
Muito além das PPPs
A mudança das relações entre os setores público e 

privado nos Municípios



Departamento de Incentivo à 
Parceria Público Privada - DIPPP

• Departamento da Secretaria de Governo Municipal criado pela 
Lei Municipal nº 7.550/2017

• Competência para atuar no incentivo e na promoção da pauta 
de Desestatização e Parcerias

• Atuação transversal, auxiliando as pastas municipais 
interessadas na estruturação de projetos

• Parceria estratégica com a área de estruturação de projetos do 
BNDES 



Pauta de Projetos - DIPPP
PPP

• Iluminação Pública

PMI
• Arena Multiuso Fioravante

• Projetos de modernização de campos de futebol

Acordo de Cooperação Técnica – BNDES
• Hospital municipal da criança e do adolescente

• Construção de espaço educativo urbano (Em análise)

Permissão de uso
• Bike sem barreiras

Patrocínio
• Decoração natalina em áreas públicas.



Pauta de Projetos - DIPPP

Em estudo:

• Centro Administrativo

• Zoológico

• Implantação de serviço de compartilhamento de bicicleta

• Relógio eletrônico e abrigos de ônibus



O contexto atual dos Municípios

• Cenário de restrições orçamentárias

• Demandas locais amplas e urgentes

• Maior proximidade do cidadão

• Maior integração entre entes locais

• Ações locais, alcance global



Aproximação público-privada –
Uma necessidade

• Mobilização de capital privado

• Interesses coincidentes

• Responsabilidade social

• Maior eficiência de gestão



Parcerias – Muito além das PPPs

• PPPs – Sentido amplo e sentido estrito

• Parcerias – Múltiplas configurações

• Unilateral ou bilateral

• Desestatização



Doação

• Uso amplo nos Municípios

• Simples, quando realizada sem encargo

• Obrigatoriedade de licitação quando há encargo

• Atentar para a possibilidade de conflito de interesse



Apoio e Patrocínio

• Recursos financeiros ou não financeiros

• Vinculação a uma ação ou evento em específico

• Contrapartida limitada à publicidade associada

• Captação mediante chamamento público



Cooperação Técnica e Ajustes 
em Geral

• Artigo 116 da Lei 8666/93

• Podem ser realizados entre entres públicos e com empresas

• Interesses convergentes

• Plano de Trabalho: Elemento central



Terceiro Setor

• Organizações privadas com atuação de interesse público

• Organizações Sociais (Lei nº 9.637/1998): Contratos de Gestão

• OSCIP (Lei nº 9790/1999): Termos de Parceria

• OSC em geral (Lei nº 13.019/2014): Termo de Fomento, Termo 
de Colaboração e Acordo de Cooperação 



Desestatização – Concessões e 
Permissões de Serviços, CDRU

• Redução na atuação direta do Estado

• Permissão de serviço

• Concessão de Serviço

• Cessão de Direito Real de Uso



Desestatização – PPPs e 
Privatizações

• PPPs – Compartilhamento de Risco entre Público e Privado

• Concessão Patrocinada

• Concessão Administrativa

• Privatização – Medida mais radical



Conclusão

• Intensificação nas parcerias público-privadas em sentido 
amplo nos Municípios

• Aumento de maturidade nos projetos de PPPs – PPI e BNDES

• Necessidade de maior consciência sobre a variedade de 
alternativas disponíveis

• Avaliação de vantagens e adequação entre fins e meios




