todas as despesas são, única e simplesmente, desembolsos da 

Administração. Houve desembolso, classifique-o como despesa, seja se houver 

acréscimo ao patrimônio público, ou não; caso os desembolsos sejam única e 

exclusivamente para o custeio da máquina pública. 

Já o segundo parágrafo, diz respeito ao Anexo de Metas Fiscais, tratado no 

item 3.1.1.2 acima, e reza que para aquele anexo, as despesas de caráter continuado 

serão somente as correntes, já que classificação em contrário – naquele demons-

trativo – seria ilegal por conta da própria dicção da LRF em seu artigo 17. 

Por fim, ainda no RREO, o “Demonstrativo Simplificado do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária” também faz menção aos projetos de PPPs, 

mas somente para fins de consolidação de orçamentação fiscal, já que os valores 

apresentados neste documento são os do Anexo 13, conforme a figura 5. 

Assim, este anexo da LDO nos mostra alguns caminhos, escolhidos pela 

STN, para contabilização e demonstração da execução orçamentária das PPPs. 

3.1.2.2 Relatório de Gestão Fiscal – Anexo da LDO 

Por fim, outras disposições ainda de anexos da LDO que não as das metas 

fiscais, e que dizem respeito às parcerias público-privadas, são encontradas no 

Relatório de Gestão Fiscal (RGF). 

O RGF também é determinado pela própria LRF em seu artigo 54, e tem 

extrema importância por apresentar o cumprimento – pelos entes federados – dos 

limites estabelecidos para algumas despesas instituídos pela própria Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Este anexo é muito famoso no meio dos interessados ou 

que militam com as finanças públicas, por ser o documento que apresenta a 

consolidação das despesas com pessoal, e o consequente atendimento (ou não) 

dos limites da própria lei em relação àquelas despesas. 
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Hoje em dia, a 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (versão 2019), 

instituída pela Portaria/STN n.º 389/2018, continua trazendo o anexo de 

“Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida”, que tem campo específico a respeito 

das PPPs. 

Este anexo é o de número 02 do RGF, que traz a seguinte disposição gráfica. 

 
Figura 6 - Anexo 2 do RGF - demonstrativo da dívida consolidada líquida 

Fonte: Manual de Demonstrativos Fiscais, 9.ed., 2019. Portaria STN 389 de 14/06/2018. 
 

Como se nota da figura acima, o demonstrativo do RGF trata da “Dívida 

Consolidada Líquida”, que já tratamos acima no item 3.1.1.4, para o qual se remete. 



92 

Outra constatação – óbvia nos parece – é que a única menção à PPP do 

anexo a coloca no campo da (provisão de) dívida, mas que não integra o cálculo 

da dívida consolidada propriamente dita. 

O próprio Manual, esclarece:84 

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 

Registra o saldo apurado até o quadrimestre de referência dos valores 

referentes aos passivos decorrentes da incorporação de ativos da PPP. 

[...] (grifos no original, sublinhados nossos). 

Continua o texto: 

Não compõem a dívida consolidada para efeito de verificação do 
cumprimento dos limites, e são apresentados em quadro específico do 
demonstrativo, os precatórios judiciais emitidos antes de 5 de maio de 
2000, o passivo atuarial dos regimes próprios de previdência e a dívida 
contratual de PPP (grifo nosso). 

Assim, o que nos intui a apresentação destes demonstrativos fiscais, sejam 

os de apresentação obrigatória para instauração de PPPs do Anexo de Metas 

Fiscais (item 3.1.1.2, acima), sejam os demais constantes da execução 

orçamentária, é que, para STN, o controle orçamentário-fiscal das PPPs se dá 

única e exclusivamente pelo fluxo das despesas. Não há controle de dívida, ou de 

“estoque de dívida” como gosta de nomear a doutrina. 

Da mesma forma, por mais que o artigo 10, I, c) da Lei de PPP remeta 

para regulamentação da STN as condicionantes de dívida para estes projetos, o 

fato é que a Portaria STN 614/06 não o fez, já que disciplina a alocação de bens no 

ativo ou passivo, mas sem maiores contornos sobre a dívida e seu controle. 

Ainda, mesmo o risco, assunto constante e praticamente a motivação da 

Portaria STN 614/2006, inclusive com determinação para sua contabilização, não 

foi contemplado para fins de dívida, conforme novamente nos confirma o Manual:85 

                                                           
84 BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de demonstrativos fiscais: aplicado à União 

e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 9.ed. Brasília: STN, Subsecretaria de Contabilidade 
Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2018. 

85 BRASIL, loc. cit. 
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Não deverão ser considerados como parte integrante da Dívida Consoli-

dada as provisões e apropriações por competência que representam o 

reconhecimento de obrigações cujo valor ainda não esteja definitivamente 

determinado, tais como provisões para riscos trabalhistas, provisões mate-

máticas, provisões para riscos tributários, provisões para riscos cíveis, 

provisões para riscos de contratos de parceria público-privada, apropriações 

de 13.º salário e férias, entre outros. (grifo no original, sublinhado nosso). 

Assim, forçoso reconhecer que o controle – por parte dos anexos da LDO – 

contempla fortemente o fluxo das despesas, com caracterizações e apontamentos 

pouco ortodoxos, é verdade, mas com direcionamento firme neste sentido. 

No entanto, já em relação ao controle do estoque da dívida, os anexos os 

apontam, inclusive em quadros que podem dar a real noção da sua escala de 

grandeza em comparação com outros aspectos da dívida consolidada; mas não os 

contemplam para fins de compor os índices de endividamento dos entes. É, em 

síntese, o que nos mostra o Manual. 

No entanto, nem sempre foi assim. 

A primeira versão do Manual dos Demonstrativos Fiscais, válido para o ano 

fiscal de 2009 e estabelecido pela Portaria STN 577/2008, trazia – para o anexo do 

Relatório de Gestão Fiscal – modelo de documento que contemplava as despesas 

com PPP como componente da dívida consolidada, em consonância com o que 

pregava parte da doutrina à época e em rota clara de choque contra o 

Demonstrativo 1 das Metas Anuais do mesmíssimo Manual – estabelecido pela 

mesma Portaria da STN – e que não considerava as despesas com PPP como 

componentes do cálculo da Dívida Consolidada. 

O Anexo II do RGF da primeira versão do Manual Técnico de Demonstrativos 

Fiscais é apresentado pela figura 7 abaixo: 
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Figura 7 - Anexo 2 do RGF da 1.ª Versão do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais - 
demonstrativo da dívida consolidada líquida 

 
Fonte: Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais. 1.ed., 2009. V. III. Portaria STN 577/2008. 

 

Como se nota da apresentação gráfica, a dívida contratual das PPPs fazia, 

efetivamente, parte do cálculo da Dívida Consolidada. A confusão à época deve ter 

sido grande por conta destas incongruências de determinação de contabilização 

dos anexos fiscais. 
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Não por outra razão, já para o exercício fiscal seguinte – 2010 – houve o 

lançamento da segunda versão do Manual de Demonstrações Fiscais por parte 

da STN, agora pela Portaria STN 462/2009; onde houve completa alteração do 

respectivo Anexo 2 do RGF, retirando as despesas com PPPs do cálculo da 

Dívida Consolidada. 

Nesta edição e nas quatro seguintes do Manual, a dívida contratual das 

PPPs foi retirada do cálculo da Dívida Consolidada e agrupada com as dívidas 

contratuais, com expressa previsão a contratos daquela tipologia concessória – 

mas agora sem influir no cálculo da Dívida Consolidada – permanecendo assim até 

a sexta edição do MDF, válida para o exercício fiscal de 2015 e instituída pela 

Portaria STN 553/2014. 

Na sétima edição do MDF (válida para o ano fiscal de 2017 e estabelecida 

pela Portaria STN 403/2016), não houve nenhuma menção a dívida de PPP no 

respectivo Anexo 2 do RGF. Permanecendo somente a linha da dívida contratual, 

mas sem fazer menção especificamente àquela tipologia concessória. 

Por fim, a partir da oitava edição do Manual – válida para o ano fiscal de 

2018 e estabelecida pela Portaria STN 495/2017 – o respectivo Anexo 2 do RGF 

passou a ter a apresentação conforme a figura 6 acima, repetida na nona edição; e 

com as despesas com PPPs sendo apresentadas propositadamente fora do 

cálculo da Dívida Consolidada. 

Essa hesitação no tratamento das despesas com PPPs como dívida ou 

não por parte da STN é digna de nota, atenção e uma certa curiosidade sobre os 

rumos desta discussão. Em conversas informais com servidores e técnicos que 

milita(ra)m na STN, há a informação de que é corrente naquele órgão a ideia de 

que a existência do limite do artigo 28 da Lei de PPP, justamente por estar 

presente na norma, e por ter como base um valor com lastro em informação 

orçamentária/fiscal fidedigna e contundente (a RCL), aplacaria a necessidade de 

se inserir o cálculo de dívida das PPPs nos instrumentos fiscais da LDO; refletindo-

se inclusive no rating dos entes federados.86 

                                                           
86 “Embora não tão comuns quanto os ratings corporativos e soberanos, as agências de 

classificação de risco Moody’s, Fitch, S&P e a brasileira Austin, se dedicam também a atribuição 
de notas a cidades e estados brasileiros“. 

 Diferentemente dos ratings de empresas e países, que visam alertar aos investidores o grau de 
segurança do investimento em títulos de dívida dos analisados, as notas subnacionais têm 
outros objetivos. 
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Ainda, é digna de nota a citação a pretensa dificuldade de se caracterizar 

como dívida as despesas correntes dos contratos, já que pode haver PPPs com 

baixíssimas despesas de capital e altas despesas correntes e, portanto, a extrema 

dificuldade de se caracterizar despesas eminentemente com serviços como dívida. 

E, por fim, também foi citada a dificuldade – inclusive jurídica, mas 

principalmente política – de se classificar as despesas com PPPs como dívidas, uma 

vez que haveria uma intromissão exacerbada da União em questões orçamentárias 

de estados e municípios, com reflexos diretos na situação fiscal daqueles entes. 

3.1.2.3 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), também 

contém determinações que interessam de perto às Parcerias Público-Privadas. 

A versão atualmente vigente é a da Portaria STN n.º 877, de 18/12/2018;87 

em sua 8ª edição. Mas, no que nos interessa, pelo menos desde a 4ª versão (para 

o exercício de 2012), publicada pela Portaria STN n.º 406, de 20/06/2011, o 

manual vem trazendo disposições para a contabilização das PPPs. 

Nesta versão atual, a primeira disposição que nos chama a atenção do 

MCASP é relativa à segregação – por parte da regulamentação – dos aspectos 

contábeis e fiscais. Diz o regulamento: 

                                                                                                                                                                                  
 Como segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), cidades e estados do Brasil não podem 

emitir títulos de dívida, as notas atribuídas pelas agências visam apresentar as condições de 
investimento a empresas interessadas em se instalar nesses lugares. [...] 

 1) Belo Horizonte 
 Em novembro de 2010, a Moody’s afirmou que os ratings de Belo Horizonte refletiam o desempenho 

financeiro favorável da cidade apoiado por uma grande economia baseada em serviços, 
administração financeira prudente e repasses federais previsíveis e estáveis. Além disso, agência 
destacou a carga de dívida relativamente baixa da cidade como muito importante para o rating. 

 – Moody’s – Austin 
 Escala global: Baa3 Rating: brBBB 
 Escala nacional: Aa1.br Perspectiva: estável 
 Perspectiva: estável”. 
 SOUZA, Beatriz. Como 15 estados e municípios são avaliados pelas agências. Revista Exame. 

São Paulo. 13/06/2013. Disponível em: https://exame.com/mercados/como-15-estados-e-muni 
cipios-sao-avaliados-pelas-agencias/. Acesso em: maio 2020. 

87 Publicada em conjunto com as Portarias Conjuntas STN/SOF (Secretaria do Orçamento Federal) 
n.º 06 e STN/SPREV (Secretaria de Previdência Social) n.º 07, ambas de 18/12/2018. 
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A contabilização das parcerias público privadas deve possibilitar a 
distinção entre os passivos relativos ao ativo da concessão e os passivos 
relativos à prestação de serviços, tanto sob a ótica patrimonial quanto 
orçamentária. Ressalta-se que a forma de contabilização não impacta os 
aspectos fiscais, que são regulamentados por normativos próprios.88 
(grifo nosso). 

Ou seja, o Manual disciplina uma série de normativas orçamentárias e 

contábeis acerca dos ativos e dos passivos da concessão, mas somente para fins 

de gestão patrimonial/orçamentária das PPPs junto aos entes públicos; sendo que 

quaisquer disposições acerca de regulamentação fiscal, ou seja, controles relativos 

a fluxo de despesas e/ou estoque de dívidas, são remetidas para as regulamen-

tações específicas. 

O MCASP, logo na introdução do regramento das concessões, deixa 

absolutamente claro que suas regras têm como base a Norma Brasileira de 

Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e, principalmente, que há 

observação da regulamentação do “International Public Sector Accounting Standards” 

(IPSAS) 32 – “Service Concession Arrangements: Grantor do International Public 

Sector Accounting Standards Board” (IPSASB). 

A regulamentação do MCASP, como já dito acima, é exclusivamente para 

reconhecimento e mensuração de ativos e passivos da concessão, aparentemente, 

o mesmo objetivo da Portaria STN 614/2006. 

Com efeito, logo no item relativo exatamente ao reconhecimento de ativos 

começam a surgir os pontos de dúvida: 

O concedente deve reconhecer um ativo da concessão quando, além dos 
requisitos para reconhecimento do ativo – probabilidade que benefícios 
econômicos futuros ou potencial de serviços dele provenientes fluam para 
a entidade e possibilidade de que seu custo ou valor seja determinado em 
bases confiáveis – estejam presentes todos os seguintes requisitos: 

a) O concedente controla ou regula o serviço objeto da concessão. 
b) O concedente detém o controle ou qualquer participação residual 

significativa no ativo ao final do prazo do contrato de concessão ou o 
ativo é utilizado durante toda a sua vida útil. 

O controle ou a regulação dos serviços da concessão são caracterizados 
quando o concedente determina os serviços que o concessionário deve 
prestar através do uso do ativo da concessão, quais são os usuários e 
os preços dos serviços. 

                                                           
88 BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de demonstrativos fiscais: aplicado à União 

e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 9.ed. Brasília: STN, Subsecretaria de Contabilidade 
Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2018. p.279. 
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Quando um ativo preexistente no concedente atender aos requisitos citados 
(“a” e “b”), o concedente deverá reclassificar o ativo como um “ativo de 
concessão de serviços públicos”. 
Para avaliar a possibilidade de que o custo ou valor do ativo da concessão 
seja determinado em bases confiáveis, o concessionário deve fornecer ao 
concedente relatórios sobre o progresso da construção ou desenvolvimento 
do ativo. Dessa forma, o concedente reconhecerá um ativo e um passivo 
associado. (grifo nosso). 

Por fim, o Manual faz menção expressa ao fluxograma da IPSAS 32 para 

fins de reconhecimento de ativos da concessão: 
 

Figura 8 - Fluxograma para reconhecimento de ativos da concessão do MCASP 

 
Fontes: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8.ed., 2019. Portarias 

Conjuntas STN/SOF n.º 06 e STN/SPREV n.º 07, ambas de 18/12/2018. 

 

Portanto, para reconhecimento do passivo, o manual remete as questões 

das PPPs para a parte comum, de reconhecimento de passivos em geral: 

Um passivo deve ser reconhecido quando: 

a. Satisfizer a definição de passivo; e 
b. Puder ser mensurado de maneira que observe as características 

qualitativas, levando em consideração as restrições sobre a informação 
contábil. 
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E ainda, 

O concedente deve reconhecer um passivo da concessão, sempre 
que reconhecer um ativo da concessão, conforme os critérios de 
reconhecimento do ativo citados. [...]. 

O concedente não deve reconhecer um passivo quando um ativo seu 
preexistente for reclassificado como um ativo da concessão, exceto no 
caso de haver contraprestações adicionais pagas ao concessionário. 

[...] 

De forma geral, o passivo deve ser reconhecido e mensurado 
inicialmente pelo mesmo valor que o ativo da concessão (valor justo), 
ajustado por qualquer contraprestação do concedente ao concessionário, 
ou do concessionário ao concedente.  

A natureza do passivo reconhecido difere em cada modelo de concessão, 
conforme a forma como o concedente compensa o concessionário, ou 
seja, conforme a essência dos contratos.  

Em troca do ativo da concessão, o concedente pode compensar o 
concessionário por meio de qualquer combinação entre:  

a. Realização de pagamentos ao concessionário (modelo de “financiamento 
de passivos”)  

b. Compensação por outros meios (modelo de “concessão de direitos ao 
concessionário), como:  

i. Concedendo ao concessionário o direito de auferir receitas de 
usuários dos ativos da concessão; ou  

ii. Concedendo ao concessionário acesso a qualquer outro ativo 
gerador de receita (por exemplo, uma ala privada dentro de um 
hospital, onde o restante do hospital é utilizado pelo concedente 
para prestar serviços públicos a pacientes ou um estacionamento 
privado adjacente a uma instalação onde se presta serviço público. 
(grifo nosso). 

Como se vê, a definição para classificação de ativos e passivos da 

concessão é bem diferente daquela proposta pela Portaria STN 614/2006; razão 

pela qual técnicos e servidores da própria Secretaria confirmaram – em conversas 

informais – que o MCASP revogou – tacitamente – partes da referida Portaria. 

Tanto, que o próprio MCASP ao estabelecer a provisão para os riscos 

decorrentes de contratos de PPP, estipula mais dois além daqueles que a própria 

Portaria STN 614/2006 estabeleceu: 

São espécies de riscos assumidos pelo parceiro público em contratos de 
PPP, dentre outras: [...] 
d. Risco Cambial: ocorre quando o parceiro público garante ao parceiro 

privado compensação de parte ou totalidade das perdas decorrentes 
da variação do valor de insumos ou financiamentos indexados à moeda 
estrangeira. 

e. Risco Operacional: ocorre quando o parceiro público garante ao 
parceiro privado compensação de parte ou totalidade das perdas 
decorrentes de projeção errônea dos custos com a manutenção de 
equipamentos, mão de obra, etc. 
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Este panorama, aliado à pouca efetividade e pesadas críticas que a 

Portaria 614/2006-STN recebeu, demonstra um panorama regulatório complexo 

para a contabilização das despesas com PPPs. Com efeito, em conversas 

informais com técnicos da STN, teve-se o desenho de um cenário de muito pouca 

coercibilidade por parte da referida Portaria; não em razão de sua clareza ou das 

críticas que recebeu, mas principalmente por conta do seu próprio desenho pela 

Lei de PPP; que delegou à STN a prerrogativa de criá-la pelo art. 25, mas além de 

não esmiuçá-la (via Decreto ou regulamentação), não deu condições – de pessoal 

e até jurídicas – do órgão fiscalizar projetos no Brasil todo. 

É corrente entre servidores da STN, a opinião de que esta fiscalização 

caberia aos Tribunais de Contas, em razão não só de sua própria expertise com 

contratações, mas também pelo fato das informações prestadas pelos órgãos 

realizadores das PPPs serem declaratórias; fenômeno mais afeito a área de 

apuração das Cortes de Contas, em razão da possibilidade de checagem da 

informação pela realização de auditorias.  

Em contraponto, em conversas informais com técnicos de Tribunais de 

Contas de estados com mais experiência em contratos de longo prazo, não se vê 

também por parte de tais Cortes movimentos mais contundentes no sentido de se 

fiscalizar especificamente questões contábeis (e às vezes até mesmo fiscais) destes 

contratos. Há sim a preocupação com a contratação, disputa, etc.; mas não se vê um 

movimento dos Tribunais naquele sentido. É comum ouvir o relato de que municípios, 

e até mesmo estados, declaram sua situação orçamentária/fiscal em relação às PPPs, 

para fins de recebimento de garantia e/ou transferência voluntária; e a simples 

declaração já autoriza o recebimento, sem que o Tribunal realize qualquer 

confrontação ou fiscalização neste sentido. 

Portanto, estas constatações nos servem como alerta de que a contabi-

lização das PPPs, em seus ativos, passivos e riscos anda vagando por várias 

regulamentações, o que pode dificultar a atuação de administrações que pensem 

em implementar projetos deste tipo. 

No entanto, e aqui o que nos interessa mais de perto, mesmo estas 

regulamentações não atacam – diretamente – a questão da responsabilidade fiscal 
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das PPPs, seja via controle de fluxo de despesas, seja via regulamentação de 

estoque de dívidas. 

Assim, o panorama de existência – orçamentária e fiscal – de uma PPP, 

desde a sua instalação, pode ser resumido no quadro 11: 

 
Quadro 11 - Requisitos fiscais para instauração e desenvolvimento de PPPs (municípios) 

Providência Base Normativa 

Instauração 

Adequação das despesas da PPP às metas e resultados fiscais do Anexo de Metas Fiscais 

da LRF; 

Art. 10, inciso I, alínea “b” Lei 

n.º 11.079/04 

Adequação das despesas da PPP aos limites e condições de endividamento pelas 

despesas da PPP (STN e artigos 29, 30 e 32 da LRF); 

Art. 10, inciso I, alínea “c” Lei 

n.º 11.079/04 

Elaboração de estimativa de impacto orçamentário-financeiro nos exercícios que devem 

vigorar o contrato; 

Art. 10, inciso II Lei  

n.º 11.079/04 

Elaboração de declaração do ordenador da despesa de que as despesas da PPP são 

compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA); 

Art. 10, inciso III Lei  

n.º 11.079/04 

Elaboração de estimativa de que o fluxo de recursos públicos é suficiente para fazer frente 

às despesas da PPP, durante a vigência do contrato; 

Art. 10, inciso IV Lei  

n.º 11.079/04 

Comprovação de que o objeto do contrato esteja previsto no Plano Plurianual (PPA) em 

vigor; 

Art. 10, inciso V Lei  

n.º 11.079/04 

Encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, informações que 

comprovem que a soma das despesas de caráter continuado das PPPs não excede a 5% da 

Receita Corrente Líquida projetada para os respectivos exercícios; 

Art. 28, § 1.º Lei  

n.º 11.079/04 

Desenvolvimento 

Elaborar, em toda LDO, o Demonstrativo 1 do Anexo de Metas Fiscais com os números da 

PPP (Dívida Consolidada/Dívida Consolidada Líquida); 

Art. 4.º, § 1.º LRF e Portaria 

STN 389/2018 

Elaborar, em toda LDO, o Demonstrativo 8 do Anexo de Metas Fiscais com os números da 

PPP (Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado); 

Art. 4.º, § 1.º LRF e Portaria 

STN 389/2018 

Elaborar, bimestralmente, o Anexo 13 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 

(RREO) do Anexo de Metas Fiscais da LDO (Demonstrativo das Parcerias Público-

Privadas); 

Art. 53 LRF e Portaria STN 

389/2018 

Elaborar, a cada quadrimestre, o Anexo 2 do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do Anexo de 

Metas Fiscais da LDO (Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida); 

Art. 55, I, “b” LRF e Portaria 

STN 389/2018 

Contabilizar a PPP de acordo com a Portaria 614/2006; Portaria STN 614/2006 

Contabilizar a PPP de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP) – Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos. 
Portaria STN 877/ 2018 

Fonte: Elaboração própria com base em dispositivos da Lei n.º 11.079/20014 e Portarias da STN. 
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3.2 As Questões Orçamentárias da PPP das Escolas Infantis de  

Belo Horizonte 

3.2.1 Dos Documentos Presentes no Procedimento Administrativo 

3.2.1.1 O Plano Plurianual 

Como já dito no item 2.2.5 acima neste trabalho, a licitação para a 

concorrência da concessão administrativa das escolas infantis de Belo Horizonte 

se deu em 2012. Àquela época, tinha vigência o Plano Plurianual 2010-2013 de 

Belo Horizonte, consignado na Lei Municipal n.º 9.801/2009. 

O PPA, (e mais especificamente a LDO) devem apresentar – em números 

macros – os projetos do ente federado e a sua execução orçamentária, ou seja, 

conforme for acontecendo a realização das despesas para consecução dos 

projetos, os instrumentos orçamentários (PPA entre eles) devem ir refletindo, de 

uma lei para outra, estes acontecimentos nas totalizações dos valores. 

Não por outra razão, todos estes instrumentos orçamentários são melhor 

apresentados – e preenchidos/executados – pelas administrações se forem compila-

dos e dispostos em sistemas informatizados. É o caso da União, por exemplo, com o 

SIOP – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal. 

Com Belo Horizonte, uma das maiores capitais do país, não poderia ser 

diferente. Os instrumentos orçamentários são agrupados num sistema informatizado 

chamado Sistema Orçamentário e Financeiro (SOF). 

No procedimento administrativo foram juntadas impressões de algumas 

telas do SOF, com partes do PPA de Belo Horizonte. Destas telas, têm-se as 

informações – em tese – necessárias para o início do empreendimento das escolas 

infantis de BH. A primeira informação que se tem logo da primeira tela apresentada 

é que as informações ali dispostas tratam-se da 2ª Revisão realizada no PPA, 

relativa aos anos de 2012-2013. 

Como já dito no item 3.1.1.8 deste trabalho, as leis orçamentárias não são 

instrumentos estanques, estáticos, de modo que conforme a necessidade há 

possibilidade (e dever) de se proceder à sua revisão. 
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Nas telas apresentadas, tem-se que se trata da Unidade Orçamentária 2200 

do Município de BH, a Secretaria Municipal de Educação. O Programa é o de número 

0205, denominado “Expansão da Educação Infantil”, e a ação é a de número 2858, 

“Expansão de Unidades Municipais de Educação – Parceria Público-Privada”, com 

saldo orçamentário orçado de R$ 60.611.450,00. 

Abaixo, uma representação da tela: 

 
 

Figura 9 - Parte de tela do Plano Plurianual de Belo Horizonte de 2012 

 
Fonte: Procedimento Administrativo 01–102.246/11-20 da Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

Assim, no Plano Plurianual, em relação à Secretaria de Educação do 

Município de Belo Horizonte, havia permissão – à época do lançamento da 

licitação – para a contratação da PPP. 

Ainda, a Administração apresentou parte do PPA relativo à área de resultados 

de parcerias e concessões, que fazia menção expressamente a PPP deste caso; já 

que o Município de Belo Horizonte apresentava em seu Plano Plurianual a previsão de 

todas as parcerias imaginadas para a cidade, mesmo as sem qualquer estudo de 

viabilidade ou implantação; aliás, como já alertava a doutrina.89 

A representação gráfica desta disposição no PPA ficou da seguinte maneira 

(figura 10). 

                                                           
89 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP – parceria 

público-privada. Fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p.265. 
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Figura 10 - Parte de tela do Plano Plurianual de Belo Horizonte de 2012 

 
 Fonte: Procedimento Administrativo 01–102.246/11-20 da PBH. 

 

Assim, tem-se a apresentação do projeto no PPA. Desta última imagem 

percebe-se que a PPP objeto deste estudo de caso não constava no planejamento 

dos anos de 2010-2011; aliás, nenhuma das PPPs ou concessões previstas nesta 

revisão do PPA constavam nele anteriormente, de modo que a revisão foi o que as 

incluiu em seu planejamento. 

3.2.1.2 O Requisito do Artigo 10, inciso I, alíneas “a” e “b”; e II e IV da Lei de PPP 

O regramento do artigo 10, inciso I, alínea “a”90 da Lei de PPP foi satisfeito 

pela apresentação, por parte do Secretário Municipal de Finanças, de uma espécie 

de resumo do estudo realizado na fase de planejamento e modelagem do Value for 

Money; inclusive indicando e referenciando o documento em que constou o VfM. 

                                                           
90 Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de 

concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: 
 I - autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre: 

a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que 
justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada (grifo nosso). 



105 

Topograficamente, a manifestação do Secretário e o VfM encontram-se muito 

próximos no procedimento administrativo – logo em seu início – de modo que 

compreensível a referência. 

No documento referido, intitulado “Estimativa do Impacto Orçamentário-

Financeiro nos Exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada, 

em atendimento ao art. 10, inciso II da Lei n.º 11.079/2004”, novamente se frisa a 

economicidade da contratação do objeto via PPP, e também se reforça – mais uma 

vez – os aspectos de ganhos intangíveis do projeto; frente à possibilidade de 

construção e operação das escolas pelo próprio município. 

Mesmo que o título do documento só faça menção ao inciso II do artigo 10 da 

Lei de PPP, esta manifestação do Secretário Municipal de Finanças também projeta 

os pagamentos públicos previstos, o comprometimento da receita corrente líquida 

orçada para os próximos vinte anos, e declara a adequação do procedimento às 

metas fiscais. 

Com isto, o documento atenderia também o disposto nos incisos II e IV 

do artigo 10 da Lei n.º 11.079/2004.91 A tabela apresentada pelo documento foi 

a seguinte: 
 

Tabela 1 - Impacto da PPP da educação na RCL de Belo Horizonte - 2013-2032 

continua 

Impacto do Projeto na RCL (Em R$) 

Ano 

Pagamentos Públicos Previstos 

Receita Corrente 

Líquida Projetada (D) 

Impacto do 

Projeto na RCL 

(C/D) (%) 

Contrapartida 

Investimento na 

Obra (A) 

Contraprestação (B) 

Pagamentos Públicos 

Previstos Totais (C = 

A + B) 

2013 - - - 6.800.000.000 0,0000 
2014 74.990.000 19.070.000 94.060.000 7.446.000.000 1,2632 
2015 26.310.000 40.190.000 66.500.000 8.153.370.000 0,8156 
2016 - 43.200.000 43.200.000 8.927.940.000 0,4839 
2017 - 45.470.000 45.470.000 9.776.094.000 0,4651 
2018 - 47.860.000 47.860.000 10.704.823.000 0,4471 
2019 - 50.380.000 50.380.000 11.721.781.000 0,4298 

                                                           
91 Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de 

concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: 
 II - elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que 

deva vigorar o contrato de parceria público-privada; [...] 
 IV - estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante a vigência do 

contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela Administração Pública. 
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Tabela 1 - Impacto da PPP da educação na RCL de Belo Horizonte - 2013-2032 
conclusão 

Impacto do Projeto na RCL (Em R$) 

Ano 

Pagamentos Públicos Previstos 

Receita Corrente 

Líquida Projetada (D) 

Impacto do 

Projeto na RCL 

(C/D) (%) 

Contrapartida 

Investimento na 

Obra (A) 

Contraprestação (B) 

Pagamentos Públicos 

Previstos Totais (C = 

A + B) 

2020 - 53.030.000 53.030.000 12.835.350.000 0,4132 
2021 - 55.820.000 55.820.000 14.054.709.000 0,3972 
2022 - 58.760.000 58.760.000 15.389.906.000 0,3818 
2023 - 61.850.000 61.850.000 16.851.947.000 0,3670 
2024 - 65.110.000 65.110.000 18.452.882.000 0,3528 
2025 - 68.540.000 68.540.000 20.205.906.000 0,3392 
2026 - 72.150.000 72.150.000 22.125.467.000 0,3261 
2027 - 75.960.000 75.960.000 24.225.387.000 0,3136 
2028 - 79.970.000 79.970.000 26.528.989.000 0,3014 
2029 - 84.190.000 84.190.000 29.049.243.000 0,2898 
2030 - 88.630.000 88.630.000 31.808.921.000 0,2786 
2031 - 93.310.000 93.310.000 34.830.768.000 0,2679 
2032 - 98.240.000 98.240.000 38.139.691.000 0,2576 

Fonte: Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios em que deva vigorar o contrato 
de parceria público-privada, em atendimento ao art. 10, inciso II da Lei n.º 11.079/2004 do 
Procedimento Administrativo 01 – 102.246/11-20 da Prefeitura de Belo Horizonte 

 

Assim, este documento procurou atender o previsto nos incisos II e IV do 

artigo 10, já que o impacto financeiro do contrato na vigência da concessão foi 

demonstrado (inciso II); e a estimativa de fluxo de recursos públicos suficientes 

durante a sua vigência também, já que é possível abstrair do comprometimento da 

receita corrente líquida a disposição de recursos para fazer frente ao contrato. 

Por fim, quando da conclusão do documento, o Secretário afirma que o 

contrato não comprometerá as metas fiscais do Município, em atendimento ao 

artigo 10, inciso I, alínea “b” da Lei de PPP;92 embora não tenha havido, por 

parte do município, a juntada de qualquer anexo da LDO neste sentido no 

procedimento administrativo. 

 

                                                           
92 Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de 

concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: 
 I - autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre: [...] 
 b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais 

previstas no Anexo referido no § 1.º do art. 4.º da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 
2000, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento 
permanente de receita ou pela redução permanente de despesa (grifo nosso). 
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Ainda em relação à tabela 1 apresentada na manifestação do Secretário 

Municipal de Finanças, chama atenção o cálculo do comprometimento da RCL, 

conforme já dito acima. Em que pese seja um bom referencial para cálculo de 

saúde financeira do ente, é importante pontuar que, anteriormente à deflagração 

da licitação para a contratação da PPP, não há necessidade de comprovação do 

atendimento do percentual do comprometimento da receita corrente líquida com o 

projeto, já que não há disposição nesse sentido no artigo 2893 da Lei de PPP. 

Com efeito, como já disposto anteriormente no item 3.1.1.10, o referido artigo 

não impede a contratação das PPPs, muito embora o desaconselhe, por conta da 

vedação à União de proceder a garantias e repasses de transferências voluntárias aos 

entes subnacionais que não atenderem ao índice, conforme já disposto. 

Assim, mesmo comprovando – via demonstração dos cálculos – que o 

contrato atenderia ao artigo 28 da Lei de PPP, esta informação era desnecessária 

neste momento procedimental, embora se reconheça sua importância para fins de 

demonstração de certa saúde financeira do ente quando da contratação; ou 

mesmo a necessidade envio destes cálculos à STN e ao Senado Federal, por 

conta do parágrafo primeiro do referido artigo. 

Por fim, quando da elaboração deste documento juntado acima, ainda vigia a 

redação do artigo 28 dada pela Lei n.º 12.024/2009, que estipulava o limite de 

percentual da RCL para os municípios em 3%; o que talvez tenha causado à época 

certo desconforto, já que existiam outras PPPs contratadas (ou em contratação) em 

BH e o próprio gráfico – e a manifestação do Secretário – pontuou como preocupante 

o ano de 2014 em que o índice – só em relação à PPP das escolas – atingiria mais de 

1,20% da Receita Corrente Líquida, conforme destacado no quadro 1. 

                                                           
93 Art. 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do 
conjunto das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 5% 
(cinco por cento) da receita corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos contratos 
vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% (cinco por cento) da receita corrente 
líquida projetada para os respectivos exercícios. 
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3.2.1.3 O Requisito do Artigo 10, inciso I, alínea “c” da Lei de PPP 

Buscou-se atender o disposto no regramento do artigo 10, inciso I, alínea 

“c”94 da Lei de PPP com a apresentação, também por parte do então Secretário 

Municipal de Finanças, de declaração de que as despesas da contratação da 

construção e operação/manutenção das escolas infantis de Belo Horizonte não 

teriam impacto ilegal sobre as operações de crédito externo e interno do município; 

bem como também não violariam os limites e condições de concessão de garantia 

de Belo Horizonte em operações de crédito interno e externo. 

Veja-se que o comando legal faz menção expressamente à regulamen-

tação do artigo 25 da Lei de PPP, o que por corolário lógico seria a Portaria 

614/2006 da STN, em relação à contabilização das despesas com contratações de 

parcerias público-privadas. Ou seja, em interpretação literal, por via da contabili-

zação das despesas do projeto, deve haver por parte do ente demonstração de 

que os limites de endividamento e operações de crédito, não serão afetados em 

relação da contratação da PPP. 

À época da contratação (2011-2012), o MCASP ainda não fazia menção 

expressamente à contabilização das despesas com PPP, em rota de choque com a 

Portaria 614/2006; já que àquela época vigia a 4ª edição do precitado Manual. 

Assim, o comando legal seria satisfeito com a demonstração da 

contabilização das projeções despesas do contrato, e que estes números não 

influenciariam o componente de dívida ou de operações de crédito do ente. O 

próprio comando legal abre uma faculdade ao gestor público da elaboração ou não 

de tal documento, na medida em que a locução “quando for o caso” logo no início 

da alínea “c”, pode levar a interpretações no sentido da desnecessidade da 

elaboração de tal documento ou mesmo de seus cálculos95. 
                                                           
94 Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de 

concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: [...] 
 I - autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre: [...] 
 c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta Lei, a observância 

dos limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da Lei Complementar 
n.º 101, de 4 de maio de 2000, pelas obrigações contraídas pela Administração Pública relativas 
ao objeto do contrato (grifo nosso). 

95 Em resposta a Pedido de Acesso à Informação, a Prefeitura de Belo Horizonte – por meio de 
sua Secretaria de Fazenda e Subsecretaria de Contadoria Geral do Município (SUCGM) – 
afirmou que a contabilização das despesas com a PPP da Educação “foram feitas em 



109 

De toda sorte, a apresentação da “declaração” no procedimento adminis-

trativo, a par de dar atendimento ao comando da Lei de PPP, não deixa de ser um 

sinal da dificuldade de aplicação pelos entes das definições e balizas da 

regulamentação da STN em relação à contabilização dos contratos de PPP. 

3.2.1.4 O Requisito do Artigo 10, inciso III da Lei de PPP 

Buscou-se atender o disposto no regramento do artigo 10, inciso III96 da Lei 

de PPP com a apresentação, por parte da então Secretária Municipal de Educação, 

de declaração de que as despesas do então futuro contrato de concessão constavam 

do Plano Plurianual do município; e que a contratação estava de acordo e com 

despesas compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 

Anual do município. O documento é de 23 de dezembro de 2011 e é intitulado como 

“Declaração do Ordenador de Despesas Atestando a Compatibilidade dos Gastos 

com as Leis Orçamentárias Municipais”. 

Diferentemente do que ocorreu com o PPA, não há no procedimento 

administrativo a juntada da LDO ou da LOA, demonstrando especificamente a 

inclusão nestas normas do objeto do contrato. 

No entanto, como o mandamento da norma é para juntada de 

“declaração”, e do ordenador da despesa, o documento comprova o atendimento 

do comando normativo. 

                                                                                                                                                                                  
conformidade com os procedimentos previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público - MCASP, bem como todos os demais procedimentos contábeis do Município”. 

 (Pedido de Acesso à Informação 31.00046080/2020-20). 
96 Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de 

concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: [...] 
 III - declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela Administração 

Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias e estão 
previstas na lei orçamentária anual (grifo nosso). 
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3.2.2 Da Documentação da Pesquisa 

3.2.2.1 O PPA 

Os documentos relativos ao PPA juntados ao procedimento administrativo 

foram descritos acima, no item 3.2.1.1 deste trabalho. 

Do exame dos instrumentos orçamentários do município, tem-se que o 

Plano Plurianual de BH de 2010-2013 – Lei Municipal n.º 9.801/2009 – não previa, 

originariamente, a contratação da referida PPP; como já citado acima. 

Entretanto, pela Lei Municipal n.º 10.376/2011 – que alterou o PPA 2010-

2013, a contratação da PPP da educação foi prevista expressamente no referido 

plano. O Anexo da referida lei que alterou o PPA é exatamente o que foi 

apresentado no procedimento administrativo da contratação e que consta nas 

figuras 9 e 10, acima. 

3.2.2.2 A LDO 

Como já dito no item anterior, não foi apresentada a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias ou qualquer de seus anexos no procedimento administrativo. 

Especificamente em relação ao ano da licitação da concessão das escolas de Belo 

Horizonte – 2012 – a LDO vigente era a da Lei Municipal n.º 10.236 de 01/08/2011. 

Na referida lei constava menção genérica às PPPs e às dotações orçamentárias 

para sua realização.97 

A preocupação com as dotações para as PPPs e, principalmente, com sua 

impossibilidade de alteração é patente na LDO de 2012: 

Art. 27 - A limitação de empenho, de que trata o art. 9.º da Lei Comple-
mentar Federal n.° 101/00, obedecerá à seguinte hierarquização: [...] 

Parágrafo único - Excluem-se do disposto no caput deste artigo as despesas 
com: [...] 
III - dotações destinadas ao desembolso dos recursos relativos aos 
projetos executados mediante parcerias público-privadas (grifo nosso). 

Ou ainda, 
                                                           
97 Art. 21 - É obrigatória a consignação de recursos na LOA para o pagamento de contrapartida a 

empréstimos contratados, para os desembolsos de projetos executados, mediante parcerias 
público-privadas, bem como para o pagamento de amortização, de juros, de precatórios oriundos 
de ações com sentença transitada em julgado e de outros encargos da dívida pública. (grifo nosso). 
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Art. 35 - Ao Projeto de Lei do Orçamento Anual não poderão ser apresen-
tadas emendas que aumentem o valor de dotações orçamentárias com 
recursos provenientes de: [...] 
V - recursos destinados ao serviço da dívida, compreendendo amortização e 
encargos, aos desembolsos dos recursos relativos aos projetos 
executados mediante parcerias público-privadas e às despesas com 
pessoal e com encargos sociais (grifo nosso). 

Estas determinações, no corpo da lei, vieram – pelo menos – desde a LDO 

de 2010, e seguiram-se até o presente, sempre com a mesma redação e topogra-

ficamente em locais similares da norma, conforme demonstra o quadro 12 abaixo: 

 
Quadro 12 - Menção às PPPs nas LDOs de Belo Horizonte 

LDO Lei Municipal N.º Artigos 

2010(1) 9.730/2009 19; 25 § único, III e 33, V 
2011 9.963/2010 21; 27 § único, III e 34, V 
2012 10.236/2011 19; 25 § único, III e 35, V 
2013 10.515/2012 20; 27, § único, III e 37, V 
2014 10.645/2013 20; 28, § único, III e 38, V 
2015 10.745/2014 20; 28, § único, III e 39, V 
2016 10.837/2015 20; 28, § único, III e 39, V 
2017 10.963/2016 20; 28, § único, III e 41, V 
2018 11.070/2017 20; 28, § único, III e 38, V 
2019 11.130/2018 17; 25, § único, II e 34, IV 
2020 11.190/2019 17; 24, § único, II e 33, IV 

Fonte: Elaboração própria com base nas LDOs de BH de 2010 a 2020. 
(1) A LDO de 2010 foi a única – desta série pesquisada – que apresentou 

expressamente a PPP como sendo instrumento para realização das 
metas da administração municipal: 

 “Art. 2.º - [...] 
 § 2.º - As prioridades e metas explicitadas neste artigo poderão ser 

realizadas, quando pertinentes, por meio de consórcios e parcerias 
público-privadas. 

 

A doutrina aquiesce com esta deferência da LDO a impossibilidade de 

contingenciamento de despesas relativas a contratos de longo prazo; no entanto, há a 

ressalva das LDOs serem reeditadas anualmente, o que pode ser um facilitador para 

sua mutabilidade, razão pela qual há a indicação para Estados e Municípios, em sua 

competência constitucional derivada, alterarem suas Constituições e Leis Orgânicas 

para reafirmar tal previsão em instrumentos legais mais perenes.98 

                                                           
98 Para Mário Engler Pinto Junior: “Não deve ser descartada, porém, a possibilidade de Estados e 

Municípios adotarem as normas orçamentárias e financeiras aqui propostas, mediante reforma de 
suas Constituições ou Leis Orgânicas. O poder de auto-organização e a autonomia administrativa-
financeira atribuída constitucionalmente aos entes subnacionais parece ser suficiente para institucio-
nalização de mecanismos que privilegiem o pagamento dos compromissos decorrentes de contratos 
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O Anexo das Metas Fiscais da LDO de 2012 não apresentou nenhuma 

menção às parcerias, conforme pode-se comprovar nos anexos disponibilizados no 

Portal de Transparência do Município de Belo Horizonte.99 

3.2.2.3 A LOA 

Para o ano da licitação, 2012, a LOA (Lei Municipal n.º 10.369 de 

30/12/2011), seguindo a orientação da LDO, consignou em seus anexos as 

despesas para a implantação do projeto da PPP das escolas municipais de BH em 

R$ 60.611.450,00. O excerto da LOA tinha a seguinte representação: 

 
Figura 11 - Parte de tela da Lei Orçamentária Anual (LOA) de Belo Horizonte de 2012 

 

Fonte: Lei Municipal n.º 10.369 de 30/12/2011 de Belo Horizonte-MG. 
 

Não havia, na LOA de 2011 qualquer menção específica ao contrato da 

PPP objeto deste trabalho, conforme documento disponibilizado no Portal de 

Transparência do Município de Belo Horizonte. 

No entanto, de 2012 em diante, ano da realização da licitação, as leis 

orçamentárias anuais sempre trouxeram – por óbvio – a previsão dos desembolsos 

com o contrato da PPP das escolas municipais. 

As LOAs, dos respectivos anos, seguem no quadro 13 abaixo: 

                                                                                                                                                                                  
de PPP, a exemplo do que já ocorre com a dívida pública e se pretende reforçar com a mudança da 
Lei de Responsabilidade Fiscal.” 

 PINTO JUNIOR, Mário Engler. Financiamento Público da Infraestrutura. In: PINTO JUNIOR, Mario 
Engler; MARCATO, Fernando S. (Coords.) Direito da infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2017. 
p.301-302. v.1. 

99 Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/contas-publicas/lei-de-diretrizes-
orcamentarias-ldo. Acesso em: fev. 2020. 
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Quadro 13 - Menção a PPP das escolas infantis nas LOAs de Belo Horizonte 

LOA Lei Municipal N.º 
Previsão PPP  
das Escolas 

Valor Destinado 
(R$) 

2010 9.802/2009 Não - 
2011 10.061/2010 Não - 
2012 10.369/2011 Sim 60.611.450 
2013 10.582/2012 Sim 50.936.000 
2014 10.691/2013 Sim 88.472.208 
2015 10.789/2014 Sim 66.271.174 
2016 10.895/2015 Sim (1)- 
2017 11.014/2016 Sim - 
2018 11.097/2017 Sim - 
2019 11.145/2018 Sim - 
2020 11.211/2019 Sim - 

Fonte: Elaboração própria com base nas LOAs de Belo Horizonte de 2010 a 2020. 
(1) A partir do ano de 2016 a consolidação dos valores não discriminava o contrato de 

PPP, somente os totais dos valores alocados à rubrica orçamentária. Como BH 
tinha mais de um contrato, optamos por não dispor dos valores neste quadro. 
Entretanto, no próximo tópico temos quadro com os valores da PPP da educação, 
com números fornecidos pela própria SEMED. 

 

Assim, este é o panorama das leis orçamentárias conforme o Portal da 

Transparência do município de Belo Horizonte, no que interessa a este trabalho. 

3.2.3 Da Documentação da Pesquisa no Desenvolvimento do Contrato 

3.2.3.1 O Anexo de Metas Fiscais da LDO 

O Anexo de Metas Fiscais (AMF) da LDO – criado pela LRF – é previsto e 

regulamentado no Manual de Demonstrações Fiscais da Secretaria do Tesouro 

nacional (STN) desde a sua primeira edição, válida para o exercício fiscal de 2009. 

O Portal de Transparência de Belo Horizonte tem todas as Leis de 

Diretrizes Orçamentárias desde o ano de 2003. Algumas já contêm o Anexo de 

Metas Fiscais e outras não, sendo necessário buscar os anexos das leis no 

website do Poder Legislativo de Belo Horizonte.100 

O Demonstrativo 1 do AMF da LDO, de Metas Anuais – tal qual o modelo 

disponibilizado na figura 3, e estabelecido pelo Manual da STN desde 2009 – 

somente foi apresentado pelo Município a partir da LDO de 2017, quando fez 

menção a existência de três contratos de PPP que o Município de antemão já tinha 

                                                           
100 Disponível em: https://www.cmbh.mg.gov.br/. Acesso em: fev. 2020. 
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àquela altura: o das escolas infantis, o de resíduos sólidos e o de apoio não 

essencial a centros de saúde. 

Já o Demonstrativo 8 do Anexo de Metas Fiscais, relativo às Despesas 

Obrigatórias de Caráter Continuado, tal qual o modelo disponibilizado pela Figura 4 

– e também estabelecido pelo Manual da STN desde 2009 – só foi elaborado pelo 

Município de Belo Horizonte no Anexo da LDO a partir de 2018. 

Como se vê, há uma certa defasagem na apresentação dos instrumentos 

fiscais conforme determinado pela STN e com o realizado pelo município. As 

informações fiscais relativas às PPPs ficaram por pelo menos 9 anos sem 

confrontação com os instrumentos elaborados pela própria STN para tanto. Não há 

nas leis de diretrizes orçamentárias qualquer menção a razão desta defasagem. 

Da experiência prática de contabilização por parte de entes públicos, são 

comuns reclamações acerca de dificuldades no preenchimento, conceituação e até 

mesmo questionamentos sobre a eficácia das instruções e manuais da Secretaria 

de Tesouro Nacional. 

Com efeito, a elaboração dos manuais da STN sempre causa alguma 

apreensão nas contabilidades dos entes federados, já que por apresentarem status 

quase que de norma legal, a pressão para alterar procedimentos consolidados 

sempre causava um certo desconforto naqueles órgãos públicos. No entanto, da 

experiência das finanças públicas, este modo de proceder geralmente não se trata 

de atitudes deliberadas para não utilização dos instrumentos, mas mais uma 

questão de adequação paulatina às novas normatizações da STN que, como se 

sabe, tem alterações praticamente todos os anos. 

3.2.3.2 O Anexo do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO 

Como já adiantado no item 3.1.2.1 acima, o Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária (RREO) tem anexo específico a tratar das PPPs. Trata-se 

do Anexo 13 de tal instrumento da LRF – tal qual a Figura 5 acima – onde se 

procede à projeção das despesas com os contratos para o ano em curso, e para os 

nove seguintes, e a constatação dos números do ano anterior; além do registro de 
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ativos e passivos daquelas concessões. A apresentação do anexo segue a 

sistemática do RREO de elaboração bimestral. 

Também como já citado, pelo menos desde a 4ª edição do Manual de 

Demonstrativos Fiscais, ou seja, com obrigatoriedade desde o ano de 2008, é 

necessário que os entes federados que tenham PPPs apresentem dito Anexo 

bimestralmente em seus demonstrativos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

De acordo com o Portal de Transparência de Belo Horizonte, tal anexo é 

elaborado pelo Município desde 2015. Como o contrato das escolas infantis é de 

2012, por pelo menos 3 anos, portanto, não houve a elaboração de dito anexo pelo 

município, pelo menos que estejam disponibilizados no website da transparência 

da Prefeitura de Belo Horizonte. Em contato com o Município, a informação é que 

os instrumentos fiscais estão todos no Portal de Transparência. 

Os mesmos apontamentos em relação à falta de preenchimento tais quais as 

normativas da STN vigentes, feitas no item anterior, podem ser replicadas neste item. 

3.2.3.3 O Anexo do Relatório de Gestão Fiscal - RGF 

Este Anexo da LDO também já foi bastante esmiuçado e comentado no 

item 3.1.2.2 acima. Importa-nos rememorar ser o anexo que trata da dívida 

consolidada e de sua variante líquida. 

Ainda, as despesas com os contratos de PPP – em que pese não constem no 

componente do cálculo – lá estão para aferição e ciência da grandeza dos números. 

O Anexo de número 2 do RGF, tal qual determinado pela 9.ª edição do 

Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) da STN, e apresentado na figura 6 

acima, é de elaboração obrigatória dos entes federados – incluso municípios – 

desde a 2.ª edição do MDF da STN, para o exercício financeiro de 2010. 

Do exame do Portal de Transparência do Município de Belo Horizonte, 

desde a contratação da PPP objeto deste trabalho (2012), a primeira LDO que 

trouxe anexo do RGF a declinar as despesas com os contratos de PPP no anexo 

da dívida consolidada ocorreu em 2015; posteriormente, portanto, à obrigação 

normativa junto à STN e à celebração do contrato examinado neste trabalho. 

Reitera-se, novamente, as mesmas observações a respeito do preenchimento 

dos anexos da LDO tais quais as normativas da STN feitas nos dois itens anteriores. 
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3.2.3.4 Atendimento dos requisitos pelo Contrato das Escolas Infantis de  

Belo Horizonte 

Nos termos do acima exposto, e levando-se em consideração o quadro 11 

acima, de requisitos fiscais para instauração e desenvolvimento de PPPs, 

podemos ter o seguinte quadro em relação ao contrato analisado neste trabalho: 
 

 

Quadro 14 - Atendimento dos requisitos fiscais para instauração e desenvolvimento de PPPs pelo contrato 
da PPP das escolas infantis de Belo Horizonte 

Requisitos Fiscais para Instauração e Desenvolvimento de PPPs 
Atendimento do Contrato das Escolas Infantis por Belo Horizonte 

Providência Base Normativa Atendimento 

Instauração 
Adequação das despesas da PPP às metas e resultados fiscais do Anexo de 
Metas Fiscais da LRF 

Art. 10, inciso I, alínea 
“b” Lei n.º 11.079/04 X 

Adequação das despesas da PPP aos limites e condições de endividamento 
pelas despesas da PPP (STN e artigos 29, 30 e 32 da LRF) 

Art. 10, inciso I, alínea 
“c” Lei n.º 11.079/04  

Elaboração de estimativa de impacto orçamentário-financeiro nos exercícios 
que devem vigorar o contrato 

Art. 10, inciso II Lei  
n.º 11.079/04  

Requisitos Fiscais para Instauração e Desenvolvimento de PPPs 
Atendimento do Contrato das Escolas Infantis por Belo Horizonte 

Providência Base Normativa Atendimento 

Elaboração de declaração do ordenador da despesa de que as despesas da 
PPP são compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA); 

Art. 10, inciso III Lei  
n.º 11.079/04  

Elaboração de estimativa de que o fluxo de recursos públicos é suficiente 
para fazer frente às despesas da PPP, durante a vigência do contrato. 

Art. 10, inciso IV Lei  
n.º 11.079/04  

Comprovação de que o objeto do contrato esteja previsto no Plano Plurianual 
(PPA) em vigor 

Art. 10, inciso V Lei  
n.º 11.079/04  

Encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, 
informações que comprovem que a soma das despesas de caráter 
continuado das PPPs não excede a 5% da Receita Corrente Líquida 
projetada para os respectivos exercícios 

Art. 28, § 1.º Lei  
n.º 11.079/04 X 

Desenvolvimento 
Elaborar, em toda LDO, o Demonstrativo 1 do Anexo de Metas Fiscais com 
os números da PPP (Dívida Consolidada/Dívida Consolidada Líquida) 

Art. 4.º, § 1.º LRF e 
Portaria STN 389/2018  

Elaborar, em toda LDO, o Demonstrativo 8 do Anexo de Metas Fiscais com 
os números da PPP (Despesas Obrigatórias de  
Caráter Continuado) 

Art. 4.º, § 1.º LRF e 
Portaria STN 389/2018  

Elaborar, bimestralmente, o Anexo 13 do Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária (RREO) do Anexo de Metas Fiscais da LDO (Demonstrativo 
das Parcerias Público-Privadas) 

Art. 53 LRF e Portaria 
STN 389/2018  

Elaborar, a cada quadrimestre, o Anexo 2 do Relatório de Gestão Fiscal 
(RGF) do Anexo de Metas Fiscais da LDO (Demonstrativo da Dívida 
Consolidada Líquida) 

Art. 55, I, “b” LRF e 
Portaria STN 389/2018  

Contabilizar a PPP de acordo com a Portaria 614/2006 Portaria STN 614/2006 
 

Contabilizar a PPP de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (MCASP) – Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos 

Portaria STN 877/ 2018 
 

Fonte: Elaboração própria com base em dispositivos da Lei n.º 11.079/20014, Portarias da STN, Anexos das LDOs de BH 
de 2003-2020 e conversa com servidores da PBH e da STN. 

 Conforme exposto nos subitens do item 3.2.3.3, os anexos da LDO só começaram a ser preenchidos, tais quais a 
regulamentação da STN, a partir de 2015. Assim, há atendimento das providências de desenvolvimento da PPP em 
relação a tais requisitos, mas de forma parcial. 
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3.3 Dados Orçamentários-Financeiros do Município e a PPP 

3.3.1 Considerações Iniciais 

O caso da PPP das escolas infantis de BH foi paradigmático. Além do fato 

de ter sido um case de relativo sucesso, atestado pelas partes envolvidas e pelos 

estudos já realizados sobre ele; o fato é que parte deste sucesso – acreditamos – 

se deve ao projeto ter sido sobre uma política pública tão sensível à população. O 

fato de uma escola, no bairro mais pobre da cidade, ter exatamente a mesma 

estrutura e serviço do que outra num bairro de classe média, deixa uma impressão 

muito forte na população; e em quem se propõe a examinar a política pública, 

mesmo que por alto. 

Este tipo de projeto, por não estar relacionado diretamente com a infraes-

trutura propriamente dita (estradas, portos, aeroportos, saneamento, iluminação, 

etc.), convencionou-se nominá-las como PPPs Sociais (onde se juntam aos 

projetos de educação o dos hospitais e de habitação). 

A primeira questão – que o próprio senso comum se encarrega de nos trazer 

– quando se fala de PPPs Sociais, diz respeito aos dispêndios financeiros públicos 

para a realização destes projetos. Como há vinculação constitucional de recursos à 

saúde e à educação, e em percentuais relativamente altos do orçamento dos entes 

públicos, imagina-se – por corolário lógico – que o caminho para uma PPP Social 

seja, digamos, mais ameno do que um projeto de infraestrutura mais tradicional, como 

de saneamento, por exemplo. 

Nos próximos tópicos, examinaremos com mais vagar como os números 

das finanças públicas podem impactar projetos como estes. 

3.3.2 As Despesas com Educação e a Receita Corrente Líquida 

Conforme tratamos no item 2.1.1 acima, em 2011, o número de alunos 

atendidos, com matrículas confirmadas pelo INEP, na rede municipal de ensino de 

Belo Horizonte foi de 147.025 crianças e adolescentes. 

Este número, obviamente tem um crescimento ano a ano, até por conta 

do próprio incremento vegetativo da população, afora as questões de migrações 

populacionais. 
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Para fazer frente a esta demanda, o artigo 212 da Constituição estabelece 

que os Municípios destinarão – pelo menos – 25% da receita de impostos e 

transferências correntes para a educação. Belo Horizonte, ainda, com a Emenda à 

Lei Orgânica 26 de 28/12/2012, destinou mais 5% para esta rubrica, mas com a 

ressalva que seria respeitado, pelo menos, o percentual da Constituição. 

É um panorama orçamentário-financeiro perfeito para um projeto como 

uma PPP para construção e operação de escolas. Há orçamento e fluxo financeiro 

para suportar um projeto destes e desde que haja, principalmente, planejamento. 

Ainda, como também já dito no item 2.1.1 anteriormente, o município 

contava com 65 UMEIs, o projeto da PPP era para construção de mais 32, com 

mais um aumento de mais 14 do 3.º Termo Aditivo, num total de 46; ou seja, um 

aumento de mais de 70% no número só de UMEIs; afora a construção de mais 

unidades pelo Poder Público diretamente, tanto de UMEIs como de outras 

tipologias de unidades educacionais. 

Com este aumento no número de escolas, era de se esperar um aumento 

também – considerável – no fluxo financeiro desta rubrica. Foi exatamente o que 

aconteceu. A tabela 2 abaixo é esclarecedora: 

 
Tabela 2 - Aplicação de recursos na educação (orçado e executado) de Belo Horizonte - 2003-2020 

Aplicação de Recursos na Educação (Art. 212 CF + Art. 160 LO BH) 

Ano 

Orçado Executado 

Receita 

Impostos e 

Transferências 

Mínimo 25% Orçado (%) 
Receita Impostos 

e Transferências 
Mínimo 25% 

Efetivamente 

Aplicado 
(%) 

2003 1.137.468.831 284.367.208 353.723.343 31,10 1.175.449.227,99 293.862.307,00 356.723.907,60 30,35 

2004 1.376.743.922 344.185.981 431.228.238 31,32 1.407.042.060,97 351.760.515,24 428.139.613,58 30,43 

2005 1.645.375.831 411.343.958 498.839.302 30,32 1.556.709.082,70 389.177.270,68 471.702.492,50 30,30 

2006 1.848.763.878 462.190.970 555.759.889 30,06 1.742.988.732,45 435.747.183,11 528.890.048,15 30,34 

2007 2.036.319.265 509.079.816 620.466.480 30,47 2.036.231.684,51 509.057.921,13 620.466.480,07 30,47 

2008 2.221.710.973 555.427.743 704.482.732 31,71 2.446.542.629,15 611.635.657,29 749.499.228,78 30,64 

2009 2.735.577.000 683.894.250 824.701.905 30,15 2.527.303.413,43 631.825.853,36 778.698.048,95 30,81 

2010 2.702.392.521 675.598.130 865.131.352 32,01 3.006.651.086,76 751.662.771,69 909.899.245,98 30,26 

2011 3.252.308.000 813.077.000 977.782.877 30,06 3.471.952.986,94 867.988.246,74 1.048.700.934,30 30,20 

2012 3.935.926.275 983.981.569 1.186.038.763 30,13 3.846.238.189,29 961.559.547,32 1.164.999.951,60 30,29 

2013 4.281.681.000 1.070.420.250 1.288.528.623 30,09 4.162.213.378,40 1.040.553.344,60 1.415.861.221,15 34,02 

2014 4.880.745.202 1.220.186.301 1.618.110.799 33,15 4.561.885.127,33 1.140.471.281,83 1.412.909.578,80 30,97 

2015 5.136.642.990 1.284.160.748 1.555.762.095 30,29 4.735.080.661,22 1.183.770.165,31 1.485.879.850,27 31,38 

2016 5.279.972.053 1.319.993.013 1.604.752.362 30,39 5.047.869.545,70 1.261.967.386,43 1.283.714.671,74 25,43 

2017 5.295.729.000 1.323.932.250 1.482.376.422 27,99 5.331.633.006,97 1.332.908.251,74 1.401.619.891,73 26,29 

2018 5.690.281.893 1.422.570.473 1.433.641.515 25,19 5.667.352.675,72 1.416.838.168,93 1.508.044.498,40 26,61 

2019 6.137.834.000 1.534.458.500 1.636.504.001 26,66     

2020 6.773.439.000 1.693.359.750 1.759.245.461 25,97     

Fonte: Elaboração própria com base nas LOAs de Belo Horizonte de 2003 a 2020. 
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Da tabela, temos três informações importantes que extraímos logo que a 

confrontamos. A primeira é de que o valor efetivamente aplicado em educação 

sempre teve os patamares mínimos respeitados, pelo menos em relação à 

Constituição Federal. 

A segunda pode ser melhor avaliada pela visualização do gráfico 6 em 

função dos valores: 

 
Gráfico 6 - Arrecadação e aplicação efetiva de recursos na educação de Belo Horizonte 

 

Fonte: Elaboração própria com base nas LOAs de Belo Horizonte de 2003 a 2020. 
 

Pelo gráfico, o que podemos comprovar é que as receitas com impostos e 

transferências tem um crescimento contínuo e quase constante, de aproximadamente 

11,20% em média, no decorrer do período analisado. 

Já o montante efetivamente aplicado com a educação também tem uma 

curva relativamente constante de aumento, mas numa tendência mais amena de 

crescimento e com dois períodos claros de retração, de 2013 para 2014, e de 2015 

para 2016, conforme destaque na tabela acima; em que pese a curva de 

crescimento das receitas analisadas tenha sido mais pujante e constante. Mesmo 

com as retrações, a média de crescimento do efetivamente aplicado em educação 

ainda foi de cerca de 10,48%. 
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A terceira questão do exame do gráfico é que, em que pese as retrações 

nos anos declinados acima, o valor efetivamente aplicado em educação teve 

aumentos consideráveis, visíveis no gráfico e na tabela. O maior destes aumentos 

(aproximadamente 21,50%), foi exatamente do ano de 2012 para 2013, onde o valor 

efetivamente aplicado na educação do Município atingiu um novo patamar, por volta 

de R$ 1,4 bilhão, valor que tem se mantido relativamente constante desde então (com 

exceção do decréscimo de 2015-2016, conforme já dito acima101). 

Do procedimento administrativo, tem-se que muito dos pagamentos das 

UMEIs da PPP, mormente a contrapartida pela construção das obras, aconteceu – de 

fato – neste período avaliado; lembrando-se que o contrato da concessão 

administrativa foi assinado em 2012. 

Isto, nos traz a razoável certeza de que tanto os “Aportes” como as 

“Contraprestações Mensais” desta PPP foram componentes fundamentais não só 

para o atingimento no valor mínimo constitucional a ser destinado à educação, 

como do componente da dívida, como veremos mais adiante. 

Ainda pela análise dos dados que nos fornece a tabela acima, é importante 

destacar que o percentual das verbas aplicado em educação – no último período 

analisado – tem-se situado mais proximamente ao mínimo constitucional, do que o 

valor estipulado pela Lei Orgânica de Belo Horizonte. 

Assim, os números mostram que a arrecadação é crescente, os mínimos 

são respeitados e, no período em que nos interessa, o valor efetivamente aplicado 

apresentou significativo aumento. 

3.3.3 Da Dívida Pública 

Juntamente com a receita, a dívida pública assume função de extrema 

importância do panorama orçamentário-fiscal dos entes federados, principalmente 

quando se cogita altos investimentos em projetos como o analisado neste trabalho. 

                                                           
101 Este valor muito provavelmente foi impactado pela crise que o Brasil passava no período. Com 

efeito, o ano de 2016 teve o auge do decréscimo do PIB no país – chegando a -4,6% no 3º 
trimestre daquele ano – o que impactou muito nas contas públicas de todos os entes federados. 

 Dados disponíveis em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-
contas-nacionais-trimestrais.html?=&t=series-historicas&utm_source=landing&utm_medium= 
explica&utm_campaign=pib#evolucao-taxa. Acesso em: jan. 2020. 
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Como já dito acima, os componentes da dívida pública têm interessantes 

consequências na saúde financeira dos entes públicos. Para o estudo de nosso 

caso, interessa-nos mais de perto a dívida consolidada, e a dívida consolidada 

líquida, que balizam os limites para endividamento dos entes federados. 

A tabela de valores do Município de Belo Horizonte é dada abaixo: 

 
Tabela 3 - Dívida consolidada e dívida consolidada líquida (orçado e executado) 

de Belo Horizonte - 2003-2020 

Ano 

Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida (em R$ milhões) 

Orçado Executado 

Dívida 
Consolidada 

Dívida 
Consolidada 

Líquida 

Dívida 
Consolidada 

Dívida 
Consolidada 

Líquida 

2003 584.645 565.745 566.385 413.407 
2004 685.337 642.716 677.688 461.059 
2005 696.226 482.900 633.734 417.044 
2006 738.000 475.880 688.712 453.563 
2007 686.347 449.716 1.198.814 1.175.977 
2008 760.829 760.829 1.384.125 1.081.935 
2009 1.542.012 1.378.396 1.555.677 1.419.595 
2010 1.234.205 1.034.543 1.543.583 1.269.294 
2011 2.143.072 1.994.467 2.371.618 1.833.824 
2012 2.748.180 2.248.650 2.585.939 2.046.692 
2013 3.737.515 3.150.231 3.302.385 2.492.292 
2014 4.123.459 3.522.126 3.532.169 3.164.684 
2015 5.051.549 4.639.589 4.127.854 4.127.854 
2016 5.457.587 4.573.111 3.924.623 2.813.853 
2017 5.383.834 5.166.791 3.749.734 2.412.825 
2018 4.419.800 3.604.321 3.685.391 1.716.047 
2019 4.544.421 3.565.639 (2)3.745.422 (2)1.670.526 
2020(1) 4.449.211 3.030.335   
2021(1) 4.577.383 3.247.059   
2022(1) 4.754.086 3.464.054   

Fonte: Elaboração própria com base nas LOAs e LDOs de Belo Horizonte de 
2003 a 2020. 

(1) Previsão da LDO de 2020. 
(2) Dados do RREO, 6.º bimestre de 2019. 

 

Os dados de dívida pública, também indicam uma curva acentuada de 

crescimento no decorrer do tempo. O gráfico 7 mostra com didática a curva de 

crescimento da dívida consolidada executada do Município. 
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Gráfico 7 - Dívida consolidada de Belo Horizonte - 2003-2019 

 
Fonte: Elaboração própria com base nas LOAs e LDOs de Belo Horizonte de 2003-2020. 

 

A curva da dívida consolidada executada do município tem um indicador de 

tendência mais dispersivo, característico de altos e baixos, mas como podemos 

observar, mais planos. Mas, mesmo assim, na média, houve um crescimento do 

estoque da dívida de aproximadamente 17,80% do ano de 2003 para 2015, a partir 

de quando a curva apresentou tendência de baixa. 

Mas para entender o comprometimento dos números da dívida consolidada, é 

necessário analisá-los à luz da receita corrente líquida. Nos deteremos mais sobre 

este número adiante, mas para fins de avaliação com o estoque da dívida, é 

necessário compará-los. 

Conforme já dito no item 3.1.1.4, pela Resolução do Senado 40/2001, o 

município não pode extrapolar 1,2 vezes a receita corrente líquida de determinado 

ano da amostra. Afora a questão da validade e aplicabilidade ou não da norma, as 

administrações – e o controle externo – consideram o índice como importante 

balizador de comprometimento do entre federado com dívidas (tabela 4). 

A tabela com os valores é a seguinte: 
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Tabela 4 - Endividamento máximo orçado e executado - Belo Horizonte - 2003-2020 

Ano 

Receita Corrente Líquida 

Orçado Executado 

Receita Corrente 
Líquida (RCL) 

1,2 vezes  
(Art. 3.º Res. SF) 

Receita Corrente 
Líquida (RCL) 

1,2 vezes  
(Art. 3.º Res. SF) 

2003 2.021.021.341 2.425.225.609  2.000.104.842,61 2.400.125.811,13 
2004 2.452.467.647 2.942.961.176  2.328.712.335,02 2.794.454.802,02 
2005 2.893.294.402 3.471.953.282  2.618.493.893,82 3.142.192.672,58 
2006 3.121.177.777 3.745.413.332  2.895.191.920,13 3.474.230.304,16 
2007 3.246.790.670 3.896.148.804  3.246.548.661,92 3.895.858.394,30 
2008 3.750.096.445 4.500.115.734  3.880.653.246,61 4.656.783.895,93 
2009 4.710.400.410 5.652.480.492  4.095.769.937,61 4.914.923.925,13 
2010 4.750.357.305 5.700.428.766  4.742.711.721,11 5.691.254.065,33 
2011 5.615.369.392 6.738.443.270  5.552.241.237,26 6.662.689.484,71 
2012 6.509.767.727 7.811.721.272  6.092.781.463,02 7.311.337.755,62 
2013 7.090.696.261 8.508.835.513  6.617.300.702,30 7.940.760.842,76 
2014 8.229.868.850 9.875.842.620  7.402.546.140,20 8.883.055.368,24 
2015 8.728.114.720 10.473.737.664  7.825.485.297,77 9.390.582.357,32 
2016 9.576.981.188 11.492.377.426  8.749.960.636,51 10.499.952.763,81 
2017 9.122.493.480 10.946.992.176  8.576.297.989,54 10.291.557.587,45 
2018 9.704.483.839 11.645.380.607  9.055.381.394,15 10.866.457.672,98 
2019 10.341.017.313 12.409.220.776  (1)10.513.766.000,00 12.616.519.200,00 
2020 11.146.214.516 13.375.457.419    

Fonte: Elaboração própria com base nas LOAs e LDOs de Belo Horizonte de 2003 a 2020. 
(1) Dados do RREO, 6.º bimestre de 2019. 

 

A RCL do município também apresenta interessante curva de crescimento, 

podendo ser feitos a estes números as mesmas observações pontuadas quando 

examinamos o crescimento da receita para comparação com os valores aplicados 

na educação. 

A tabela do comprometimento da receita corrente líquida com a dívida 

consolidada líquida é a seguinte: 
 

Tabela 5 - Relação percentual entre limite máximo de endividamento e receita corrente 
líquida - Belo Horizonte – 2003-2019 

continua 

Ano 

Receita Corrente Líquida x Dívida Consolidada Líquida 

Receita Corrente 
Líquida (RCL) 

Limite Máximo 
Endividamento (1,2 

vezes a RCL) 

Dívida Consolidada 
Líquida 

% do 
Limite 

Máximo 

2003 2.000.104.842,61 2.400.125.811,13 413.407.000 17,22 
2004 2.328.712.335,02 2.794.454.802,02 461.059.000 16,50 
2005 2.618.493.893,82 3.142.192.672,58 417.044.000 13,27 

2006 2.895.191.920,13 3.474.230.304,16 453.563.000 13,06 
2007 3.246.548.661,92 3.895.858.394,30 1.175.977.000 30,19 
2008 3.880.653.246,61 4.656.783.895,93 1.081.935.000 23,23 
2009 4.095.769.937,61 4.914.923.925,13 1.419.595.000 28,88 
2010 4.742.711.721,11 5.691.254.065,33 1.269.294.000 22,30 
2011 5.552.241.237,26 6.662.689.484,71 1.833.824.000 27,52 

2012 6.092.781.463,02 7.311.337.755,62 2.046.692.000 27,99 
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Tabela 5 - Relação percentual entre limite máximo de endividamento e receita corrente 
líquida - Belo Horizonte – 2003-2019 

conclusão 

Ano 

Receita Corrente Líquida x Dívida Consolidada Líquida 

Receita Corrente 
Líquida (RCL) 

Limite Máximo 
Endividamento (1,2 

vezes a RCL) 

Dívida Consolidada 
Líquida 

% do 
Limite 

Máximo 

2013 6.617.300.702,30 7.940.760.842,76 2.492.292.000 31,39 
2014 7.402.546.140,20 8.883.055.368,24 3.164.684.000 35,63 
2015 7.825.485.297,77 9.390.582.357,32 4.127.854.000 43,96 
2016 8.749.960.636,51 10.499.952.763,81 2.813.853.000 26,80 

2017 8.576.297.989,54 10.291.557.587,45 2.412.825.000 23,44 
2018 9.055.381.394,15 10.866.457.672,98 1.716.047.000 15,79 
2019 10.513.766.000,00 12.616.519.200,00 1.670.526.000 13,24 

Fonte: Elaboração própria com base nas LOAs e LDOs de Belo Horizonte de 2003 a 2020. 

 

A apresentação dos números graficamente também mostra aspectos 

interessantes do endividamento do Município: 

 
Gráfico 8 - Percentual de endividamento em relação ao máximo permitido - Belo Horizonte – 2003-2019 

 

Fonte: Elaboração própria com base nas LOAs e LDOs de Belo Horizonte de 2003 a 2020. 

 

Como se vê das apresentações acima, o maior comprometimento com 

dívida se deu no ano de 2015, onde o valor da dívida consolidada líquida andou 

próximo de 44% do limite máximo de endividamento do município. 
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Feita uma média do período analisado, o percentual de endividamento 

ficou em aproximadamente 24,14% do limite máximo estabelecido pela Resolução 

do Senado Federal, números um pouco dissonantes das outras capitais brasileiras.  

Assim, também no que concerne ao endividamento, o município atendeu 

os ditames normativos. 

Portanto, numa análise puramente fiscal da condição do município – 

mormente com os números apresentados acima –, em tese, haveria lastro de fluxo 

financeiro e de dívida para se realizar projetos como o do examinado neste trabalho. 

A vinculação orçamentária constitucional de investimento mínimo em 

educação é um ponto a se considerar, e pode ter efeito concreto quando da decisão 

de se realizar investimentos, via PPP, na estrutura e operação de escolas, como a do 

contrato analisado neste estudo de caso; sinalizando aos potenciais interessados não 

só a existência dos recursos para sua contratação, bem como denotando ao próprio 

ente público menor complexidade para exigência de garantias. 

Assim, nos resta analisar a questão do artigo 28 da Lei de PPP, e como os 

números podem nos indicar alguns caminhos na contratação de projetos como este. 

3.4 O Comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) e a PPP de  

Belo Horizonte 

3.4.1 Considerações Preliminares Sobre a RCL 

Retomando a definição de RCL já realizada no item 3.1.1.4 acima, temos 

que sua conceituação vem da própria LRF em seu artigo 2.º, inciso IV, que 

repetimos abaixo por ser este tópico completamente destinado a ela, com as 

citações e excertos escolhidos efetivamente destinados aos municípios: 

Art. 2.º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: [...]  

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de 
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 
transferências correntes e outras receitas também correntes, 
deduzidos: [...] 

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servi-
dores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência 
social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no 
§ 9.º do art. 201 da Constituição. 
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§ 1.º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores 
pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar n.º 87, de 13 de 
setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. [...] 

§ 3.º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas 
arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as 
duplicidades. (grifos nossos) 

Como a definição é legal, a doutrina invariavelmente orbita em torno das 

dificuldades que a conceituação normativa trouxe para o instituto. Mas antes de entrar 

na formação do conceito, é necessário pontuar algumas de suas particularidades. 

A primeira constatação é de que a RCL não é uma inovação da LRF. 

Anteriormente à Lei Complementar 101/00, existia a Lei Complementar 96/99, e ainda 

antes dela a Lei Complementar 82/95; que continham disposições a tratar da Receita 

Corrente Líquida. Ambas não só a conceituando, mas principalmente com escopo de 

regular percentuais máximos de despesas com pessoal frente ao seu valor.102 

Como nos lembra a doutrina, a existência da receita corrente líquida busca 

trazer uma base de referência, um parâmetro para comparação entre entes 

federados de determinados tipos de despesas/desembolsos. De fato, as despesas 

com pessoal – por sua importância e peso nos orçamentos – sempre nortearam a 

criação de balizamentos para ter-se uma noção do quanto essas despesas 

impactavam nas finanças dos entes federados. Nestes termos, com base nas 

despesas com pessoal da União, Estados e Municípios de meados da década de 

90 e, utilizando-se da já existente receita corrente líquida, configurou-se a 

sistemática que temos hoje para despesas de pessoal. Assim, a RCL faz a ligação 

como um “apontador” das receitas correntes que tem o ente federado para fazer 

frente às suas despesas (correntes ou não). A RCL dá sempre uma noção macro 

da situação financeira do ente federado, e não uma certeza categórica; assim 

como não representa disponibilidade imediata para fazer frente a despesas com 

pessoal, dívidas ou contingências; ou seja, trata-se de um parâmetro-referência.103 

                                                           
102 É fato que a Constituição Federal – inclusive nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT) – declina em várias passagens sobre a RCL. No entanto, todas as passagens – mesmo as 
do ADCT – foram incluídas por Emendas Constitucionais, e posteriormente a 2009, principalmente 
pela Emenda Constitucional 62/2009; que tratou de uma das alterações a respeito do 
pagamento de precatórios. 

103 OLIVEIRA, Weder de. Curso de responsabilidade fiscal: direito, orçamento e finanças 
públicas. 2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.217-218. 
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Por conta disso, e de sua aceitação já há bastante tempo nas normas de 

finanças públicas, a RCL configura-se como a principal métrica da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, aplicando-se percentuais sobre seu valor para se chegar 

a parâmetros quanto às despesas com pessoal, serviços de terceiros, endividamento 

público, reserva de contingência e, claro, despesas com Parcerias Público-Privadas. 

A formação do cálculo da receita corrente líquida é bastante sedimentada 

na doutrina, a uma por ser um conceito legal, e a duas em razão do tempo de sua 

existência e aplicação do cálculo para sua formação. Como a formação da RCL 

encontra-se muito clara na dicção do inciso IV do artigo 2.º da LRF, uma 

representação gráfica esmiúça e fixa melhor sua formação. 

Com efeito, uma boa metáfora para a formação da RCL é pensarmos num 

“pote” onde estão todas as receitas correntes, no nosso caso, de um município. 

Essa seria o que a doutrina nomeia como receita corrente bruta104; ao se retirar do 

“pote” todas as deduções: contribuição dos servidores do ente para custeio de sua 

própria previdência e conta de chegada do FUNDEB (no caso dos municípios), 

teremos a receita corrente líquida. Demonstrado graficamente da seguinte forma: 
 

 

No que nos interessa para entes federados municipais, as deduções são 

as relativas às contribuições dos servidores para seus sistemas de previdência, a 

compensação entre regimes previdenciários, e o saldo da conta das verbas 

                                                           
104 OLIVEIRA, Weder de. Curso de responsabilidade fiscal: direito, orçamento e finanças públicas. 

2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.223. 
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destinadas ao FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).105 

Diz-se o “saldo das contas” em relação ao FUNDEB, em razão de que 

como este é um fundo contábil, todos os entes federados vertem recursos para sua 

formação, inclusive os municípios. Assim, caso o município destine mais recursos 

ao FUNDEB do que receba, o saldo desta “conta” entraria no cálculo da RCL 

somando e, caso contrário, diminuindo; com impacto direto, portanto, na receita 

corrente líquida.106 

A outra questão da definição legal da RCL diz respeito ao lapso temporal 

de sua contabilização e a exclusão das duplicidades. O mandamento legal diz que 

a contabilização da RCL é do mês em andamento e dos 11 meses anteriores, o 

que daria a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, tal qual o mandamento 

normativo. No entanto, nada impede que se realize o cálculo mensalmente, ou a 

cada 3 ou 4 meses para fins de planejamento das finanças públicas. 

Por fim, a norma manda retirar do cálculo da receita corrente líquida as 

duplicidades. Com isso, busca-se evitar que uma despesa realizada pelo ente, mas 

que permaneça em suas próprias finanças, retorne como uma receita, para fins de 

cálculo da RCL. O exemplo clássico da doutrina é o do município que, tendo uma 

autarquia previdenciária para o regime próprio de seus servidores, faça repasses 

de valores para este órgão da administração indireta a título de contribuições. 

Estes valores – que são classificados como despesas de determinado órgão do 

município – entram como receitas da autarquia previdenciária. Como a elaboração 

dos orçamentos leva em conta todas as entidades da unidade federada – por conta 

do princípio da unidade do Direito Financeiro –, poderia se cogitar de contabilizar 

esses valores como receitas, o que impactaria no cálculo da RCL.107 
                                                           
105 Sucessor do antigo FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério), e definido no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT). 

106 Existe uma interessante discussão doutrinária, jurisprudencial e também de controle externo em 
torno da contabilização tanto do FUNDEB como da cota do ICMS (Lei Complementar 87/96 – Lei 
Kandir), bem como de outras verbas como IRRF, FPE e FPM para fins de apuração da receita 
corrente líquida. Como não é escopo deste trabalho um exame detalhado destas nuances da 
RCL, nos furtamos de apresentar a discussão. 

 Para aprofundamento ver: OLIVEIRA, Weder de. Curso de responsabilidade fiscal: direito, 
orçamento e finanças públicas. 2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.254-271. 

107 OLIVEIRA, Weder de. Curso de responsabilidade fiscal: direito, orçamento e finanças públicas. 
2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.264-265. 
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Entretanto, é exatamente isso que a norma busca evitar, e que o Manual 

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) classifica como “operações 

intraorçamentárias”; ou seja, valores que transitam entre órgãos do próprio ente 

federado, mas não representam novas entradas de recursos, pois pertencem ao 

mesmo orçamento. 

Examinada a questão da formação e do cálculo da RCL, mesmo com seu 

conceito e sua forma de cálculo muito sedimentados temos, no entanto, que a 

receita corrente líquida ainda está longe de ser uma unanimidade. Existem várias 

críticas tanto em relação à sua formação como à sua utilização para cálculos de 

tantos referenciais. Mesmo a tramitação do projeto de lei que se transformou na 

LRF, nos comprova que a RCL não passou incólume mesmo quando da criação da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Como nos diz a doutrina das finanças públicas, para a LRF, utilizar a RCL 

em todos os indicadores foi uma decisão legislativa, com fins a uniformizar o 

padrão de contabilização de tantos índices e facilitar a usabilidade e compreensão 

dos números para o cálculo daqueles. Antes da LRF, a RCL era utilizada para 

balizamento unicamente das despesas com pessoal, já que o indicador para os 

limites da dívida e operações de crédito era a “receita líquida real”; indicador que 

tinha sua forma de cálculo definida na Resolução 78/98 do Senado Federal,108 e 

cuja composição pode ser considerada um pouco mais sofisticada que a RCL, 

contando com deduções que prestigiam mais a previsibilidade das receitas 

                                                           
108 Art. 6.º. [...] 
 § 3.º Entende-se como Receita Líquida Real, para os efeitos desta Resolução, a receita 

realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver 
apurando, observado, ainda, o seguinte: 

 I - serão excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de anulação de restos a pagar, 
de alienação de bens, de transferências vinculadas a qualquer título, de transferências voluntárias ou 
doações recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no caso dos Estados, as 
transferências aos Municípios por participações constitucionais e legais; 

 II - serão computadas as receitas oriundas do produto da arrecadação de Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
lntermunícipal e de Comunicação destinado à concessão de quaisquer favores fiscais ou financeiros, 
inclusive na forma de empréstimos ou financiamentos, ainda que por meio de fundos, instituições 
financeiras ou outras entidades controladas pelo poder público, concedidas com base na referido 
imposto e que resulte em redução ou eliminação, direta ou indireta, de respectivo ônus. 

 § 4.º O superávit financeiro das autarquias e fundações, excluídas as de caráter previdenciário, 
será considerado como receita realizada para fins de cálculo da Receita Líquida Real de que 
trata o parágrafo anterior. 
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correntes, ou seja, há uma predileção por se considerar no número as receitas que 

efetivamente tenham mais recorrência. Não por outra razão, tentou-se num dos 

substitutivos da tramitação da LRF deixar a RCL somente para as despesas com 

pessoal – o que confirma sua inegável origem – e manter o cálculo de índices de 

dívida e concessões de garantia pela “receita líquida real”. No entanto, prevaleceu 

a orientação, encampada pelo Relator do projeto, de se assegurar a unidade para 

fins de se “manter a qualidade do controle de gestão fiscal”.109 

Ainda, há outra crítica contundente em relação à RCL, cuja reverberação vem 

principalmente de quem milita com as finanças públicas, e que tem estrita relação com 

a sua forma de cálculo, que é a possibilidade de alterações substanciais no valor – e 

consequentemente nos índices que são por ela calculados – em virtude de variações 

pontuais em algumas verbas. Isto é, a grande variação de alguma verba, em um único 

mês que seja, pode dar uma falsa impressão de (boa) condição fiscal, que obviamente 

não corresponde a verdadeira situação das finanças do ente. 

Esta situação é muito comum, principalmente em entes federados cujas 

finanças sejam altamente influenciadas por qualquer alteração que seja nas linhas 

do cálculo da Receita Corrente Líquida. Na esfera municipal, principalmente – 

mesmo em entes federados de certo porte – o fenômeno é facilmente visualizado 

por qualquer que seja o movimento da rubrica orçamentária. 

Veja-se o exemplo abaixo, do cálculo da RCL de um município de quase 

100 mil habitantes do estado do Paraná (tabela 6): 

 

                                                           
109 OLIVEIRA, Weder de. Curso de responsabilidade fiscal: direito, orçamento e finanças públicas. 

2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.216-217. 
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Tabela 6 - Cálculo da Receita Corrente Líquida - Município de Campo Mourão-PR - 2018 

(Em mil R$) 

Rubrica Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

RECEITAS CORRENTES (I) 23.992,35 24.879,66 20.719,46 27.282,82 25.592,38 23.337,97 23.811,26 36.363,75 24.250,83 23.336,10 33.695,51 30.224,91 

Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria 4.652,66 4.792,60 4.777,01 5.547,52 4.916,45 4.539,44 4.466,32 17.112,54 3.602,00 2.661,36 3.152,27 5.485,31 

IPTU 1.192,97 1.087,41 1.150,25 1.290,78 1.103,93 1.118,12 1.260,48 11.011,19 851,25 278,36 321,19 1.474,32 

ISS 1.860,91 1.946,95 1.821,88 1.900,90 1.971,81 1.921,68 1.624,32 1.828,25 1.475,25 1.407,97 1.575,41 1.822,28 

ITBI 495,29 694,66 783,59 516,66 492,15 438,42 415,16 770,94 309,82 285,27 327,02 450,89 

IRRF 623,80 640,51 620,56 618,19 611,88 615,43 664,82 539,50 616,15 518,90 734,61 1.158,86 

Outros Imp., Taxas e Cont. Melhoria 479,69 423,07 400,73 1.220,98 736,67 445,80 501,55 2.962,66 349,52 170,85 194,04 578,95 

Contribuições 1.396,27 1.303,10 1.322,17 1.400,58 1.537,94 1.376,70 1.434,72 1.426,55 1.264,55 1.276,35 1.359,47 2.531,55 

Receita Patrimonial 602,85 1.811,26 840,93 4.413,03 1.304,20 1.531,49 212,68 1.169,31 2.017,84 503,29 2.099,44 827,70 

Rendimentos de Aplicação Financeira 599,28 1.800,84 835,68 384,68 1.296,71 1.524,08 198,69 1.148,96 2.010,44 497,59 2.092,20 812,92 

Outras Receitas Patrimoniais 3,57 10,42 5,25 4.028,35 7,48 7,41 13,99 20,35 7,40 5,70 7,24 14,77 

Receita Agropecuária 2,67 2,74 4,65 2,11 1,02 2,11 3,54 0,66 0,68 0,79 1,18 3,79 

Receita de Serviços 58,44 56,69 52,20 48,72 41,49 40,42 44,02 43,97 42,48 323,87 53,99 38,86 

Transferências Correntes 16.573,58 16.795,41 13.627,58 15.637,13 17.233,76 15.479,06 17.429,93 16.394,42 17.107,95 18.280,26 26.663,21 20.830,04 

Cota-Parte do FPM 3.594,41 2.861,52 2.518,96 3.339,91 2.647,45 3.898,03 4.162,55 3.391,79 3.235,00 4.804,05 3.674,75 4.401,34 

Cota-Parte do ICMS 3.463,24 3.975,80 2.802,35 3.294,49 3.817,79 2.380,46 3.342,86 3.166,42 2.673,95 2.845,73 4.679,60 3.685,92 

Cota-Parte do IPVA 266,97 364,67 351,24 378,57 423,72 405,03 544,49 894,04 2.603,89 2.464,88 6.922,06 399,38 

Cota-Parte do ITR 183,57 987,19 79,73 0,75 23,00 12,96 3,50 26,77 3,17 1,80 150,97 154,97 

Transferências da LC n.º 87/96 21,37 21,37 21,37 21,37 21,37 21,37 21,37 21,37 21,37 21,37 21,37 21,37 

Transferências da LC nº 61/89 55,27 57,57 56,72 56,73 52,45 62,33 56,76 55,69 52,16 62,54 61,31 66,60 

Transferências do FUNDEB 3.008,81 3.178,54 2.527,69 3.145,76 2.602,77 2.574,59 3.223,98 2.674,24 2.885,17 3.240,44 4.958,55 3.290,81 

Outras Transferências Correntes 5.979,93 5.348,74 5.269,52 5.399,56 7.645,21 6.124,29 6.074,42 6.164,10 5.633,25 4.839,46 6.194,59 8.809,67 

Outras Receitas Correntes 705,88 117,87 94,92 233,73 557,53 368,75 220,04 216,31 215,34 290,17 365,95 507,65 

DEDUÇÕES (II) 3.385,51 4.132,03 2.680,64 2.615,23 3.502,22 3.686,36 2.674,25 3.438,53 4.550,75 3.361,01 5.987,83 4.108,48 

Contrib. Serv. Previdência 1.279,98 2.478,41 1.514,57 1.049,32 1.957,70 2.182,93 900,02 1.779,40 2.686,86 1.137,25 2.737,49 2.215,77 

Comp. Regimes Previdência 588,57 - - 147,55 147,42 147,40 147,92 147,92 145,99 183,69 148,33 146,80 

Dedução Rec. FUNDEB 1.516,97 1.653,62 1.166,07 1.418,36 1.397,11 1.356,04 1.626,31 1.511,22 1.717,91 2.040,07 3.102,01 1.745,90 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 20.606,84 20.747,63 18.038,82 24.667,59 22.090,16 19.651,61 21.137,01 32.925,22 19.700,08 19.975,09 27.707,68 26.116,43 

Fontes: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI e Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 
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Ao se confrontar a tabela 6 acima, alguns valores chamam claramente a 

atenção. O primeiro é que o valor da RCL (última linha), tem uma interessante 

variação em alguns meses, que foram devidamente destacados na imagem. Em 

abril, agosto, novembro e dezembro do ano da amostra, a variação é nítida. 

De março para abril, por exemplo, a variação da RCL foi de 36,75%. Ao se 

avaliar a razão de tal aumento, temos que as receitas patrimoniais, naquele mês, 

tiveram um aumento de expressivos 424,78% em relação ao mês anterior. Como 

se sabe, as receitas patrimoniais podem ser ligadas a venda de ativos, bens 

públicos ou exploração sobre o próprio patrimônio do ente; o que nos traz a 

razoável certeza, portanto, que são de difícil reincidência. 

Na tabela 6, ainda, temos que o maior mês da RCL foi o mês de agosto, 

com valor 55,77% maior que o mês anterior, e 50,63% maior que a média dos 

outros 11 meses. Ao se olhar o desdobramento dos valores, vemos que o valor do 

IPTU daquele mês, foi quase dez vezes maior que o do mês anterior, o que nos 

traz algumas ponderações: ou foi o mês do pagamento daquele imposto com 

desconto no Município (alguns municípios não o fazem logo no começo do ano); ou 

houve alguma ação para pagamento de atrasados, inscritos em dívida ativa, 

execuções fiscais, etc. Novamente, modulações de receita de difícil previsibilidade. 

O mesmo pode ser dito a respeito de novembro, o segundo maior número 

da RCL na amostra. Ao olhar a razão, vemos que a maior parte da cota parte do 

IPVA (valor que o estado repassa para o município em razão dos automóveis ali 

emplacados), foi transferida naquele mês, e nos dois anteriores, o que influencia 

sensivelmente no valor da RCL. 

No entanto, o que gera a maior crítica à metodologia da RCL pode ser 

facilmente visualizado no último mês de nossa amostra. O mês de dezembro do 

quadro acima não é o maior valor da RCL, é menor inclusive que o valor do mês 

anterior, e 14,64% maior que a média de todo o período. Mas em seu cálculo 

vemos um fenômeno interessante das finanças públicas. Ali está o maior valor de 

repasse a título de “Outras Transferências Correntes” da amostra. Que é cerca de 

42,22% maior que o mês anterior e quase 50% maior que o valor da média dos 

outros 11 períodos. 
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Como se sabe, 2018 foi ano de eleições federais e estaduais, para 

executivo e legislativo, sendo que possíveis verbas conseguidas nesse ano – 

principalmente anteriormente ao período de vedação eleitoral – devem ser 

empenhadas no período de possibilidade por conta da legislação eleitoral, mas 

efetivamente transferidas até o fim do ano, em razão da anualidade do orçamento. 

O exemplo foi retirado de um município quase que aleatoriamente, mas a 

lógica da análise permanece em relação a todos os outros. Uma transferência 

voluntária mais volumosa em qualquer dos meses do ano – afora possíveis casos 

de vedação legal e/ou eleitoral – pode influenciar decisivamente no número da 

receita corrente líquida; e dar uma certa condição favorável para os índices de 

pessoal, dívida e, no nosso caso, da contratação de PPPs. 

Como o cálculo é feito com o período analisado e mais os 11 anteriores, 

qualquer movimento mais brusco nas rubricas conforme quadro acima – mormente 

àquelas não ligadas a esforço arrecadatório do próprio ente federado – pode dar 

uma falsa percepção de excelentes números na RCL, quando aqueles são 

simplesmente bons, ou até mesmo ruins. 

Não por outra razão, há inúmeras tentativas legislativas de alteração da LRF 

que dizem respeito diretamente à RCL, seja em relação à sua conceituação, mas 

principalmente às deduções de seu cálculo. Algumas na linha do desenvolvido acima, 

outras tentando aclarar ou aumentar as condições de dedução ou duplicidade. 

De qualquer forma, como nos lembra a doutrina, as tentativas de 

mudanças legislativas, sempre acabam ou trazendo outras questões interpre-

tativas, ou denotando mudanças completamente diferentes do proposto no projeto 

de lei, por conta da força política do momento; razão pela qual, principalmente em 

finanças públicas, estas tentativas de alteração devem sempre ser examinadas 

com extrema cautela.110 

                                                           
110 OLIVEIRA, Weder de. Curso de responsabilidade fiscal: direito, orçamento e finanças públicas. 

2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.280-283. 
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3.4.2 O Comprometimento da RCL na PPP da Educação Infantil de  

Belo Horizonte 

Como dito no item 3.2.1.2, para a PPP das escolas municipais de BH, o 

município demonstrou extrema preocupação com este número, na medida em que 

nos documentos fiscais para instauração da PPP, já constou estimativa do 

comprometimento da RCL com as despesas deste contrato no decorrer dos anos; 

mesmo sendo desnecessário naquele momento procedimental. 

No entanto, a diligente atuação do município nos dá uma oportunidade 

ímpar de comparar o projetado com o executado nos anos em que já houve 

desenrolar contratual. 

Da análise do Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas – 

do Relatório Resumido de Execução Orçamentária de Belo Horizonte, mais 

informações conseguidas junto à Secretaria Municipal de Educação do município, 

têm-se os números para o comprometimento da RCL frente às despesas com o 

contrato de PPP das escolas infantis. 

Como se vê na tabela 7, o maior comprometimento da RCL com o contrato 

da PPP das Escolas Infantis foi no ano de 2015, não coincidentemente, o ano em 

que houve a grande maioria dos dispêndios de “Contrapartida pelo Investimento na 

Obra”, em razão da construção das escolas. Neste ano, o percentual chegou a 

quase 2%, quando este contrato foi responsável – sozinho – por quase metade do 

percentual possível de comprometimento com contratos de PPP. 

 
Tabela 7 - Comprometimento da Receita Corrente Líquida com as 

Despesas da PPP da Educação - Belo Horizonte - 2012-2028 

continua 

(Em R$) 

Ano 
Despesas da PPP 
Escolas Infantis 

RCL 
PPPs x RCL 

(%) 

2012 (1)1.439.212,80 6.092.781.463,02 0,02 
2013 (1)899.302,38 6.617.300.702,30 0,01 
2014 83.512.120,21 7.402.546.140,20 1,13 
2015 155.899.041,90 7.825.485.297,77 1,99 
2016 64.411.000,00 8.749.961.000,00 0,74 
2017 66.364.000,00 8.576.298.000,00 0,77 
2018 67.304.000,00 8.576.298.000,00 0,78 
2019 69.509.000,00 10.170.731.000,00 0,68 
2020(2) 69.509.000,00 10.227.615.000,00 0,68 
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Tabela 7 - Comprometimento da Receita Corrente Líquida com as 
Despesas da PPP da Educação - Belo Horizonte - 2012-2028 

conclusão 

(Em R$) 

Ano 
Despesas da PPP 
Escolas Infantis 

RCL 
PPPs x RCL 

(%) 

2021 69.509.000,00 10.284.817.000,00 0,68 
2022 69.509.000,00 10.342.338.000,00 0,67 
2023 69.509.000,00 10.400.182.000,00 0,67 
2024 69.509.000,00 10.458.349.000,00 0,66 
2025 69.509.000,00 10.516.841.000,00 0,66 
2026 69.509.000,00 10.575.660.000,00 0,66 
2027 69.509.000,00 10.634.808.000,00 0,65 
2028 69.509.000,00 10.694.288.000,00 0,65 

Fonte: Elaboração própria com base nas LOAs e LDOs de Belo Horizonte 
de 2003 a 2020. 

(1) Estes valores foram retirados do Orçamento Executado de Belo 
Horizonte nas LOAs de 2013 e 2014, respectivamente, presentes nas 
Leis Municipais 10.582 de 27/12/2011 e 10.691 de 27/12/2013; sob a 
rubrica de “Consolidação e Ampliação de Parcerias” na Subfunção 
“Ensino Fundamental”, no Programa “Expansão Escolar”. 

 No Pedido de Acesso a Informação nº 237349, a Prefeitura de Belo 
Horizonte informou que não houve despesas da PPP da Educação 
nestes anos, ao argumento de que não houve pagamento para o 
CNPJ da Concessionária. Assim, pelo Orçamento Executado tem-se 
que as referidas despesas podem ter ocorrido para a PPP, mas não 
necessariamente diretamente para o concessionário. 

 Entretanto, como constaram os referidos valores no Orçamento 
Executado, optamos por mantê-los como lá dispostos, para 
fidedignidade da informação, e comparação com a RCL; feita a 
ressalva anterior. 

(2) Do ano de 2020 em diante, as projeções são do Anexo 13 do RREO 
de Belo Horizonte – 6.º bimestre de 2019. 

 

No restante dos períodos, inclusive nos projetados, tem-se uma situação 

razoavelmente confortável em relação as despesas com o contrato das escolas 

infantis. 

Tendo em vista a tabela 1, que trouxe as projeções de valores deste 

contrato quando da instauração da PPP, temos um interessante panorama entre 

o previsto pela Administração e o realizado; e mesmo a “previsão” dos instru-

mentos fiscais. A comparação entre a tabela 1 e a tabela acima, nos dá o 

seguinte panorama: 
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Tabela 8 - Comparação entre o comprometimento da Receita Corrente Líquida de Belo Horizonte com as 
despesas da PPP da educação entre a previsão do procedimento administrativo e o realizado e 
orçado das Leis Orçamentárias 

Ano 

Previsão Procedimento Administrativo Realizado e Previsto Leis Orçamentárias 

Despesas PPP 
Receita Corrente 

Líquida 
% RCL Despesas PPP 

Receita Corrente 
Líquida 

% RCL 

2012 - - - (1)1.439.212,80 6.092.781.463,02 0,02 

2013 - 6.800.000.000,00 0,00 (1)899.302,38 6.617.300.702,30 0,01 
2014 94.060.000,00 7.446.000.000,00 1,26 83.512.120,21 7.402.546.140,20 1,13 
2015 66.500.000,00 8.153.370.000,00 0,82 155.899.041,90 7.825.485.297,77 1,99 
2016 43.200.000,00 8.927.940.000,00 0,48 64.411.000,00 8.749.961.000,00 0,74 
2017 45.470.000,00 9.776.094.000,00 0,47 66.364.000,00 8.576.298.000,00 0,77 
2018 47.860.000,00 10.704.823.000,00 0,45 67.304.000,00 8.576.298.000,00 0,78 

2019 50.380.000,00 11.721.781.000,00 0,43 69.509.000,00 10.170.731.000,00 0,68 
2020 53.030.000,00 12.835.350.000,00 0,41 69.509.000,00 10.227.615.000,00 0,68 
2021 55.820.000,00 14.054.709.000,00 0,40 69.509.000,00 10.284.817.000,00 0,68 
2022 58.760.000,00 15.389.906.000,00 0,38 69.509.000,00 10.342.338.000,00 0,67 
2023 61.850.000,00 16.851.947.000,00 0,37 69.509.000,00 10.400.182.000,00 0,67 
2024 65.110.000,00 18.452.882.000,00 0,35 69.509.000,00 10.458.349.000,00 0,66 

2025 68.540.000,00 20.205.906.000,00 0,34 69.509.000,00 10.516.841.000,00 0,66 
2026 72.150.000,00 22.125.467.000,00 0,33 69.509.000,00 10.575.660.000,00 0,66 
2027 75.960.000,00 24.225.387.000,00 0,31 69.509.000,00 10.634.808.000,00 0,65 
2028 79.970.000,00 26.528.989.000,00 0,30 69.509.000,00 10.694.288.000,00 0,65 
2029 84.190.000,00 29.049.243.000,00 0,29       
2030 88.630.000,00 31.808.921.000,00 0,28       

2031 93.310.000,00 34.830.768.000,00 0,27       
2032 98.240.000,00 38.139.691.000,00 0,26       

Fonte: Elaboração própria com base nas LOAs e LDOs de Belo Horizonte de 2003 a 2020 e no 
Procedimento Administrativo 01 – 102.246/11-20 da Prefeitura de Belo Horizonte  

(1) Vide nota (1) da tabela 7. 

 

Como se vê do quadro, a maior discrepância ocorre logo nos primeiros anos 

do contrato, e muito por conta do atraso nos pagamentos por parte do município em 

relação à “Contrapartida pelo Investimento na Obra”. Como a maior parte do 

pagamento se deu em 2015, é natural que tenha havido essa discrepância. 

Outra questão que chama bastante atenção no quadro, diz respeito às 

projeções da RCL pelo procedimento administrativo. Com efeito, logo nos primeiros 

anos da projeção – e mais perto, portanto, da data de sua realização – temos que 

os valores apresentaram boa aderência à realização posterior. No entanto, após 

2016 a diferença entre a projeção e o realizado começou a se acentuar fortemente. 

A projeção segue um aumento linear de 9,50% na RCL durante todo o período do 

contrato; um cenário até factível para os anos de 2012 e 2013, mas pouco provável 

para períodos com o mínimo de turbulência financeira/fiscal, como foram os anos 
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seguintes. De toda forma, o Princípio da Prudência da contabilidade, que tem 

aplicação muito interessante na contabilidade pública – de se superestimar as 

despesas e subestimar as receitas – deve ser sempre buscado, principalmente em 

finanças públicas. 

O gráfico 9 abaixo demonstra a diferença entre o projetado e o realizado/ 

projetado pelas leis orçamentárias em relação a este contrato: 

 
Gráfico 9 - Comparação entre comprometimento da receita corrente líquida de Belo Horizonte com 

as despesas da PPP da Educação entre a previsão do procedimento administrativo e o 
realizado e orçado das Leis Orçamentárias 

 

Fonte: Elaboração própria com base nas LOAs e LDOs de Belo Horizonte de 2003 a 2020 e no 
Procedimento Administrativo 01 – 102.246/11-20 da Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

Como se vê no gráfico acima, o comprometimento da RCL em relação 

tanto as despesas projetadas como quanto às realizadas começaram com valores 

praticamente similares, entretanto, conforme destaque acima, a partir de 2015 a 

linha das despesas efetivamente realizadas começou a se distanciar muito das 

despesas projetadas, tendo permanecido acima pelo restante do contrato, inclusive 

do projetado além de 2020. 

Este fenômeno pode de certa forma ser explicado pela edição do 3.º Termo 

Aditivo ao contrato. Com efeito, como já avaliado no item 2.3.3 acima, neste aditivo 

aumentou-se consideravelmente o número de escolas do contrato, e por via de 

consequência houve aumento também da contraprestação mensal. Com isso, as 



 138

despesas do contrato foram significativamente aumentadas, o que – por óbvio – 

refletiu nos números do comprometimento da Receita Corrente Líquida do município. 

Como veremos mais adiante, na discussão final do estudo de caso deste 

trabalho, não foi feito qualquer estudo orçamentário/fiscal quando da elaboração do 

3.º TA, de modo que a projeção das despesas continuou com os valores do início 

da contratação. 

Assim, em que pese em alguns anos o limite de 5% do artigo 28 da Lei de 

PPP tenha sido desafiado em quase 40% de seu total exclusivamente pela PPP 

das escolas infantis de BH, este contrato não representou despesas de PPP tão 

extraordinárias a ponto de inviabilizar outros contratos no município, mas acendeu 

algumas luzes de alerta, conforme veremos adiante, ao examinar as despesas de 

todos os contratos de PPP de Belo Horizonte. 

3.4.3 A RCL e Todos os Contratos de PPP de Belo Horizonte 

Para se ter um panorama completo da influência do artigo 28 da Lei de 

PPP nas finanças de um município, é necessário avaliar, também, todos os 

contratos desta tipologia que o município tem em execução. 

Belo Horizonte, e Minas Gerais de maneira geral, têm destacada atuação 

em relação a projetos de concessões e PPPs no cenário nacional. Em razão do 

estado de Minas Gerais ser um dos entes federativos com grande número destes 

projetos – até em razão de seu marco legal para tais contratações ser pioneiro no 

Brasil, até anterior ao federal – a existência de vários contratos daquela tipologia é 

natural; e o surgimento dos projetos aconteceram não só por conta do próprio 

pioneirismo do estado e sua capital, mas também da experiência que os entes 

foram acumulando em relação a estes contratos conforme eles aconteceram. 

Acredita-se, por exemplo, que esta cultura tenha sido um dos motivos para 

que a PPP da educação demonstrasse o desenvolvimento contratual relativamente 

estável que apresentou até agora; já que desde seus estudos iniciais, este contrato 

atravessou duas administrações municipais, de colorações ideológicas distintas. 

Mas há outros motivos, tais como o próprio objeto do contrato e o corpo técnico 

envolvido na contratação. 
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Em conversas informais com servidores do Município e também com 

técnicos do Tribunal de Contas do Estado de MG, constatou-se que a educação, 

por ser política pública de grande apelo frente à população, exatamente por ser 

este tema tão sensível, também contribuiu decisivamente para esta situação de 

estabilidade contratual. Também, o corpo técnico, não só do município, nas secre-

tarias interessadas pelos projetos, mas principalmente da PBH Ativos, constituída 

especificamente para auxiliar a elaboração de estudos destes contratos de longo 

prazo, e contando com profissionais de muita experiência neste tipo de projetos, 

traz não só segurança, mas qualidade nas discussões antes, e durante o 

desenrolar dos contratos. 

Com isso, o terreno em Belo Horizonte sempre foi fértil para o acontecimento 

de contratos deste tipo. Quase que paralelamente à assinatura do contrato objeto 

de estudo deste trabalho, BH se viu envolta também com a assinatura do contrato 

de uma PPP – também social – de um hospital.  

No procedimento administrativo da contratação da PPP das escolas, em 

variadas situações há a juntada de atas da reunião do Comitê Gestor das PPPs de 

BH – principalmente nas deliberações da realização dos aditivos –; e em vários 

deles percebe-se que há uma cultura destes contratos na cidade; onde além do 

contrato das escolas e do hospital, ainda havia estudos e deliberações para 

implementação de vários outros projetos. Como veremos abaixo, além dos dois 

contratos já citados, BH ainda conta com despesas relativas a PPPs de resíduos 

sólidos e de iluminação pública. 

Com o panorama posto, e com a existência de mais de um contrato, 

começa a haver a preocupação com o limite do artigo 28 da Lei de PPP. 

A tabela 9 também tem como base o Anexo 13 – Demonstrativo das 

Parcerias Público-Privadas – do Relatório Resumido de Execução Orçamentária de 

Belo Horizonte, além de informações da Secretaria Municipal de Educação. Os 

números das PPPs de BH, são os da tabela a 9 seguir: 
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Tabela 9 - Comprometimento da receita corrente líquida de Belo Horizonte com as despesas das PPPs 
contratadas do município 

Ano 

Contratos de PPPs 

TOTAL RCL % RCL Escolas 

Infantis 

Hospital 

Metropolitano/ 

Saúde 

Iluminação 

Pública 

Resíduos 

Sólidos(1) 

2012 (2)1.439.212,80 - - 32.241.248,59 33.680.461,39 6.092.781.463,02 0,55 

2013 (2)899.302,38 - - 33.238.400,61 34.137.702,99 6.617.300.702,30 0,52 

2014 83.512.120,21 - - 34.266.392,38 117.778.512,59 7.402.546.140,20 1,59 

2015 155.899.041,90 56.982.187,44 - 35.295.667,03 248.176.896,37 7.825.485.297,77 3,17 

2016 64.411.000,00 56.432.000,00 - 32.783.000,00 153.626.000,00 8.749.961.000,00 1,76 

2017 66.364.000,00 82.847.000,00 9.459.000,00 35.950.000,00 194.620.000,00 8.576.298.000,00 2,27 

2018 67.304.000,00 102.000.000,00 9.459.000,00 45.347.000,00 224.110.000,00 8.576.298.000,00 2,61 

2019 69.509.000,00 107.994.000,00 41.006.000,00 43.128.000,00 261.637.000,00 10.170.731.000,00 2,57 

2020(3) 69.509.000,00 112.638.000,00 75.438.000,00 43.128.000,00 300.713.000,00 10.227.615.000,00 2,94 

2021 69.509.000,00 117.481.000,00 91.749.000,00 43.128.000,00 321.867.000,00 10.284.817.000,00 3,13 

2022 69.509.000,00 122.180.000,00 87.667.000,00 43.128.000,00 322.484.000,00 10.342.338.000,00 3,12 

2023 69.509.000,00 127.068.000,00 68.307.000,00 43.128.000,00 308.012.000,00 10.400.182.000,00 2,96 

2024 69.509.000,00 132.150.000,00 71.722.000,00 43.128.000,00 316.509.000,00 10.458.349.000,00 3,03 

2025 69.509.000,00 137.436.000,00 75.308.000,00 43.128.000,00 325.381.000,00 10.516.841.000,00 3,09 

2026 69.509.000,00 142.934.000,00 79.074.000,00 43.128.000,00 334.645.000,00 10.575.660.000,00 3,16 

2027 69.509.000,00 148.651.000,00 83.028.000,00 43.128.000,00 344.316.000,00 10.634.808.000,00 3,24 

2028 69.509.000,00 154.597.000,00 87.179.000,00 43.128.000,00 354.413.000,00 10.694.288.000,00 3,31 

Fonte: Elaboração própria com base nas LOAs e LDOs de Belo Horizonte de 2003 a 2020. 

(1) Em relação às despesas com a PPP dos Resíduos Sólidos – nos anos de 2012 e 2013 – as mesmas observações feitas 

na nota (1) da tabela 7 também se aplicam no caso deste contrato. 

(2) Vide nota (1) da tabela 7. 

(3) Do ano de 2020 em diante, as projeções são do Anexo 13 do RREO de Belo Horizonte – 6.º bimestre de 2019. 

 

Como se vê do quadro acima, do que foi realizado, o ano de 2015 realmente 

foi um ano preocupante, com percentual de comprometimento da RCL de mais de 

3%. Com efeito, a maior despesa foi justamente a da PPP da educação, com valores 

quase 3 vezes superiores as despesas da PPP do Hospital Metropolitano, a segunda 

maior em total de despesas. 

Posteriormente a isso, e do que foi executado até o momento, as despesas 

das PPPs de BH concentraram-se num patamar entre 2 e 3% de comprometimento 

da Receita Corrente Líquida. 

Como se vê, apesar de respeitado o percentual definido pelo artigo 28 da 

Lei de PPP, a situação não é de todo tranquila para a cidade de BH. Com efeito, as 

projeções futuras já indicam que o índice passará dos 3% com direção firme no 

sentido de alcançar rapidamente os 3,5%. 

A situação se complica, na medida em que como já dito acima, o município 

tem histórico de relativo sucesso na realização destes contratos, o que lhe estimula 
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a realizar mais contratações, além da possibilidade de aumento de escopo dos 

próprios contratos já existentes,111 o que pode impactar significativamente os 

números acima, aproximando-se perigosamente do limite estipulado pelo artigo 28 

da Lei n.º 11.079/04. 

É certo que não haverá proibição de contratação de novas PPPs ou aumento 

das já existentes caso este limite seja atingido – conforme já afirmamos acima –, mas 

não se concebe um município hoje no Brasil, por maior e mais bem administrado que 

seja, sem acesso a garantias ou transferências voluntárias da União. 
 

                                                           
111 Conforme item 2.3.7 acima, para autorizar a venda da SPE para empresa de fora do ramo da 

construção, o município de BH condicionou a autorização para venda ao compromisso da 
adquirente de que caso fossem autorizados mais aumentos quantitativos, a nova SPE deveria 
relacionar 3 possíveis empresas da área de construção a ser subcontratadas para as obras para 
aprovação do Poder Concedente. 
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4 BOAS PRÁTICAS E PONTOS A MELHORAR OBSERVADOS DO ESTUDO 

4.1 Das Boas Práticas 

Do exame do procedimento administrativo da Parceria Público-Privada das 

escolas infantis de Belo Horizonte, de seu desenrolar contratual, bem como dos 

apontamentos e análises já feitos nesse trabalho, temos algumas boas práticas 

relacionadas às questões orçamentárias e fiscais que merecem ser destacadas. 

Um ponto que merece destaque é que se percebe muito facilmente, tanto no 

exame do procedimento administrativo como em conversas informais com servidores 

da PBH ligados ao contrato, certa preocupação com os impactos orçamentários e 

fiscais que um contrato como esse pode gerar nas contas do ente. A simples 

lembrança de que as despesas ocorrerão por muito tempo nos instrumentos contábeis 

do ente federado ronda, com alguma insistência, os documentos do procedimento 

administrativo e os discursos de servidores e dirigentes. 

É óbvio que esta preocupação vem da própria cogência ou enforcement – 

pra usar uma palavra da moda atualmente do Direito Administrativo – que a própria 

Lei das PPP estipula aos entes federados que realizarem contratos daquela 

tipologia.  O desenho do artigo 10 da Lei das PPP, assim, pode ser considerado 

indutor de comportamentos a manterem o equilíbrio das contas públicas, salvo 

algumas poucas restrições, a que faremos menção logo à frente. 

Portanto, é ponto a se considerar como boa prática, pelo município de Belo 

Horizonte, e ao menos no que concerne ao vislumbrado neste contrato de PPP das 

escolas infantis, a busca pelo atendimento das balizas orçamentárias e fiscais para 

instauração e desenvolvimento de contratos de PPPs, tal qual o mandamento 

legal; ressalvadas – como já dito – as exceções que pontuaremos abaixo. Ainda 

neste raciocínio, acreditamos que esta preocupação com os aspectos fiscais e 

orçamentários da contratação tenha sido fator determinante para o relativo sucesso 

alcançado por esta PPP. 

Outro ponto que merece destaque quanto a boa prática neste contrato, trata-

se da informação, logo antes da contratação, de planejamento a considerar os limites 
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da Receita Corrente Líquida (RCL) – tal qual explicitado no item 3.2.1.2 e tabela 1 

acima – em relação às despesas com a contratação da PPP objeto deste estudo. 

Com efeito, como já alinhado acima, a tabela 1 foi elaborada com vistas a 

se quantificar as despesas públicas previstas com o contrato em todo o seu 

decorrer; inclusive, o texto que o acompanhava era incisivo neste ponto, em 

expresso atendimento ao artigo 10, incisos II e IV da Lei de PPP. No entanto, ao 

declinar a projeção das despesas públicas, o então Secretário de Finanças 

Públicas já juntou também a previsão da RCL e o respectivo comprometimento 

com as despesas daquele contrato. 

É fato que aquele documento – tal qual produzido – teve o condão de 

substituir o Anexo da LDO que deveria conter especificamente as projeções de 

despesas de todas as PPPs do ente federado e que já deveria existir à época, 

como já alinhado no item 3.1.2.1 acima. No entanto, não deixa de ser louvável a 

apresentação do comprometimento da RCL já anteriormente à instalação do 

projeto – mesmo que só contemplasse as despesas de um contrato, e não de 

todos – como um esforço de demonstrar capacidade do município de suportar os 

fluxos de despesas necessários para fazer frente ao contrato. 

Não se desconhece as críticas ao artigo 28 da Lei de PPP, inclusive conforme 

incessantemente declinado no item 3.1.1.10 acima, com todas as ponderações sobre 

a sua – até agora, suposta – inconstitucionalidade, além de atecnia ou mesmo 

desnecessidade. No entanto, há que se reconhecer que o cálculo do compro-

metimento além de objetivo, é facilmente mensurável e não deixa de ser um aferidor – 

ou um apontador – de saúde das finanças públicas (ou não), em relação às despesas 

das PPPs. 

A RCL – da mesma forma já citada no item 3.4.1 acima – também não é 

isenta de críticas, mas é um número objetivo e que também aponta receitas que 

podem dar lastro a contratações da monta de um contrato de longo prazo, tal qual 

o estudado neste trabalho. 

Assim, a par das críticas que ambos os números possam receber, e também 

da variabilidade que eles tenham a depender do aumento ou diminuição das receitas, 

o fato é que preliminarmente à contratação já dar sinais que há estudos – por estes 
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instrumentos que seja – de viabilidade quanto à pujança destes números, denota por 

parte da Administração uma preocupação muito salutar com as finanças públicas; 

razão pela qual tem-se esta ação como boa prática do município de Belo Horizonte 

nesta contratação específica. 

Outra boa prática observada foi em relação aos instrumentos orçamentários 

do município. Conforme os itens 3.2.2.1 a 3.2.2.3 acima, a PPP da educação desde 

sua origem sempre teve a previsão regrada e estabelecida nos instrumentos 

orçamentários do Executivo. Em que pese seja uma obrigação legal a presença de 

tais valores para seus dispêndios, não deixa de ser uma boa prática às menções que 

tais instrumentos fazem às impossibilidades de limitações de empenho das despesas 

destes contratos, ou ainda a retirada de dotação orçamentária das despesas das 

PPPs para alocação em outra rubrica, por conta do artigo 17 da LRF. 

Este tipo de preocupação da Administração em sempre deixar os valores 

reservados nos instrumentos orçamentários para tais contratos, em que pese não os 

transforme em garantia absoluta de que estes dispêndios aconteçam nos contratos 

aos quais aludem, não deixa de ser uma maneira de tranquilizar os parceiros privados 

que entabulam estas avenças com o município de que, pelo menos os instrumentos 

orçamentários, tem preocupação com a destinação de tais recursos. 

4.2 Dos Pontos a Melhorar Observados no Estudo 

A primeira questão que surge em relação a este tópico diz respeito aos 

instrumentos de execução orçamentária, previstos nos anexos da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), e que acompanham os contratos de PPP desde seu 

planejamento até praticamente o seu fim. 

O primeiro que deveria ter sido apresentado para contratação da PPP 

objeto deste estudo e não consta do procedimento administrativo foi o Anexo de 

Metas Fiscais (AMF) da LDO, tal qual preconiza o artigo 10, inciso I, alínea “b” da 

Lei de PPP. Não se pode esquecer também que o município de Belo Horizonte não 

produzia os anexos da LDO à época da contratação tal qual a orientação da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 
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Eram feitos os anexos da LDO, inclusive com a nominação de Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal, mas sem a 

orientação e parametrização tais quais as Portarias da STN vigentes à época. 

O mesmo raciocínio vale para os anexos da LDO que tratam especificamente 

das PPPs, aqueles também já mencionados neste trabalho nos itens 3.1.2.1 e 3.2.2.2. 

O fato do Município não alterar a apresentação dos anexos conforme a orientação da 

STN – e a seu tempo – é uma decisão da pasta de finanças do ente federado; mas 

que da prática das finanças públicas dos municípios percebe-se que tem a ver mais 

com a realidade local e seus sistemas informatizados do que efetivamente com um 

descumprimento deliberado das normatizações da STN. 

Ainda, em conversas informais com servidores de administrações públicas 

e servidores de órgãos de controle, é corrente a reclamação quanto à grande 

alterabilidade das normativas da STN, que ocorrem praticamente anualmente; e 

ainda muitas vezes sem os esclarecimentos necessários vez que há alterações em 

componentes muito sensíveis das finanças públicas. 

Entretanto, a apresentação das informações na linha do estabelecido pela 

STN, traz facilidade de entendimento e mais transparência para os números; além 

de possibilitar a realização de comparações com outros entes federados, o que 

diminuiria (ou até mesmo anularia) a influência de números que podem ter valores 

enviesados ou malformados, como já dito em relação à própria RCL e seu 

comprometimento, no caso específico das PPPs. 

Assim, um ponto a melhorar observado a partir do estudo deste contrato, é 

que a realização dos anexos específicos da LDO tal qual a regulamentação da 

STN, traria além de mais transparência, maiores possibilidades de se aquilatar os 

valores das PPPs do município com a de outros entes federados; tanto para fins de 

comparação, como também de aprimoramento de futuros contratos e projetos. 

Portanto, teria-se como boa prática não só a elaboração e apresentação no 

procedimento de contratação de uma PPP do Anexo de Metas Fiscais da LDO, 

para fins do atendimento ao ditame do artigo 10, inciso I, alínea “c” da Lei de PPP; 

bem como a apresentação, também na instauração, mas principalmente no 

decorrer do contrato dos anexos da LDO da forma como estipulado pelas Portarias 

da STN. 
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Por fim, o ponto a melhorar que mais chamou a atenção de todo o decorrer 

procedimental até o momento – em relação às questões orçamentárias/fiscais – 

deste projeto foi a elaboração do Terceiro Termo Aditivo ao contrato de concessão. 

Com efeito, conforme já alinhado no item 2.3.3 deste trabalho, pelo 3.º TA 

aumentou-se o número de UMEIs da PPP de 32 para 46; um incremento de mais 

de 43% no número de escolas e que teve reflexos diretos – por óbvio – no valor 

dos desembolsos públicos; já que a Contrapartida pelo Valor da Obra passou de 

R$ 100 milhões para R$ 150 milhões, e a Contraprestação Máxima Mensal foi de 

R$ 3.246.000,00 para R$ 3.915.669,26, conforme também já informado no item 

3.4.2 acima. 

Estas alterações nos valores levaram o valor total do contrato de  

R$ 819.370.882,35 para R$ 975.658.364,65, um incremento de aproximadamente 

19% nos desembolsos públicos para o restante do contrato. O 3.º TA foi celebrado em 

junho de 2014, com dois anos desde a assinatura do contrato de concessão, sendo 

que ainda restaria – portanto, pelo menos – mais 18 anos de execução contratual. 

Veja-se que trata-se de um aumento extraordinário na avença contratual. Em 

que pese o incremento no número de escolas seja relativamente baixo (de 32 para 

46), o impacto financeiro é alto, já que junto à construção vem também logo depois a 

prestação dos serviços, que tanto caracterizam estes contratos de longo prazo. 

Como já dito no item 2.3.3, o 3.º TA foi cercado de cuidados por parte do 

Município, foi realizado outro Value for Money, com estudo cauteloso para fazer as 

14 novas unidades pela PPP e não por um contrato normal da Lei 8.666/93; assim 

como também foram realizados cálculos minuciosos do Fluxo de Caixa Marginal, 

para se chegar aos números citados acima, além de outras providências para 

elaboração do aumento de escopo do contrato. 

No entanto, em nenhum momento foi realizado qualquer estudo acerca do 

impacto do aumento das unidades no contrato nos instrumentos orçamentários ou 

fiscais do município. É fato que os números apareceram nas peças fiscais da LDO 

conforme as despesas foram aumentando, conforme levantou-se no item 3.4.2 

acima, no período em que se acumularam tanto o desembolso por parte da 

construção das novas unidades como por parte do incremento da contraprestação 

mensal por conta do aumento do 3.º TA. 
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Entretanto, este controle – ou esta constatação – se deu a posteriori. Tanto, 

que apareceu nos anexos da LDO de 2015 e 2016, aliás, quando o município 

começou a elaborá-los conforme as normativas da STN. Ou seja, quando os 

instrumentos começaram a apontar o aumento das despesas com a referida PPP, a 

despesa já tinha acontecido, o contrato já havia sido alterado, e o Termo Aditivo há 

muito fora publicado; e – se fosse o caso – a situação fiscal poderia começar a dar 

sinais de preocupação. 

Os instrumentos orçamentários e fiscais presentes na Lei de PPP servem 

exatamente para prever, e se possível impedir que contratos que impactem muito a 

situação orçamentária/fiscal dos entes federados sejam celebrados. É uma 

preocupação da Lei, conforme fartamente demonstrado no item 2 deste trabalho. 

No entanto, ao não regrar esta preocupação nos possíveis aditivos de 

escopo, a Lei de PPP abre um vácuo – ou um silêncio eloquente – em situações 

que podem se assemelhar muito a uma nova contratação. 

Como já dito acima, o contrato das escolas infantis de Belo Horizonte é – 

sem dúvidas – um case de sucesso. Este trabalho comprova isso, além de 

inúmeros outros estudos já feitos sobre esta concessão. Aliás, este é um mote, ou 

uma característica marcante, das PPPs Sociais. Não que seja uma regra, mas as 

PPPs sociais tendem a dar certo mesmo quando a contratação, tecnicamente, traz 

várias complicações; já que tratam de políticas públicas que geram grande apelo 

social – e também político – e levam a prestação do serviço público, por conta da 

infraestrutura, a outro patamar. E, conforme este sucesso vai gerando resultados – 

sociais, políticos e midiáticos – a tentação de se aumentar o escopo da contratação 

e surfar essa onda de boa prestação de serviço público é exageradamente forte. 

Assim, projetos vitoriosos invariavelmente tenderão a ser aumentados 

e/ou replicados. 

Com isso, e levando-se em conta a tendência da doutrina de se considerar 

a inexistência de limites quantitativos para aumento de escopo em contratos de 

PPP,112 torna-se importantíssimo que em aditivos para aumentos daqueles 

contratos, haja uma preocupação premente do gestor em demonstrar que há lastro 

                                                           
112 Vide notas de rodapé 35 e 36. 
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orçamentário e financeiro para fazer frente às novas despesas que virão por conta 

do aumento que o Termo Aditivo trará. 

Assim, uma boa prática a ser considerada em contratos de PPP, é que em 

aumentos de escopo, a Administração considere, junto com os cálculos de 

reequilíbrio econômico-financeiro e demais questões legais, a elaboração de 

estudos de impacto orçamentário-fiscal, tal qual fosse uma contratação inicial, para 

fins de se verificar a compatibilidade do aumento das despesas previstas com os 

recursos públicos para fazer-lhes frente. 

Estes estudos podem considerar tanto a questão de dívida – embora 

nenhuma regulamentação atualmente o faça – tal qual o Anexo 2 do Relatório de 

Gestão Fiscal da LDO (figura 6); bem como apontamentos sobre o fluxo de 

recursos, com uma projeção dos possíveis aumentos das despesas frente às 

projeções da Receita Corrente Líquida, tal qual o elaborado pelo município de BH 

no início da contratação objeto do presente estudo (tabela 1). 

Para auxiliar entes federados que venham a realizar aditivos de escopo em 

contratos de PPP, com intuito de facilitar a análise da capacidade orçamentária e 

fiscal do ente de suportar o aumento do aditivo, sugere-se a utilização de um simples 

check list, nos moldes do apontado nos quadros 11 e 14 deste trabalho, e que segue 

como apêndice; com fins a simplificar a apresentação das informações, mas também 

– e principalmente – para que elas além de constarem nos procedimentos adminis-

trativos, possam alertar as administrações públicas que enfrentem situação de 

risco fiscal. 
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi examinar questões orçamentárias e fiscais de 

um ente federado que tenha realizado uma Parceria Público-Privada (PPP), na 

tipologia de concessão administrativa na área de educação ou saúde, e como se 

daria o reflexo das despesas desta contratação nos instrumentos orçamentários e 

fiscais do ente. 

Com esse norte, analisou-se o caso de Belo Horizonte, que em 2012 licitou a 

contratação de PPP para construção e operação dos serviços não pedagógicos de 32 

Escolas Municipais de Ensino Infantil (UMEI) e cinco Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental (EM). O projeto teve modelagem do International Finance Corporation 

(IFC) do Banco Mundial, e contou com sofisticados estudos apresentados no Value for 

Money, detalhada matriz de riscos e escolha pelo Fluxo de Caixa Marginal para os 

possíveis reequilíbrios econômico-financeiros. 

Esta licitação teve suas fases a respeitar o mandamento legal e as caracte-

rísticas de uma contratação deste porte; sendo que sagrou-se vencedor do certame o 

“Consórcio Educar”, formado pelas empresas Odebrecht Participações e Inves-

timentos S/A e a Construtora Norberto Odebrecht Brasil S/A, que formalizaram a 

Sociedade de Propósito Específico (SPE) Inova BH S/A, para celebrar contrato de 

concessão administrativa com Belo Horizonte. 

Desde então, o contrato vem se desenvolvendo e foram-lhe adicionados oito 

termos aditivos que trataram, dentre outros temas, da postergação para constituição e 

substituição de garantias, adequação do contrato à figura do “aporte” criado pela Lei 

Federal n.º 12.766/2012, reequilíbrio econômico-financeiro por questões com ISSQN e 

aumento de prazo de 11 dias da concessão e venda do controle acionário da SPE. O 

terceiro termo aditivo promoveu aumento substancial no escopo do contrato, com a 

adição de mais 14 UMEIs à avença originária; tangenciando tema controverso de 

aumento quantitativo em contratos de longo prazo. 

Política pública de grande sensibilidade junto à população, o aumento de 

infraestrutura da educação tem interessantes intersecções com outros temas da 

administração pública, como, por exemplo, o tratamento orçamentário e fiscal dessas 
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despesas, já que sua vinculação com esta rubrica, determinada expressamente pela 

própria Constituição Federal, pode tornar o ambiente regulatório mais factível a 

contratações nesta seara. 

A própria norma que definiu esta tipologia contratual de longo prazo (Lei n.º 

11.079/2004), estabeleceu os contornos orçamentários e fiscais para que um projeto 

de PPP nasça e se desenvolva, tais como a previsão das despesas nas leis 

orçamentárias (PPA, LDO e LOA), denotação da capacidade de fluxo de recursos 

públicos para suportar a contratação, não afetar as metas fiscais, impossibilidade de 

contratação de PPPs federais quando as despesas com esta tipologia contratual 

atingir 1% da Receita Corrente Líquida (RCL) e vedação à concessão de garantia ou 

de transferência voluntária a estados e municípios cujas despesas com essa tipologia 

contratual atingirem 5% da RCL. 

Existem ainda outros regramentos orçamentários e fiscais para PPPs, 

como o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de 

Gestão Fiscal (RGF), previstos na LDO. O próprio Manual de Contabilidade 

Aplicado ao Setor Público (MCASP), e outras regulamentações da Secretaria do 

Tesouro Nacional – STN (como a controversa Portaria 614/2006), contém 

regramentos específicos para essas parcerias. 

Assim, examinado o panorama orçamentário e fiscal da legislação e dos 

regulamentos, constatou-se na análise do procedimento administrativo que, embora 

não tenha seguido rigorosamente os regramentos da STN à época vigentes, a 

instauração da PPP da Educação Infantil de BH, a seu modo e com os instrumentos 

orçamentários e fiscais que dispunha, atendeu os ditames da Lei n.º 11.079/2004. 

O mesmo pode-se dizer em relação ao desenvolvimento contratual, já que 

BH não trouxe os demonstrativos fiscais das despesas da PPP da educação 

conforme as normativas da STN vigentes à época; de modo que tempos após a 

entrada em vigor da regulamentação foi que o município passou a apresentar os 

anexos da LDO tais quais os regramentos das Portarias da Secretaria do Tesouro 

Nacional. De toda sorte, desde o terceiro ano da execução contratual (2015), o 

Anexo 13 do RREO da LDO – demonstrativo específico para as PPPs – é 

apresentado como as Portarias da STN determinam desde 2008. 



 151

Da análise dos instrumentos orçamentários e fiscais, é possível aquilatar 

que – mesmo que se considere a difícil situação das finanças públicas dos entes 

federados nacionais – BH apresenta números de certa forma confortáveis, quando 

se toma a evolução tanto de sua Receita Corrente Líquida (RCL) como de sua 

Dívida Pública. 

De fato, em que pese possa se observar dificuldades financeiras/fiscais, a 

RCL é crescente em todo o período examinado e as receitas de impostos e 

transferências destinadas a balizar os 25% obrigatórios para investimento em 

educação foram respeitados (desde 2012, a Lei Orgânica de Belo Horizonte 

estipula mais 5% para esta rubrica obrigatória, havendo, no entanto, ressalva de 

respeito mandatório somente aos 25% da Constituição). 

A dívida pública do município – por sua vez – experimentou um salto 

vertiginoso no período analisado, tendo chegado perto de R$ 4 bilhões em 2015 

(não coincidentemente, o ano das maiores despesas no contrato deste estudo). 

Posteriormente, começou a dar sinais de arrefecimento, denotando um ligeiro 

decréscimo e estabilização para os anos seguintes. 

Com o panorama orçamentário e fiscal de Belo Horizonte posto, tem-se 

que as despesas do contrato da PPP das Escolas Infantis não representaram um 

comprometimento exagerado da RCL. Aliás, como o próprio procedimento 

administrativo já apontava, diligentemente, quando da instalação do projeto. 

Em 2015 – ano que concentrou grande número dos pagamentos de aporte 

e das contraprestações mensais das escolas entregues – o percentual de 

comprometimento do contrato se aproximou de 2,3%, quase metade do permitido 

pela Lei de PPP. No restante do período, o comprometimento da RCL – em relação 

somente a este contrato – sempre andou em patamares próximos de 1%. 

A situação é diferente, no entanto, quando se trata do comprometimento da 

RCL em relação a todos os contratos de BH. Com efeito, além de o município (e 

Minas Gerais, de maneira geral) ter um respeitável histórico de contratos de longo 

prazo, com uma cultura desta tipologia contratual já arraigada nas administrações, 

percebe-se que os contratos, de maneira geral, tendem a ter certa estabilidade, 

passando por administrações de diferentes colorações partidárias e ideológicas. 
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Esta estabilidade, aliada ao corpo técnico qualificado do próprio 

Município e da PBH Ativos, ao cenário econômico favorável de 2012 – ano de 

contratação da PPP –, ao próprio tema educação e a receita vinculada àquela 

rubrica, podem ser considerados fatores determinantes para o citado sucesso 

alcançado pela contratação. 

Este cenário de sucesso é propício para novas contratações ou o aumento 

das existentes, o que, naturalmente, força o comprometimento da RCL com estas 

despesas. Do exame dos números de BH, tem-se que o comprometimento do índice 

sempre andou por volta dos 2,5%, tendo as projeções para os anos seguintes a 2020 

ultrapassado os 3%, o que acende luzes de alerta em relação a novas contratações 

ou mesmo aumento das existentes. 

Ainda que se reconheçam as pesadas críticas – ou mesmo a tentativa de 

mudança – tanto em relação à RCL como de seu percentual de 5% do artigo 28 da Lei 

de PPP, o fato é que os números indicam – minimamente que seja – a possibilidade 

do fluxo financeiro do ente federado suportar as despesas com contratações como a 

deste estudo. No entanto, mesmo que respeitando o percentual legal, o estudo mostra 

uma tendência de sua superação num horizonte não tão longo. 

A par de todo este panorama, que tanto o procedimento administrativo da 

contratação, como as leis orçamentárias e anexos fiscais de BH nos desvenda; 

esta contratação nos traz interessantes elementos para exame das finanças 

públicas de um ente que fez um contrato destes. 

Com efeito, o contrato de concessão administrativa das escolas infantis de 

Belo Horizonte ainda é um projeto sedutor, quando falamos de PPPs Sociais. 

Somente em meados de 2019, praticamente quase uma década depois da assinatura 

do contrato de BH, outro ente federado iniciou a contratação de projeto parecido. 

O projeto das escolas infantis de Belo Horizonte foi uma das primeiras 

PPPs contratadas pelo município. Mesmo que realizado na capital de um estado 

com certa experiência neste tipo de contratação; não deixa de ser um projeto 

ousado e pioneiro. 

E o pioneirismo cobrou seu preço. Tanto na instauração como no decorrer 

do projeto, tem-se que vários dos instrumentos fiscais – ou mesmo orçamentários 
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– não se apresentaram tais quais as regulamentações determinavam à época, 

como já dito. A reticência na apresentação destes instrumentos, tais quais 

requeridos pela própria Lei de PPP, mesmo anteriormente à contratação, é prova 

disso. Isso não quer dizer – em absoluto – que houve irresponsabilidade fiscal ou 

contratação sem se ater às diretrizes da LRF. Percebe-se no procedimento 

administrativo o cuidado da Administração com o tema. 

Aliás, a demonstração das projeções dos desembolsos públicos e do 

comprometimento da Receita Corrente Líquida – ainda no procedimento adminis-

trativo, pré-contratação – consideramos boa prática a ser seguida não só em 

projetos de PPPs Sociais, mas em todos os contratos desta tipologia. Reitere-se, 

novamente, que as críticas, tanto ao artigo 28 da Lei de PPP como à própria RCL, 

em que pese possam até serem justas, não retiram daqueles instrumentos a 

capacidade de denotar, ou apontar, uma boa (ou regular) situação fiscal para 

enfrentar os dispêndios que uma contratação deste porte ocasionará. 

No mesmo sentido, conforme já abordado, em que pese as despesas com 

PPPs já tenham sido consideradas como dívida por regulamentação da STN em um 

dos anexos da LDO em idos tempos, atualmente não há qualquer regulamentação no 

sentido daqueles valores comporem a dívida consolidada; de modo que – mesmo com 

os instrumentos previstos na Lei de PPP e nas regulamentações daquela Secretaria – 

não há controle efetivo das despesas destes contratos como dívida. E ainda, mesmo 

que haja interesse de grupos de estudos ligados às finanças públicas e da doutrina de 

contratos de longo prazo em fazê-lo, a dificuldade de traduzir essa informação 

contabilmente deixa o terreno ainda mais árido para este tema nas PPPs, conforme 

afirmamos acima. Por isso, a importância defendida do controle do fluxo de tais 

despesas, tal qual o realizado pelo controle do comprometimento da RCL. 

Também, é fato que a contabilização das despesas, dos ativos e passivos 

das PPPs não encontra uma diretriz segura e isenta de dúvidas nas normatizações 

da STN. Há choque de regulamentação, com revogações tácitas e superposições, 

que podem mais complicar do que auxiliar os gestores públicos e servidores que 

trabalham com estes temas relacionados às finanças públicas. Por esta razão, não 

há como condenar peremptoriamente a reticência do município em implantar 
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imediatamente as normatizações da Secretaria do Tesouro Nacional, já que a falta 

de uma diretriz segura para contabilização pode causar este desconforto nos 

órgãos que trabalham com as finanças municipais. 

No entanto, por mais que a regulamentação seja claudicante, é importante 

que os entes federados as contemplem, tão rápido quanto consigam, afim de 

permitir que – quando todos utilizarem as regulamentações recém-criadas – se 

possa comparar o desempenho das finanças públicas frente a contratações tal qual 

a deste estudo. Esta é uma linha que se considerou como ponto a melhorar 

identificado no trabalho; e que os entes federados que pensem em contratar PPPs 

devem ter sempre em mira. 

Não se pode também chegar ao ponto de modelar um projeto tendo 

unicamente a contabilização das suas despesas como determinante, como já nos 

alertou a doutrina.113 É preciso respeitar as balizas econômico-financeiras da 

modelagem – que sejam atrativas tanto para o parceiro público como para o 

privado – mas também permitir que os atores do ente público que trabalhem com 

as finanças públicas tenham, pelo menos, o mínimo de segurança na lida com os 

números destes contratos. 

E, por fim, talvez o ponto a melhorar que mais tenha ficado nítido ao 

examinar o desenrolar deste contrato tenha sido a questão do aumento de escopo, 

com a edição do 3.º Termo Aditivo que permitiu a alteração do contrato para 

aumentar o número de escolas em aproximadamente 40%; e o aumento financeiro 

para o ente público em cerca de 19%. 

Este Termo Aditivo – apesar de discreto no procedimento administrativo – 

promoveu uma alteração brutal no contrato de concessão objeto deste estudo. Como 

ocorreu com aproximadamente 2 anos de vida contratual, seus efeitos perdurarão por 

ainda mais 18 anos para o ente público, afora possíveis prorrogações. 

E, mesmo com todo esse poder de mutabilidade – e de impacto nas 

finanças públicas –, não houve qualquer manifestação do ente público acerca das 

possíveis implicações orçamentárias e fiscais que o Termo Aditivo poderia causar 

                                                           
113 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. A responsabilidade fiscal na Parceria Público-Privada. 

Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador: IBDP, n.20, 
nov./dez./jan. 2009/2010. 
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ao ente federado. Os instrumentos fiscais de acompanhamento da LDO até 

apontaram o aumento das despesas, mas somente depois que elas já haviam 

ocorrido, com o aditivo assinado e em plena execução. 

Assim, mesmo que a Lei seja silente em relação aos possíveis Termos 

Aditivos que aumentem o escopo do contrato de PPP, consideramos não só como 

boa prática, mas como atitude primordial na celebração de aditivos de aumento de 

escopo, a elaboração por parte do ente público de estudos que comprovem que 

aquele tenha capacidade financeira de suportar o aumento do contrato. Como o 

aumento de escopo se assemelha, de certa forma, a praticamente uma nova 

contratação, a elaboração de documentos que comprovem a boa condição fiscal 

do ente que pretende celebrar o aditivo ao contrato de concessão é essen-

cialmente salutar. 

Os contratos de PPPs Sociais, como são essencialmente ligados a 

políticas públicas de grande projeção junto à população, sempre tendem a desafiar 

os gestores, seja quanto a possibilidade de sua replicação ou de seu aumento, 

motivo pelo qual a diretriz da responsabilidade fiscal deve também permear estas 

mutações contratuais. 



 156

REFERÊNCIAS 

AMORIM FILHO, Manoel Henrique de; COSTA LEITE, Ligia Werneck; 
CHAMBARELLI, Maria Amélia Pacheco. Parcerias público-privadas: uma classe 
de ativos para investimentos. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/ 
bitstream/1408/7101/1/RB%2044%20Parcerias%20p%C3%BAblico-privadas_P.pdf. 
Acesso em: abr. 2020. 

BELO HORIZONTE. Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 26/2012 de 28 de 
dezembro de 2012. Dá nova redação ao art. 160 da Lei Orgânica do Município de 
Belo Horizonte. Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 
29 dez. 2012. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º11.145/2018 de 26 de dezembro de 2018. 
Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2019. 
Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 27 dez. 2018. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.061/2010 de 29 de dezembro de 2010. 
Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2011. 
Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 31 dez. 2010. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.236/2011 de 01 de agosto de 2011. 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2012 e 
dá outras providências. Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo 
Horizonte, MG, 02 ago. 2011. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.369/2011 de 30 de dezembro de 2011. 
Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2012. 
Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 31 dez. 2011. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.376/2011 de 30 de dezembro de 2011. 
Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2010-
2013, para os exercícios de 2012 e 2013. Diário Oficial do Município, Poder 
Executivo, Belo Horizonte, MG, 31 dez. 2011. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.377/2012 de 09 de janeiro de 2012. 
Autoriza a delegação, por meio de parceria público-privada, na modalidade de 
concessão administrativa, de obras e serviços não pedagógicos relacionados à 
rede municipal de educação, autoriza a criação de mecanismos de garantia para a 
referida parceria e a inclusão da concessão no plano plurianual de ação 
governamental - PPAG - para o período 2010/2013, e dá outras providências. 
Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 10 jan. 2012. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.515/2012 de 21 de julho de 2012. Dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2013 e dá 
outras providências. Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, 
MG, 21 jul. 2012. 



 157

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.582/2012 de 27 de dezembro de 2011. 
Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2013. 
Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 28 dez. 2012. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.633/2013 de 05 de julho de 2013. Altera a 
Lei n.º 10.377/12, que autoriza a delegação, por meio de Parceria Público-Privada, 
na modalidade de Concessão Administrativa, de obras e serviços não pedagógicos 
relacionados à rede municipal de educação, autoriza a criação de mecanismos de 
garantia para a referida parceria e a inclusão da concessão no Plano Plurianual de Ação 
Governamental - PPAG - PARA O PERÍODO 2010/2013, e dá outras providências. 
Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 06 jul. 2013. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.645/2013 de 21 de julho de 2012. Dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2014 e dá 
outras providências. Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, 
MG, 07 ago. 2013. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.691/2013 de 27 de dezembro de 2013. 
Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2014. 
Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 28 dez. 2013. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.692/2013 de 30 de dezembro de 2013. 
Concede isenção do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Ato 
Oneroso Intervivos - ITBI - às transmissões que menciona, isenção do Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN - para o serviço de transporte 
público urbano de pessoas por táxi do município; e altera as leis n.ºs 1.310/66, 
5.492/88, 7.378/97, 8.468/02, 8.725/03 E 10.082/11. Diário Oficial do Município, 
Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 31 dez. 2013. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.745/2014 de 02 de agosto de 2014. 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2015 e 
dá outras providências. Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo 
Horizonte, MG, 02 ago. 2014. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.789/2014 de 30 de dezembro de 2014. 
Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2015. 
Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 31 dez. 2014. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.837/2015 de 11 de agosto de 2015. 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2016 e 
dá outras providências. Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo 
Horizonte, MG, 12 ago. 2015. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.895/2015 de 30 de dezembro de 2015. 
Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2016. 
Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 31 dez. 2015. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 10.963/2016 de 24 de agosto de 2016. 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2017 e 
dá outras providências. Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo 
Horizonte, MG, 25 ago. 2016. 



 158

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 11.014/2016 de 30 de dezembro de 2016. 
Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017. 
Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 31 dez. 2016. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 11.070/2017 de 27 de setembro de 2017. 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2018 e 
dá outras providências. Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo 
Horizonte, MG, 27 set. 2017. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 11.097/2017 de 29 de dezembro de 2017. 
Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018. 
Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 30 dez. 2017. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 11.130/2018 de 14 de setembro de 2018. 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2019 e 
dá outras providências. Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo 
Horizonte, MG, 14 set. 2018. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 11.190/2019 de 06 de setembro de 2019. 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2020 e 
dá outras providências. Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo 
Horizonte, MG, 07 set. 2019. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 11.211/2019 de 26 de dezembro de 2019. 
Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2020. 
Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 27 dez. 2019. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 9.730/2009 de 23 de setembro de 2009. 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual - LOA - 
de 2010 e dá outras providências. Diário Oficial do Município, Poder Executivo, 
Belo Horizonte, MG, 25 set. 2009. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 9.801/2009 de 30 de dezembro de 2009. 
Dispõe sobre o Plano Plurianual de ação governamental - PPAG - para o período 
2010/2013. Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 31 
dez. 2009. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 9.802/2009 de 30 de dezembro de 2011. 
Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2010. 
Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 31 dez. 2010. 

BELO HORIZONTE. Lei Municipal n.º 9.963/2010 de 25 de agosto de 2010. Dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual - LOA - de 2011 
e dá outras providências. Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Belo 
Horizonte, MG, 26 ago. 2010. 

BELO HORIZONTE. Pedido de Acesso à Informação n.º 237344 de 22 de maio de 
2020. Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 22 mai. 2020. 

BELO HORIZONTE. Pedido de Acesso à Informação n.º 237349 de 20 de maio de 
2020. Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 20 maio 2020. 



 159

BELO HORIZONTE. Pedido de Acesso à Informação n.º 31.00046080/2020-20 de 
03 de outubro de 2020. Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 03 outubro 2020. 

BELO HORIZONTE. Pedido de Acesso à Informação n.º 31.00046082/2020-20 de 
03 de outubro de 2020. Poder Executivo, Belo Horizonte, MG, 03 outubro 2020. 

BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 1.º Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão Administrativa 01/2012. 2013. 

BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 2.º Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão Administrativa 01/2012. 2013. 

BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 3.º Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão Administrativa 01/2012. 2014. 

BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 4.º Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão Administrativa 01/2012. 2015. 

BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 5.º Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão Administrativa 01/2012. 2018. 

BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 6.º Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão Administrativa 01/2012. 2018. 

BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 7.º Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão Administrativa 01/2012. 2018. 

BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 8.º Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão Administrativa 01/2012. 2020. 

BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Educação – SEMED. Contrato de 
Concessão Administrativa 01/2012. 2012. 

BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Educação – SEMED. Procedimento 
Administrativo 01 – 102.246/11-20. 2012. 

BINEBOJM, Gustavo. As Parcerias Público-Privadas e a vinculação de receita dos 
fundos de participação como garantia das obrigações do Poder Público In: 
JUSTEN Filho, Marçal; SCHWIND, Rafael Walbach (Coord.). Parcerias público 
privadas: reflexões sobre os 10 anos da Lei n.º 11.079/2004. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2015. 

BRASIL. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Aprova a metodologia 
de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de 
rodovias federais da 1.ª Etapa, da 2.ª Etapa – Fase I e do Pólo Pelotas, em 
decorrência de novos investimentos e serviços. Resolução n.º 3.651/11, de 7 de abril 
de 2011. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, 
DF, 12 abr. 2011. 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei (PL) n.º 7.063/2017. [Cria a] Lei 
Geral de Concessões. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/ 
fichadetramitacao?idProposicao=2124888. Acesso em: dez. 2019. 



 160

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 05 
out. 1988. 

BRASIL. Emenda Constitucional 59. Acrescenta § 3.º ao art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do 
exercício de 2009, o percentual da Desvinculação das Receitas da União incidente 
sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que 
trata o art. 212 da Constituição Federal, dá nova redação aos incisos I e VII do art. 
208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e 
ampliar a abrangência dos programas suplementares para todas as etapas da 
educação básica, e dá nova redação ao § 4.º do art. 211 e ao § 3.º do art. 212 e ao 
caput do art. 214, com a inserção neste dispositivo de inciso VI. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 nov. 2009. 

BRASIL. Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000 que estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 05 maio 2000. 

BRASIL. Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 jun. 1993, republicado em 
06 jul. 1994 e retificado em 06 jul. 1994. 

BRASIL. Lei n.º 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 que dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 fev.1995 e republicado em 
28 set.1998. 

BRASIL. Lei n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais 
para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública.  Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 05 ago.2011 e retificado em 31 dez. 2004. 

BRASIL. Lei n.º 12.024, de 27 de agosto de 2009, que dá nova redação aos arts. 
4.º, 5.º e 8.º da Lei n.º 10.931, de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimônio 
de afetação de incorporações imobiliárias; dispõe sobre o tratamento tributário a 
ser dado às receitas mensais auferidas pelas empresas construtoras nos contratos 
de construção de moradias firmados dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida 
- PMCMV, atribui à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL as 
atribuições de apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição para o 
Fomento da Radiodifusão Pública; altera as Leis nos 11.196, de 21 de novembro 
de 2005, 11.652, de 7 de abril de 2008, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
9.826, de 23 de agosto de 1999, 6.099, de 12 de setembro de 1974, 11.079, de 30 
de dezembro de 2004, 8.668, de 25 de junho de 1993, 8.745, de 9 de dezembro de 
1993, 10.865, de 30 de abril de 2004, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e 11.941, 
de 27 de maio de 2009; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 28 ago. 2009. 



 161

BRASIL. Lei n.º 12.766, de 27 de dezembro de 2012, que Altera as Leis n.º s 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação e 
contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública, para 
dispor sobre o aporte de recursos em favor do parceiro privado, 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 12.058, de 13 de outubro 
de 2009, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.420, de 10 de abril de 2002, 
10.925, de 23 de julho de 2004, 10.602, de 12 de dezembro de 2002, e 9.718, de 
27 de novembro de 1998, e a Medida Provisória n.º 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001, e dá outras providências.  Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
Poder Executivo, Brasília, DF, 28 dez.2012. 

BRASIL. Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964 que estatui Normas Gerais de 
Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 mar. 1964, retificado em 09 
abr. 1964 e retificado novamente em 03 jun. 1964. 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura – MEC. Parecer CNE/CEB 20/2009. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb020_09.pdf. Acesso em: 
dez. 2018. 

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Portaria n.º 389, de 14 de junho 
de 2018. Aprova a 9.ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 15 jun. 2018. p.33. 

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Portaria n.º 406, de 20 de junho 
de 2011. Aprova as Partes II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais, III - 
Procedimentos Contábeis Específicos, IV - Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público, V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, VI - Perguntas 
e Respostas e VII - Exercício Prático, da 4.ª edição do Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (MCASP). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 jun. 
2011. p.92. 

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Portaria n.º 614, de 21 de agosto 
de 2006. Estabelece normas gerais relativas à consolidação das contas públicas 
aplicáveis aos contratos de Parceria Público-Privada - PPP, de que trata a Lei  
n.º 11.079, de 2004. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 ago. 2006. p.33. 

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Portaria n.º 877, de 18 de 
dezembro de 2018. Aprova a Parte Geral e as Partes II - Procedimentos Contábeis 
Patrimoniais, III - Procedimentos Contábeis Específicos, IV - Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público e V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público da 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 jun. 2011. p. 96. 

BRASIL. Senado Federal. Resolução n.º 78, de 1.º de julho de 1998. Dispõe sobre 
as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações, inclusive concessão de 
garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 08 jul. 1998. p.01. 



 162

BRASIL. Senado Federal. Resolução n.º 40, de 20 de dezembro de 2001. Dispõe 
sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida 
pública mobiliaria dos estados, do distrito federal e dos municípios, em 
atendimento ao disposto no artigo 52, VI e IX, da Constituição Federal. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 21 dez. 2001. p.06. 

BRASIL. Senado Federal. Resolução n.º 43, de 21 de dezembro de 2001. Dispõe 
sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de 
autorização, e dá outras providencias. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 dez. 
2003. p.01. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Ação Declaratória de 
Inconstitucionalidade n.º 553. Plenário. Relatora: Ministra Carmen Lúcia, Data da 
Sessão 13.06.2018. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). Acórdão n.º 1.052/2012, Ata 15, 
Plenário, Relator Ministro Marcos Bemquerer Costa, Data da Sessão 02.05.2012. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). Acórdão n.º 2.387/2014, Ata 35, 
Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler, Data da Sessão 10.09.2014. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). Acórdão n.º 2.927/2011, Ata 49, 
Plenário, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, Data da Sessão 09.11.2011. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). Acórdão n.º 3.104/2013, Ata 46, 
Plenário, Relator Ministro Valmir Campelo, Data da Sessão 20.11.2013. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). Acórdão n.º 342/2012, Ata 05, 
Plenário, Relator Ministro José Jorge, Data da Sessão 15.02.2012. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). Regimento Interno. Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/normativos/regimentos-internos/. Acesso em: nov. 2018. 

DAL POZZO, Augusto Neves; JATENE, Pedro. Os Principais atrativos das 
Parcerias Público-Privadas para o desenvolvimento de infraestrutura pública e a 
necessidade de planejamento adequado para sua implantação. In: JUSTEN 
FILHO, Marçal; SCHWIND, Rafael Walbach (Coord.). Parcerias público privadas: 
reflexões sobre os 10 anos da Lei n.º 11.079/2004. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: 
concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras 
formas. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. 

ENGLER PINTO, Gabriela Miniussi. Novos investimentos em concessões e PPPs: 
contornos e limitações. In: _____. Infraestrutura Fluminense – um Panorama dos 
atuais desafios jurídicos. Revista Eletrônica da OAB/RJ. p.179-212. Disponível 
em: http://revistaeletronica.oabrj.org.br/?page_id=2584. Acesso em: mar. 2020. 



 163

FREITAS, Rafael Veras de. O equilíbrio econômico-financeiro nas concessões de 
rodovias. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 
15, n.58, p.199-239, abr./jun. 2017. 

GUIMARÃES, Fernando Vernalha. A responsabilidade fiscal na parceria público-
privada. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), 
Salvador, IBDP, n.20, nov./dez./jan, 2009/2010. 

GUIMARÃES, Fernando Vernalha; KANAYAMA, Rodrigo Luís; HUNGARO, Luis 
Alberto. Apontamentos sobre o controle fiscal das parcerias público-privadas. 
Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 6, n.10, p.23-35, set. 
2016, fev. 2017. 

HUNGARO, Luis Alberto. Parceria público-privada municipal. A concretização 
de funções sociais da cidade: habitação, saneamento básico e mobilidade 
urbana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 

LEITE, Harrison. Manual de direito financeiro. 6.ed. Salvador: JusPodivm, 2017. 

MINAS GERAIS. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG). 
Denúncia n.º 969183. Conselheiro Wanderley Ávila, Data da Sessão 23.06.2016. 

MINAS GERAIS. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG). 
Denúncia n.º 932866. Conselheiro Mauri Torres, Data da Sessão 10.10.2017. 

MINAS GERAIS. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG). 
Denúncia n.º 1024670. Conselheiro Gilberto Diniz, Data da Sessão 27.11.2017. 

MINAS GERAIS. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG). 
Relatório de auditoria operacional. A implementação do PNE na educação 
infantil de Belo Horizonte. Disponível em: http://redebh.com.br/2016/wp-
content/uploads/2018/04/2018-04-20_15-12-05.pdf>. Acesso em Novembro/2018. 

MONTEIRO, Vera. Três anos da lei de parceria público-privada. In: SOUZA, 
Mariana Campos de (Coord.). Parceria público-privada. São Paulo: Quartier 
Latin, 2008. 

MONTEIRO, Vera. A caracterização do contrato de concessão após a edição da 
Lei 11.079/2004. 2009. 226 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: 
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-24112009-
131838/publico/Vera_Cristina_Caspari_Monteiro_Tese.PDF. Acesso em:  
mar. 2020. 

NAKAMURA, André Luiz dos Santos. Os riscos das Parcerias Público-Privadas 
(PPP) para as finanças públicas. Fórum de Contratação e Gestão Pública – 
FCGP, Belo Horizonte, ano 13, n.150, p.09-15, jun. 2014. 

OLIVEIRA, Fernão Justen de. Garantias ao Parceiro Privado e Comprometimento 
Fiscal. In: JUSTEN FILHO, Marçal; SCHWIND, Rafael Walbach (Coord.). 
Parcerias público privadas: reflexões sobre os 10 anos da Lei n.º 11.079/2004. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  



 164

OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 7.ed, São 
Paulo:RT, 2015 

OLIVEIRA, Weder de. Curso de responsabilidade fiscal: direito, orçamento e 
finanças públicas. 2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 

PARANÁ. Lei Complementar n.º 113 de 15 de dezembro de 2005 que dispõe sobre 
a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Diário Oficial [do] 
Estado do Paraná, Poder Executivo, Curitiba, PR, 15 dez.2005. 

PASCOAL, Valdecir. Direito financeiro e controle externo. 9.ed. São Paulo: 
Método, 2015. 

PINTO JUNIOR, Mário Engler. Financiamento público da Infraestrutura. In: PINTO 
ENGLER JUNIOR, Mario; MARCATO, Fernando S. (Coords.). Direito da 
Infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2017. v.1. 

RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Direito financeiro. São Paulo:  
Saraiva, 2015. 

RIBEIRO, Maurício Portugal. 20 anos da Lei de Concessões. 10 anos da Lei de 
PPPs. Rio de Janeiro: Revolução eBook, 2015. 

RIBEIRO, Maurício Portugal. Alteração de contratos de concessão e PPP por 
interesse da administração pública: problemas econômicos, limites teóricos e 
dificuldades reais. Disponível em: http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-
content/uploads/alteracao-de-contratos-administrativos.pdf. Acesso em: nov. 2019. 

RIBEIRO, Maurício Portugal. Concessões e PPPs: melhores práticas em 
licitações e contratos. São Paulo: Atlas, 2011. 

RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP 
– Parceria Público-Privada: Fundamentos Econômico-Jurídicos. São Paulo: 
Malheiros, 2007. 

SANT´ANNA, Lucas de Moraes Cassiano. Aspectos orçamentários das 
parcerias público-privadas. São Paulo: Almedina, 2018. 

SÃO PAULO. Parecer [da] Procuradoria Geral do Município de São Paulo - PGM n.º 
11.776 de 21/08/2017. [Dispõe sobre a] Utilização da transferência constitucional do 
ICMS ao Município como garantia em contrato de empréstimo. Profundas 
divergências jurídicas acerca da interpretação do art. 167, IV, da Constituição da 
República. Informação n° 2.732/2010 - PGM.AJC. Risco jurídico que deve ser avaliado 
pelo gestor público quando da opção pela forma de garantia. Disponível em: 
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/parecer-procuradoria-geral-do-municipio-pgm-
11776-de-21-de-agosto-de-2017/consolidado. Acesso em: maio 2020. 

SOARES JÚNIOR, José. O value for money na avaliação da opção de parceria 
público-privada no setor de energia do Piauí: um estudo de caso. 2019. 69 f. 
Dissertação (Mestrado profissional MPFE) – Fundação Getúlio Vargas, Escola de 
Economia de São Paulo. Disponível em:  
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/28021. Acesso em: nov. 2019. 



 165

SOUZA, Alceu, CLEMENTE, Ademir. Decisões financeiras e análise de 
investimentos: fundamentos, técnicas e aplicações. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

SOUZA, Beatriz. Como 15 estados e municípios são avaliados pelas agências. 
Revista Exame, São Paulo, 13 jun. 2013. Disponível em: 
https://exame.com/mercados/como-15-estados-e-municipios-sao-avaliados-pelas-
agencias/. Acesso em: maio /2020. 

STARLING, Felipe. Limites à Contratualização de Parcerias Público-Privadas: 
Aspectos Contábeis do Modelo Brasileiro. In: IV CONGRESSO DE GESTÃO 
FISCAL - CONSAD, Brasília, DF, 2011. Disponível em: 
http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2013-06/a-experiencia-mineira- com-as-
parcerias-publico-privadas.pdf. Acesso em: dez. 2019. 

SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Parcerias público-privadas. São Paulo: 
Malheiros, 2005. 

SUNDFELD, Carlos Ari. Parcerias público-privadas. 2.ed. São Paulo:  
Malheiros, 2011. 

VAINER, Ari; ALBUQUERQUE, Josélia; GARSON, Sol. Manual de Elaboração do 
Plano Plurianual. O passo a passo da elaboração do PPA para municípios. 
BNDES, 2001. Disponível em: http://www.bndes.gov.br/bibliotecadigital. Acesso 
em: dez. 2019. 

VALLE, Vanice Lírio do. Parcerias público-privadas e responsabilidade fiscal: 
uma conciliação possível. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

ZANCHIM, Kleber Luiz. PPP e orçamento público – uma análise da Portaria n.º 
614/06, da STN, à luz da Lei n.º 4.320/64 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Revista Fórum de Contratação e Gestão Pública - FCGP, Belo Horizonte, ano 6, 
n.68, ago. 2007. 

ZYMLER, Benjamin; ALMEIDA, Guilherme Henrique La Rocque. O controle 
externo das concessões de serviços públicos e das parcerias público-
privadas. 2.ed. Belo Horizonte: Forum, 2008. 



 166

APÊNDICE A - CHECK LIST ORÇAMENTÁRIO E FISCAL PARA ADITIVOS DE 

ESCOPO DE PPPs 

CHECK LIST DOS REQUISITOS ORÇAMENTÁRIOS E FISCAIS PARA CONTRATAÇÃO DE ADITIVOS DE 
ESCOPO EM PPPs 

Providência Base Normativa Atendimento 

CONTRATAÇÃO DO ADITIVO 

COMPROVAR que as despesas da PPP – com o acréscimo do aditivo – não 

interferirá nas metas e resultados fiscais do Anexo de Metas Fiscais da LRF; 

Art. 10, inciso I, alínea 

“b” Lei  

n.º 11.079/04 

 

Apresentar, com base na LDO, o Demonstrativo 1 do Anexo de Metas Fiscais 

com os números da PPP (Dívida Consolidada/Dívida Consolidada Líquida), a 

suportar a contratação do aditivo; 

Art. 4.º, § 1.º LRF e 

Portaria STN 389/2018 
 

Comprovar que, com a contratação do aditivo, ainda haverá adequação das 

despesas da PPP aos limites e condições de endividamento pelas despesas da 

PPP (STN e artigos 29, 30 e 32 da LRF); 

Art. 10, inciso I, alínea 

“c” Lei  

n.º 11.079/04 

 

Elaborar estimativa de impacto orçamentário-financeiro nos exercícios que 

devem vigorar o aditivo; 

Art. 10, inciso II Lei  

n.º 11.079/04 
 

Elaborar declaração do ordenador da despesa de que as despesas da PPP – 

com a contratação do aditivo – são compatíveis com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA); 

Art. 10, inciso III Lei n.º 

11.079/04 

 

Elaborar de estimativa de que o fluxo de recursos públicos é suficiente para fazer 

frente às despesas da PPP, durante a vigência do aditivo. 

Art. 10, inciso IV Lei  

n.º 11.079/04 

 

Comprovação de que o objeto do contrato – e do aditivo –estejam previstos no 

Plano Plurianual (PPA) em vigor; 

Art. 10, inciso V Lei  

n.º 11.079/04 

 

Comprovar que a soma das despesas de caráter continuado – com a 

contratação do aditivo – das PPPs não excede a 5% da Receita Corrente Líquida 

projetada para os respectivos exercícios até o final do contrato. (Como não se 

trata de contratação inicial de PPP, não há necessidade de encaminhamento de 

informações ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional); 

Art. 28, § 1.º Lei  

n.º 11.079/04 
 

Proceder à contabilização da PPP de acordo com o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (MCASP) – Parte III – Procedimentos Contábeis 

Específicos – em relação aos ativos e passivos gerados pelo aditivo. 

Portaria STN 877/2018  
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