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ATO Nº 2892 

 

Autoriza a formação da Frente Parlamentar das Parcerias 

Público-Privadas (PPP). 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 

atribuições regimentais, especialmente as contidas no art. 17, XXXIV do Regimento Interno e, tendo em vista a 

solicitação contida no Requerimento nº 09/2020 do Deputado Bruno Lamas e outros, deferido na Sessão 

Ordinária Virtual realizada em 06 de julho de 2020, resolve: 

 

Art. 1º Autorizar a formação da Frente Parlamentar das Parcerias Público-Privadas (PPP), integrada pelos deputados 

Bruno Lamas, Euclério Sampaio, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, Marcos Garcia, Coronel Alexandre Quintino, 

Raquel Lessa, Adilson Espindula, Dr. Rafael Favatto, Emilio Mameri  e outros que a ele, posteriormente, aderirem, 

com o objetivo de: Considerando a necessidade social e econômica, no âmbito do Estado do Espírito Santo, de 

desenvolvimento de novas formas de entrelaçamento na relação serviços e bens públicos para com a iniciativa privada, 

nasce a iniciativa da Frente Parlamentar das Parcerias Público-Privadas. Ao lado da concessão tradicional de serviços 

públicos (Lei 8.987/1995), a legislação consagra, atualmente, a concessão especial de serviços públicos, denominada 

Parceria Público-Privada (PPP), submetida ao regime jurídico diferenciado previsto na Lei 11.079/2004. As PPPs 

representam uma nova forma de parceria entre o Estado e os particulares na prestação de serviços públicos ou 

administrativos. A Lei 11.079/2004 prevê, por exemplo, algumas características que não eram encontradas no modelo 

tradicional de concessão, a saber: a) valor mínimo do contrato (valor tem que ser igual ou superior a dez milhões de 

reais); b) prazo de vigência não inferior a cinco, nem superior a trinta e cinco anos, incluindo eventual prorrogação; c) 

remuneração pelo parceiro público ao parceiro privado somente após a disponibilização do serviço; d) remuneração 

variável pelo parceiro público ao parceiro privado vinculada ao seu desempenho; e) compartilhamento de risco entre o 

parceiro público e o parceiro privado; f) garantias diferenciadas de adimplemento das obrigações financeiras do 

parceiro público relativamente ao parceiro privado, com destaque para o fundo garantidor (FGP). Assim, na busca por 

implementar medidas eficazes no funcionamento da celebrada Lei n. 11.079/2004, a frente parlamentar busca se 

instaurar como forma de convergência desses esforços por parte do Poder Legislativo Capixaba. 

 

Art. 2º Após sua instalação, a Frente Parlamentar, elegerá dentre seus integrantes, o seu Presidente, e o Secretário 

Executivo. 

 

Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar das Parcerias Público-Privadas (PPP), conforme previsto na Constituição 

Federal, discutir e aprovar, entre seus integrantes, seu Regimento Interno e seus programas de ação e estratégias de 

atuação, que se submeterão às normas legais que regem à Administração Pública e regimentais que disciplinam a 

atividade legislativa. 

 

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, em 06 de julho de 2020. 

 

 

ERICK MUSSO 

Presidente  
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