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PODER EXECUTIVO

Jaboatão estreita 
relações com a França

O prefeito Elias Gomes e parte do secretariado receberam, no Palácio da Batalha, o cônsul geral francês, Bruno Bisson

Tiago Brito

 Para que as políti-
cas públicas possam chegar 
à população de forma mais 
eficaz, um dos passos é ou-
vir quem está no dia a dia e 
convive nos bairros: os mora-
dores. Sem contar que é pre-
ciso levar em consideração 
as diferentes características 
de cada localidade, seja de 
cultura ou de comportamen-
to. Para ampliar o espaço 
da participação popular, a 
Prefeitura do Jaboatão dos 
Guararapes criou as comis-
sões de Segurança/Proteção 

Felipe Leite

 Um encontro rea-
lizado na manhã desta ter-
ça-feira (10/02), no gabinete 
do prefeito de Jaboatão dos 
Guararapes, Elias Gomes, 
pode ser a porta de entra-
da para novas relações do 
município com a França. O 
chefe do Executivo munici-
pal, acompanhado de parte 
do secretariado, recebeu no 
Palácio da Batalha - sede do 
governo - o cônsul geral fran-
cês, Bruno Bisson. O objeti-
vo foi estreitar relações com 
o país.
 “O encontro ocorre 
na perspectiva que Jaboatão 
tem trabalhado, buscando 
parcerias internacionais e se 
inserindo no circuito. Não há 
como mensurar os desafios 

do momento se não estiver-
mos conectados com o mun-
do, buscando experiências 
nas áreas de gestão e da 
administração, no respeito à 
diversidade cultural, sexual 
e de gênero”, salientou Elias 

Gomes.
 Para o cônsul fran-
cês, a integração é importan-
te e tem a ver com o papel 
do consulado. “O resultado 
mais importante desse en-
contro é a descoberta que 

Interatividade social nas 
comissões de Segurança/
Proteção e Defesa Civil

e Defesa Civil.
 São 30 comissões, 
distribuídas nas sete Regio-
nais da cidade. Não existe 
restrição para participar dos 
encontros, com a presença de 
representantes dos órgãos de 
segurança do município e do 
Estado. Durante as reuniões, 
realizadas mensalmente, são 
debatidos assuntos relaciona-
dos à segurança e proteção 
contra riscos e desastres, 
sem contar os temas de or-
dem pública. A iniciativa faz 
Parte do Programa Jaboatão 
em Ordem, baseado na inte-
ratividade social.

São 30 comissões atuando no município,  
debatendo com os moradores questões sobre  
prevenção e proteção contra riscos e desastres

tivemos de Jaboatão, que é 
a segunda maior cidade do 
Estado, e tem se colocado 
no circuito internacional, o 
que não é o caso da maio-
ria das cidades do Nordeste, 
trazendo à cidade um grande 
diferencial”, ressaltou  Bruno 
Bisson.

JABOATÃO 2020
 Entre os temas 
abordados na reunião esta-
vam educação, saúde, direi-
tos humanos e planejamen-
to. O próximo encontro será 
marcado para apresentar o 
Jaboatão 2020, que é um 
plano estratégico de desen-
volvimento a longo prazo, 
lançado no início da primei-
ra gestão de Elias Gomes e 
que prepara a cidade para o 
crescimento contínuo.

Prefeitura do
JABOATÃO

DOS GUARARAPES
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GABInETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 09/2015

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, Estado de Pernambuco, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal, considerando o disposto 
na Lei Federal nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004 e na Lei Municipal nº 1.089, de12 de dezembro de 2014, que 
dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias Público-Privada no Município de Jaboatão dos Guararapes,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Art. 1° - Fica instituído o Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, que tem por objetivo orientar a par-
ticipação de particulares na estruturação de projetos de parcerias público-privadas, sob a forma de concessão pa-
trocinada ou administrativa, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo, nos termos 
dispostos neste Decreto.

Art. 2° - Considera-se PMI o procedimento por intermédio do qual poderão ser obtidos estudos, tais como levanta-
mentos, investigações, pesquisas, soluções tecnológicas, informações técnicas ou pareceres, necessários à reali-
zação de projetos de parcerias público-privadas - PPPs, sob a forma de concessão patrocinada ou administrativa, 
podendo o PMI ser espontâneo ou provocado.

Parágrafo único - Para fins deste Decreto, considera-se PMI espontâneo aquele iniciado por
órgão ou entidade da Administração Pública a partir da identificação de uma necessidade que poderá ser atendida 
por meio de PPP, e PMI provocado aquele iniciado a partir de provocação de particular interessado, mediante pro-
tocolo de requerimento de autorização endereçado ao Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas.

SEÇÃO I

Do Procedimento de Manifestação de Interesse Provocado

Art. 3° - O Comitê Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas – CGJG poderá aprovar mani-
festação de interesse emitida por pessoas físicas ou jurídicas para elaborar, por sua conta e risco, estudos, le-
vantamentos, investigações e projetos necessários à contratação da prestação de serviços públicos em regime 
de Parceria Público-Privada, desde que o requerimento de autorização contenha, ao menos, as seguintes infor-
mações:

I - qualificação completa do interessado, especialmente nome, identificação (cargo, profissão ou ramo de ativi-
dade), endereço físico e eletrônico, números de telefone, fax e CPF/CNPJ, a fim de permitir o posterior envio de 
eventuais notificações;
II - delimitação da necessidade pública que poderá ser atendida por meio de parceria público privada e indicação 
do objeto dos estudos, levantamentos ou investigações que entende serem necessários para análise da viabili-
dade de eventual projeto;
III – indicação do valor estimado dos estudos, projetos e levantamentos mencionados;
IV - declaração de experiência do interessado na realização de projetos, estudos, levantamentos ou investigações 
similares ao objeto proposto;
V - em caso de participação de pessoas jurídicas em grupo, deverá ser indicada a empresa líder que representará, 
para todos os fins, as demais perante o Poder Público, inclusive para dar quitação no caso do pagamento previsto 
artigo 20 deste Decreto;
IV - comprovação de que o signatário do pedido está legalmente autorizado a agir em nome do requerente.

Art. 4° - O Presidente do CGJG, recebendo o requerimento acima indicado, convocará reunião do Comitê para 
deliberar quanto à oportunidade e conveniência da realização do PMI.

§ 1° - O CGJG decidirá se o requerimento entregue cumpre os requisitos necessários para autorização das pes-
soas físicas ou jurídicas interessadas em realizar os estudos, projetos ou levantamento, ou se deverão ser exigidos 
requisitos adicionais.
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§ 2º - A deliberação acima será comunicada ao Coordenador da Unidade de PPP, a quem caberá coordenar o PMI, 
no caso de recomendação para sua instauração.

§ 3º - Na hipótese de recomendação para instauração de PMI, o Presidente do CGJG enviará ofício ao órgão ou 
entidade da Administração Pública responsável pela área em que se dará a PPP, para que disponibilize pessoal 
para a constituição do Grupo Técnico Setorial de PPP, assim como estrutura física e operacional para sua atuação.

§ 4° - No caso de deferimento do requerimento de autorização, o requerente terá o prazo de 15 dias, a partir da 
data de publicação da autorização no Diário Oficial do Município de Jaboatão dos Guararapes, para entregar ao 
órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela área em que se dará a PPP um plano de trabalho 
que apresente o detalhamento das atividades que pretende realizar, considerando o escopo dos projetos, estudos, 
levantamento ou investigações, com a apresentação de cronograma que indique as datas de conclusão de cada 
etapa e a data final para a conclusão dos trabalhos.

§ 5° - A Unidade Executiva de PPP, juntamente com o representante do órgão ou entidade da Administração Públi-
ca responsável pela área em que se dará a PPP, terão um prazo de 15 dias para emitir parecer com as condições 
para aprovação do plano de trabalho proposto, o qual conterá os requisitos de aceitação dos estudos, levantamen-
tos, investigações e projetos a serem entregues pelo proponente autorizado.

§ 6° - No caso de deliberação do CGJG pelo não acolhimento do pedido de PMI, caberá ao Presidente do CGJG 
comunicar ao requerente essa decisão.

SEÇÃO II

Do Procedimento de Manifestação de Interesse Espontâneo

Art. 5° - No caso de deliberação do CGJG favorável à instauração do PMI iniciado por órgão ou entidade da Admin-
istração Pública Direta ou Indireta, caberá à UEPPP, assistida pelo Grupo Técnico Setorial – GTS, a formulação 
da Resolução de Chamamento.

§ 1° - A Resolução de Chamamento fixará os critérios para seleção da empresa ou empresas a serem autorizadas 
a realizar os estudos e deverá ser publicada em jornal de grande circulação.

§ 2° - A Resolução de chamamento dará um prazo mínimo de 30 (trinta) dias para apresentação das propostas.

§ 3° - O GTS deverá assistir e trabalhar conjuntamente com a Unidade Executiva de PPP durante todo o processo 
de PMI, inclusive na redação da Resolução de Chamamento.

Art. 6° - A Resolução de Chamamento deverá, além de outros requisitos que venham a ser definidos pelo CGJG:

I - demonstrar o interesse público na realização da obra ou serviço a ser licitado;
II - delimitar o escopo dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações, podendo restringir-se a indicar tão-
somente o problema que se busca resolver com a parceria, deixando à iniciativa privada a possibilidade de sugerir 
diferentes meios para sua solução;
III - indicar prazo máximo, não inferior a 30 (trinta) dias, para apresentação dos projetos, estudos, levantamentos 
ou investigações e o valor nominal máximo para eventual ressarcimento;
IV - prever critérios para a seleção das pessoas que serão autorizadas a realizar projetos, estudos e levantamen-
tos;
V - prever critérios para o recebimento e seleção dos estudos, projetos e levantamentos realizados, os quais con-
sistirão, ao menos, em:

a) consistência das informações que subsidiaram sua realização;
b) adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos científicos pertinentes, utili-
zando, sempre que possível, equipamentos e processos recomendados pela melhor tecnologia aplicada ao setor;
c) compatibilidade com as normas técnicas emitidas pelos órgãos setoriais ou pela Unidade Executiva de PPP;
d) compatibilidade com a legislação aplicável ao setor;
e) atendimento das exigências estabelecidas na Resolução de Chamamento; e
f) demonstração comparativa de custo e benefício do empreendimento em relação a opções funcionalmente equiv-
alentes, se existentes.

§ 1° - O CGPJG poderá indicar o valor máximo da contraprestação pública admitida para a  parceria público-
privada.
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§ 2° - No estabelecimento do prazo para apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações, 
dever-se-á considerar a complexidade, as articulações e as licenças necessárias para sua implementação.

§ 3° - O CGJG poderá, em um caso concreto, determinar que a solicitação restrinja-se a estudos preliminares 
sobre a viabilidade do projeto, hipótese em que a aprovação da solicitação dos demais estudos, investigações, 
levantamentos e projetos dependerá das conclusões obtidas pela Unidade Executiva de PPP, a partir dos estudos 
preliminares apresentados.

Art. 7° - A formulação da Resolução de Chamamento caberá à Unidade Executiva de PPP,
assistida pelo GTS, mas a sua publicação dependerá de aprovação do CGJG.

Art. 8° - No caso de PMI provocado por particular interessado, o órgão ou entidade da Administração Pública Direta 
ou Indireta do Poder Executivo poderá optar, a seu critério, por dispensar a Resolução de Chamamento e autorizar 
diretamente pessoa jurídica ou física a realizar e apresentar os estudos necessários ao desenvolvimento de proje-
tos de parcerias público-privadas nas modalidades patrocinada e administrativa, a abranger, conforme o caso, a re-
alização de análises de viabilidade técnica e jurídica, de levantamentos, de investigações e a produção de projetos.

§ 1° - A autorização conferida nesse caso não impedirá que outros interessados apresentem pedido de realização 
de estudos para o correspondente projeto. 

§ 2° - A autorização deverá ser publicada no Diário Oficial do Município, e informará, dentre outras questões:

I - o projeto de concessão objeto dos estudos autorizados;

II - o prazo de 30 (trinta) dias e as condições em que outros interessados poderão apresentar pedido de autori-
zação para realização de estudos para o projeto;

III - se for o caso, a indicação de ressarcimento pelo futuro concessionário dos valores aplicados pelo autorizado 
na realização dos estudos e na produção de documentos, na hipótese de sua utilização pela Administração no 
correspondente procedimento licitatório.

CAPÍTULO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Art. 9º - As propostas apresentadas em resposta à Resolução de Chamamento serão analisadas e julgadas pela 
Unidade Executiva de PPP, que encaminhará suas conclusões ao CGJG, ao qual caberá autorizar, por meio de 
Resolução, a(s) pessoa(s) jurídica(s) selecionada(s) a realizar os estudos.

Art. 10 - A autorização para apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações:

I - será conferida sempre sem exclusividade;

II - não gerará direito de preferência para a contratação, nem tampouco resulta em qualquer vantagem ou privilégio 
ao particular, em eventual processo licitatório posterior;

III - não obrigará o Poder Público a realizar a licitação;

IV - não criará, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores envolvidos na sua elaboração, não gerando 
também direito a qualquer indenização;

V - será pessoal e intransferível;

VI - não obriga o Poder Público a utilizar as informações obtidas por meio do PMI, caso seja realizada a licitação;

VII - implica, salvo deliberação do CGJG em sentido contrário, a cessão incondicional, ao Poder Público, dos di-
reitos autorais sobre as informações, levantamentos, estudos, projetos e demais documentos solicitados no PMI.

§1° - Será assegurado o sigilo das informações cadastrais dos interessados, quando solicitado, nos termos da 
legislação.

§2° - A autorização para a realização de projetos, estudos, levantamentos ou investigações não implica, em hipó-
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tese alguma, co-responsabilidade do Município de Jaboatão dos Guararapes perante terceiros pelos atos pratica-
dos pela pessoa autorizada.

Art. 11 - As autorizações poderão ser revogadas por motivos de oportunidade e conveniência, anuladas sempre 
que verificada qualquer ilegalidade no PMI, ou cassadas quando não atendidos os requisitos estabelecidos para 
sua concessão.

§ 1° - Autorizações revogadas ou anuladas não geram direito de ressarcimento dos valores envolvidos na elabo-
ração de projetos, estudos, levantamentos ou investigações.

§ 2° - A comunicação da revogação, anulação ou cassação da autorização será efetuada por escrito, mediante 
correspondência com aviso de recebimento ou mediante sua entrega pessoal àquele que represente a autorizada 
perante a Administração Pública.

Art. 12 - A pessoa autorizada poderá desistir, a qualquer tempo, de apresentar ou concluir os projetos, estudos, 
levantamentos ou investigações, mediante protocolo de comunicação por escrito, endereçada à Secretaria Execu-
tiva do CGJG.

Parágrafo único - Após 30 (trinta) dias da comunicação da desistência, se não forem retirados pela pessoa autori-
zada, os documentos eventualmente encaminhados à Secretaria-Executiva poderão ser destruídos.

CAPÍTULO III

DA ENTREGA E SELEÇÃO DOS TRABALHOS

Art. 13 - Os estudos e outros elementos demandados pelo PMI deverão ser sempre entregues, no prazo fixado e 
mediante protocolo, em meios impresso e digital à Unidade Executiva de PPP.

Parágrafo único - Não serão aceitos arquivos gravados de modo a impedir a edição ou o acesso integral ao con-
teúdo.

Art. 14 - A Unidade Executiva de PPP poderá, a seu critério e a qualquer tempo:

I - solicitar dos particulares interessados informações adicionais para retificar ou complementar sua manifestação, 
especificando prazo para apresentação das respostas;

II - modificar a estrutura, o cronograma, a abordagem e o conteúdo ou os requisitos do PMI;

III - considerar, excluir ou aceitar, parcial ou totalmente, as informações e sugestões advindas
do PMI.

Parágrafo único - O não atendimento das solicitações da Unidade Executiva de PPP no prazo por ela indicado 
autorizará a cassação da autorização pelo CGJG.

Art. 15 - A avaliação e a seleção dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações a serem utilizados, parcial 
ou integralmente, na eventual licitação, serão realizadas nos termos dos artigos 3º e 4º, para autorizações motiva-
das por PMI provocado, e nos termos dos artigos 5º a 8º para autorizações motivadas por PMI espontâneo.

Parágrafo único - A Unidade Executiva de PPP poderá solicitar ao CGJG a contratação, através da estrutura or-
ganizacional e orçamentária do órgão ou entidade a que interessa o projeto, de consultorias especializadas para 
assessoramento na análise de itens ou propostas específicas, bem como na definição e estruturação do projeto 
final derivado do procedimento.

Art. 16 - É assegurado a qualquer interessado solicitar, por escrito, informações a respeito do PMI, até 10 (dez) dias 
úteis antes do término do prazo estabelecido para a apresentação das respectivas manifestações.

§ 1° - Não serão analisados pedidos de informações realizados após o término do prazo previsto no caput deste 
artigo.

§ 2° - As solicitações de informações a respeito do PMI serão respondidas pelo órgão ou entidade solicitante do 
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PMI, em 10 (dez) dias úteis do recebimento, por escrito ou por outro meio indicado no instrumento de solicitação 
da manifestação de interesses.

Art. 17 - O GTS deverá consolidar as informações obtidas por meio do PMI, podendo combiná-las com as infor-
mações técnicas disponíveis em outros órgãos e entidades da Administração, sem prejuízo de outras informações 
obtidas junto a outras entidades e a consultores externos eventualmente contratados para esse fim , e os en-
caminhará à UEPPP, a quem caberá emitir parecer conclusivo sobre os trabalhos e encaminhá-los ao CGJG para 
deliberação.

Parágrafo único - Caso o CGJG, após manifestação da Unidade Executiva de PPP, venha a entender que nenhum 
dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações apresentados atende, satisfatoriamente, ao escopo indi-
cado na autorização, não selecionará qualquer deles para utilização em futura licitação, hipótese em que todos os 
documentos apresentados serão destruídos ou inutilizados se não forem retirados em 30 (trinta) dias a contar da 
data de publicação da decisão.

Art. 18 - Se o CGJG concluir pela viabilidade, oportunidade e conveniência de implantação do projeto por meio 
de Parceria Público-Privada, encaminhará sua decisão ao Chefe do Executivo Municipal para homologação dos 
instrumentos licitatórios.

Parágrafo único - Quando autorizada a realização da licitação pelo Chefe do Executivo Municipal, as etapas rela-
tivas à fase externa da licitação serão conduzidas pelo órgão ou ente setorial cuja competência seja pertinente à 
implantação do projeto, com suporte da Unidade Executiva de PPP.

Art. 19 - Caso haja mais de uma pessoa autorizada a realizar os estudos, projetos, levantamentos e investigações, 
a Secretaria Executiva do CGJG comunicará formalmente a cada uma delas o resultado do procedimento de se-
leção, mediante correspondência com aviso de recebimento.

CAPÍTULO IV

DO RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO PMI

Art. 20 - Concluída a seleção dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações, os que tiverem sido selecio-
nados terão os valores apresentados para eventual ressarcimento analisados pelo CGJG, após manifestação da 
Unidade Executiva de PPP.

§ 1° - Os valores aprovados poderão ser atualizados monetariamente, com base em índice de correção e conta-
gem de prazo definidos no instrumento que der início ao PMI.

§ 2° - Caso o CGJG, após manifestação da Unidade Executiva de PPP, conclua pela incompatibilidade dos valores 
apresentados com os usuais para projetos, estudos, levantamentos ou investigações similares, deverá arbitrar o 
montante nominal para eventual ressarcimento.

§ 3° - O valor arbitrado poderá ser rejeitado pelo interessado, hipótese em que não serão utilizadas as informações 
contidas nos documentos selecionados, os quais serão destruídos ou inutilizados se não forem retirados em 30 
(trinta) dias a contar da data da rejeição.

§ 4° - Na hipótese do § 3º, faculta-se ao CGJG escolher outros projetos, estudos, levantamentos ou investigações 
dentre aqueles apresentados para seleção.

§ 5° - A aceitação do valor arbitrado pelo CGJG deverá ser manifestada por escrito, com expressa renúncia a 
quaisquer outros valores pecuniários.

Art. 21 - Os valores relativos a projetos, estudos, levantamentos ou investigações selecionados conforme este 
Decreto serão ressarcidos exclusivamente pelo vencedor da licitação, desde que, efetivamente, os acervos sejam 
utilizados no eventual certame.

§ 1° - Em nenhuma hipótese será devida qualquer quantia pecuniária pelo Poder Público em razão da realização 
de projeto, estudo, levantamento ou investigação.

§ 2° - O edital para contratação da parceria público-privada conterá obrigatoriamente cláusula que condicione a 
assinatura do contrato pelo vencedor da licitação ao ressarcimento dos valores relativos à elaboração dos projetos, 
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estudos, levantamentos ou investigações utilizados na licitação.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 - A contribuição para o PMI não impedirá a participação, direta ou indireta, dos autores ou patrocinadores 
dos estudos e demais elementos solicitados pelo procedimento na eventual licitação ou execução das obras ou 
serviços dele derivados, na conformidade da Lei Federal nº 9.074/95.

Parágrafo único - Considera-se patrocinador, para fins deste Decreto, a pessoa física ou jurídica que tenha con-
tribuído financeiramente, por qualquer meio ou montante, para o custeio da elaboração dos estudos e demais 
elementos solicitados pelo PMI.

Art. 23 - Não caberá recurso administrativo das decisões de mérito proferidas no âmbito do PMI, somente sendo 
admitidas impugnações, por motivos de estrita legalidade.

§ 1° - Das decisões da Unidade Executiva de PPP caberá recurso ao CGJG;

§ 2° - Das decisões do CGJG caberá recurso ao Chefe do Executivo Municipal;

§ 3° - O prazo para apresentação de recursos será de 10 (dez) dias úteis contados da data da ciência da decisão 
que se pretende impugnar;

Art. 24 - Caberá ao CGJG resolver as questões omissas relativas a este Decreto.

Art. 25 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboatão dos Guararapes, 10 de fevereiro de 2015.

ELIAS GOMES DA SILVA
Prefeito

DECRETO Nº 010/2015

Ementa: Institui o Comitê Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas do Município de Jaboatão dos Gua-
rarapes – CGJG, nos termos da Lei Municipal nº 1.089, de 12 de dezembro de 2014, e dá outras providências.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, Estado de Pernambuco, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto 
na Lei Municipal n.º 1.089, de 12 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias 
Público-Privada,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO RELIMINAR
Art. 1° - Fica constituído o Comitê Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público- Privadas do Município de 
Jaboatão dos Guararapes - CGJG, criado pela Lei Municipal n.º 1.089, de 12 de dezembro de 2014.

CAPÍTULO II
DA INCLUSÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE PPP

Art. 2° - Respeitadas as condições estabelecidas pela Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e pela 
Lei Municipal n° 1.089, de 12 de dezembro de 2014, poderão ser incluídos no Programa Municipal de Parcerias 
Público-Privadas os projetos de interesse de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, que envolvam 
mecanismos de colaboração entre o Município e agentes da área privada, remunerados segundo critérios de de-
sempenho, em  prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados.
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CAPÍTULO III
DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

SEÇÃO I
Da composição

Art. 3° - O Programa de Parcerias Público- Privadas terá como órgão superior de decisão o Comitê Gestor do Pro-
grama Municipal de Parcerias Público-Privadas – CGJG, subordinado diretamente ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, com a seguinte composição:
I – Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento;
II – Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade;
III – Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Administração;
III – Procuradoria Geral do Município;
IV – Titular do órgão municipal diretamente relacionado com o serviço objeto da parceria, como membro eventual.

§ 1°- A Presidência do Comitê será exercida pelo(a) Secretário(a) de Fazenda e Planejamento.
§ 2º - O(a) Presidente do Comitê proferirá o voto de desempate, quando for o caso.
§ 3º - Os membros permanentes do Comitê Gestor terão substitutos previamente designados pelo titular.
§ 4º - Nos casos de ausência ou de impedimento, o membro permanente do Comitê Gestor será substituído pelo 
respectivo suplente.
 
5º - Em caso de ausência ou impedimento do membro eventual do Comitê, poderá ser representado por substituto 
por ele credenciado por escrito.

SEÇÃO II
Da Competência do Comitê Gestor Art. 4º - Caberá ao Comitê Gestor:
I - definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-privada e os critérios para subsidiar 
a análise sobre a conveniência e oportunidade de contratação sob esse regime;
II - disciplinar os procedimentos para celebração dos contratos de parceria público-privada e aprovar suas alter-
ações;
III - Exarar parecer acerca da abertura de licitação, e aprovar seu edital, assim como os contratos e suas alter-
ações;
IV - apreciar e aprovar os relatórios semestrais de execução de contratos de parceria público- privada, enviados 
pelas Secretarias competentes, em suas áreas de competência;
V - elaborar e enviar à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas dos Municípios relatório anual de desempenho 
de contratos de parceria público-privada e disponibilizar, por meio de sítio na rede mundial de computadores (inter-
net), as informações nele constantes, ressalvadas aquelas classificadas como sigilosas;
VI - aprovar o Plano de Parcerias Público-Privadas, acompanhar e avaliar a sua execução;
VII - autorizar a apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações elaboradas por pessoas físi-
cas ou jurídicas não pertencentes à Administração Pública direta ou indireta, que possam ser eventualmente 
utilizados em licitação de parceria público-privada, desde que a autorização se relacione com projetos que sejam 
definidos como prioritários pelo CGJG;
VIII - estabelecer os procedimentos e requisitos dos projetos de parceria público- privada e das respectivas minu-
tas de editais de licitação, submetidos à sua análise pelas Secretarias envolvida, submetendo-os à aprovação da 
Procuradoria Geral do Município;
IX - estabelecer modelos de editais de licitação e de contratos de parceria público privada, bem como os requisitos 
técnicos mínimos para sua aprovação submetendo-os à aprovação da Procuradoria Geral do Município
X - estabelecer os procedimentos básicos para acompanhamento e avaliação periódicos dos contratos de parceria 
público-privada;
XI – aplicar as sanções legais, regulamentares e contratuais, nos casos de infração, observadas as normas pre-
vistas nos contratos de concessão, assegurados o contraditório e a garantia da ampla defesa da Concessionária;
XII- promover e aprovar reajustes e revisão de tarifas e demais contraprestações, na forma prevista na legislaçao;
XIII – submeter ao Chefe do Poder Executivo propostas de declaração de utilidade pública, para fins de desapro-
priação ou instituição de servidão administrativa dos bens necessários à implantação, operação ou manutenção 
dos serviços;
XIV – receber as reclamações dos usuários finais, e apurar aquelas que não tenham sido resolvidas pela Conces-
sionária do serviço público concedido;
XV - sugerir a intervenção na prestação dos serviços públicos concedidos, na forma da legislação aplicável e do 
respectivo contrato;
XVI - expedir resoluções necessárias ao exercício de sua competência; XVII – elaborar seu regimento interno;
XVIII - outras ações correlatas.
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§ 1º - A autorização e a aprovação de que trata o inciso VII deste artigo não supre a autorização específica do 
ordenador de despesas, nem a análise e aprovação da minuta de edital feita pelo órgão de representação jurídica 
do Município.
§ 2º - A autorização de que trata o inciso III deste artigo é requisito para a autorização do ordenador de despesa.
§ 3º - O Comitê Gestor poderá realizar Convênios de Cooperação Técnica com órgãos públicos e privados, desde 
que não envolvam qualquer transferência de recursos.

Art. 5º - Ao Comitê Gestor cabe praticar os atos administrativos necessários para o desempenho de suas com-
petências, em especial os assim denominados:
I - resolução: ato de natureza normativa ou aprobatória de matéria de competência do Comitê Gestor;
II - ato declaratório: ato de natureza declaratória de direitos e obrigações resultantes de licitações e de projetos 
incluídos no Programa de PPP;
III - instrução: ato relativo ao funcionamento do Comitê Gestor ou da Unidade Executiva de PPP.
 
SEÇÃO III
Das Atribuições do Presidente Art. 6º - Compete ao Presidente do Comitê Gestor:
 
I - presidir as reuniões do Comitê Gestor;
II - aprovar  o encaminhamento das matérias  ao  Comitê Gestor  e definir  a pauta das reuniões;
III - expedir e fazer publicar as normas e deliberações aprovadas pelo Comitê Gestor; 
IV - submeter à apreciação e aprovação do Comitê Gestor:
a) as minutas dos relatórios semestrais a serem remetidos à Câmara Municipal, detalhando as atividades desen-
volvidas no período e o desempenho dos contratos celebrados no âmbito do Programa Municipal de PPP;
b) as minutas de decretos sobre matérias de interesse do Programa Municipal de PPP;
c) o relatório trimestral ou semestral de acompanhamento e execução do Programa de PPP;
V - encaminhar à Chefia do Poder Executivo Municipal as minutas e os relatórios a que se refere o inciso anterior;
VI - manifestar- se publicamente em nome do Comitê Gestor;
VII - autorizar o acesso a documentos relativos a projetos incluídos no Programa Municipal de PPPs. PMIs.
VIII - Assinar a autorização de recebimento dos Procedimentos de Manifestação de Interesse –

CAPÍTULO IV
DA UNIDADE EXECUTIVA DE PPP
 
Art. 7º - A Unidade Executiva das PPPs será constituída por uma comissão de servidores designados
 pelo Comitê Gestor, sendo coordenada por um Secretário Executivo, e terá as seguintes atribuições:

I - executar atividades operacionais e de coordenação de parcerias público-privadas, bem como assessorar o 
Comitê Gestor de Parcerias Público - Privadas - CGJG;
II - coordenar e preparar as informações e documentos necessários para análise das propostas preliminares de 
projetos de PPP, que serão submetidas ao Comitê Gestor;
III - enviar os avisos de convocação para as reuniões do Comitê Gestor;
IV – secretariar as reuniões do Comitê Gestor e elaborar as respectivas atas; 
V  - minutar os atos expedidos pelo Comitê Gestor;
VI - manter arquivo dos documentos submetidos ao Comitê Gestor;
VII – prover suporte técnico ao CGJG, inclusive quanto à análise e recomendação de projetos, à elaboração e 
acompanhamento da execução do Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas;
VIII - dar suporte técnico na elaboração de projetos e contratos, especialmente nos aspectos financeiros e de 
licitação.
IX - disseminar a metodologia própria dos contratos de PPP.
X - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Comitê Gestor.

Art. 8º - Cabe ao Secretário Executivo:

I - coordenar e preparar as informações e documentos necessários à análise das propostas preliminares de proje-
tos de PPP, que serão submetidas ao Comitê Gestor;
II - coordenar a Unidade de PPP e se articular com os demais órgãos e entidades interessadas; 
III  - enviar os avisos de convocação para as reuniões do Comitê Gestor;
IV- executar as atribuições previstas nos incisos IV a VI do art. 7º;
V - exercer outras ações correlatas que lhe sejam atribuídas pelo Comitê Gestor.

Art. 9º - Não será atribuída qualquer vantagem pecuniária aos servidores que fazem parte da Unidade Executiva 
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das Parcerias Público-Privadas do Município.

CAPÍTULO V
DAS REUNIÕES DO COMITÊ GESTOR

Art. 10 - O Comitê Gestor reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês.

1º - O Presidente do Comitê Gestor poderá, justificadamente, dispensar a realização da reunião ordinária ou con-
vocar reuniões extraordinárias, sempre que julgar necessário, analisando solicitação de qualquer membro.
§ 2º - Os avisos de convocação para as reuniões do Comitê Gestor indicarão detalhadamente a ordem do dia e 
serão entregues aos membros com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, acompanhados da documentação e 
informações relativas à matéria a ser apreciada.
§ 3º - Das reuniões do Comitê Gestor serão lavradas atas em registro próprio, assinadas por todos os presentes.

§ 4º - Participarão das reuniões do Comitê Gestor o Secretário Executivo e, com direito a voz, os titulares das Sec-
retarias Municipais às quais se vincule o órgão ou entidade interessada em determinado projeto de PPP, podendo 
ainda participar os membros da Unidade Executiva de PPP, quando solicitados, e outras pessoas convidadas pelo 
Presidente.
§ 5º - Antes do encaminhamento ao Comitê Gestor das propostas preliminares referidas no inciso I deste artigo, o 
Secretário Executivo deverá ouvir os órgãos ou entidades interessados e a Unidade Executiva de PPP.

Art. 11 - As deliberações do Comitê Gestor serão tomadas por maioria de votos dos seus membros, cabendo ao 
Presidente, além do voto ordinário, o de desempate.

CAPÍTULO VI DA AUDITORIA
Art. 12 - O processo de implementação de cada projeto de PPP será auditado pela Controladoria Geral do Mu-
nicípio  ou, ainda, por sociedade empresária de consultoria contratada, a partir da publicação do respectivo edital, 
conforme determinado pelo Comitê Gestor.

Art.13 - O auditor tem as seguintes atribuições:

Gestor.
I - verificar e atestar a lisura e a observância das regras estabelecidas no edital;
II - apresentar, ao final do processo, relatório que será submetido à apreciação do Comitê
 

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

da lei:
 
Art. 14 - Os servidores da Administração Municipal direta e Indireta responderão, nos termos
I - por eventuais ações que impeçam ou prejudiquem o curso do Programa de PPP;
II - pela quebra de sigilo das informações sobre o Programa de PPP ainda não divulgadas ao público, a que tenham 
acesso privilegiado em razão do exercício do cargo ou função;
III - pelo uso das informações a que se refere o inciso anterior para obtenção de vantagem própria ou para outrem, 
de qualquer natureza.

Art. 15 - Os representantes dos órgãos e entidades da Administração Municipal Direta e Indireta são responsáveis 
pela exatidão e pelo fornecimento, em tempo hábil, das informações necessárias ao Programa de PPP.

Art. 16 - Caberá aos órgãos competentes do Município priorizar as licenças ambientais dos projetos, bem como 
acompanhar o cumprimento das obrigações previstas nos projetos de PPP.

Art. 17 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaboatão dos Guararapes, 10 de fevereiro de 2015.

ELIAS GOMES DA SILVA
Prefeito
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 SECRETARIA EXECUTIVA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

GABInETE DA SECRETÁRIA

ERRATA 

PORTARIA Nº 021/2014 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014

 A SECRETARIA EXECUTIVA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE no uso de suas atribuições legais, resolve:

 Retificar a Portaria nº 021/2014 de 23 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial do Município 
em 24 de dezembro de 2014, em seu Art.1º, onde se lê: “unidade gestora Secretaria Executiva de Promoção da 
Saúde”, leia-se “ unidade gestora Fundo Municipal de Saúde do Jaboatão dos Guararapes”

Jaboatão dos Guararapes, 10 de Fevereiro de 2015

GESSYANNE VALE PAULINO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

SECRETARIA MUnICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS InTEGRADAS

SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMAnOS, 
POLÍTICAS SOBRE DROGAS E JUVEnTUDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS INTEGRADAS

AVISO DE ADIAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2015 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROJETO AGENTES COMUNITÁRIOS DE REDUÇÃO DE DANOS – ACRD. Por motivo de ordem técnica, 
comunicamos que a disputa do pregão em referência, ocorrerá no dia 12/02/2015 às 13:00 horas. Outras infor-
mações: pregaoeletronico.pjg@gmail.com, fone/fax: (81) 3378-9142/9187, segunda à sexta-feira das 8h às 13h. 
Jaboatão dos Guararapes, 10 de fevereiro de 2015. Marise Cavalcanti de Melo – Pregoeira.
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