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Aspectos legaisAspectos legais



Lei Estadual n°9.290/04
Diretrizes (art. 4°)

IX - repartição dos riscos de acordo com a capacidade dos 
parceiros em  gerenciá-los;

§ 1º - O risco inerente à insustentabilidade financeira da 
parceria, em função de causa não imputável a 
descumprimento ou modificação unilateral do contrato pelo descumprimento ou modificação unilateral do contrato pelo 
parceiro público, ou alguma situação de inexorável força 
maior, deve ser, tanto quanto possível, transferido para o 
parceiro privado.

Obrigações do Contratado (art. 13)

V - sujeitar-se aos riscos do empreendimento, salvo nos 
casos expressos previstos no edital de licitação e no 
contrato;



Lei Estadual n°9.290/04
Cláusulas do Contrato de PPP (art. 8°)

VI - ao compartilhamento com a Administração 
Pública, em partes iguais, dos ganhos econômicos 
decorrentes da redução do risco de crédito dos 
financiamentos da parceria e dos ganhos de financiamentos da parceria e dos ganhos de 
produtividade apurados na execução do contrato;



Contrato Metrô_Risco de Crédito
Cláusula 12ª do Contrato do Sistema Metroviário

• A Concessionária deverá compartilhar com o Concedente, 
na razão de 50%, os ganhos econômicos que obtiver, em 
decorrência da redução do risco de crédito dos 
financiamentos tomados, especialmente em virtude da 
renegociação das condições anteriormente contratadas ou 
da quitação antecipada das obrigações.da quitação antecipada das obrigações.

• Caso a redução do risco de crédito não advenha da 
atuação concreta da Concessionária, os ganhos 
econômicos obtidos serão apropriados integralmente pelo 
Concedente.

• Os ganhos econômicos serão verificados em relação ao 
plano de negócios apresentado pela Adjudicatária.
– No PN consta TJLP + 2% (BNDES) 



Contrato Metrô_
Ganho de Produtividade

• FATOR X: Fator redutor aplicado ao reajuste da 
tarifa de remuneração com vistas a permitir o 
compartilhamento com os usuários do SMSL 
dos ganhos de produtividade operacionais que 
se pressupõem obtidos pela Concessionária;se pressupõem obtidos pela Concessionária;

• O Fator X será aplicado automaticamente, 
independentemente de aferição dos ganhos de 
produtividade.

• A aplicação do Fator se inicia a partir do 5°ano 
de operação e varia de 0,10% a 0,25%.



Exemplo de Aplicação da 
Redução do Risco de Crédito 

Contrato da Arena Fonte Nova (Cláusula 19.5)

• Os ganhos econômicos efetivos resultantes para a 
Concessionária, decorrentes da redução de risco de 
crédito dos financiamentos utilizados para a execução 
dos investimentos requeridos para a prestação do dos investimentos requeridos para a prestação do 
serviços serão compartilhados entre as Partes, na 
proporção de 50% para cada.

Contraprestação anual contratada:   R$ 107.605.000,00

Contraprestação anual reequilibrada:R$ 99.157.999,92 



Lei Federal n°11.079/04
Diretrizes (art. 4°)

VI – repartição objetiva de riscos entre as partes;
Cláusulas do Contrato de PPP (art. 5°)

III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os 
referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea 
econômica extraordinária;econômica extraordinária;
VIII – a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de 
execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos 
envolvidos, (...)
IX – o compartilhamento com a Administração Pública de 
ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes 
da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados 
pelo parceiro privado;



Lei Federal n°8.987/95
Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
II - concessão de serviço público: a delegação de sua 
prestação, (...), por sua conta e risco e por prazo 
determinado;
III - concessão de serviço público precedida da execução III - concessão de serviço público precedida da execução 
de obra pública: a construção, total ou parcial, 
conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de 
quaisquer obras de interesse público, (...), por sua conta 
e risco, de forma que o investimento da concessionária 
seja remunerado e amortizado mediante a exploração do 
serviço ou da obra por prazo determinado;



Lei Federal n°8.666/93
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão 
ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos:

d) para restabelecer a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a 
justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, (...).
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Considerações GeraisConsiderações Gerais



Critérios para distribuição de riscos
• A repartição dos riscos é um fator fundamental para 

a precificação do parceiro privado dos riscos 
envolvidos no projeto;

• A repartição dos riscos reduz as dúvidas tanto 
quanto possível no âmbito do contrato;

• Atribuir a cada parte os riscos que melhor podem • Atribuir a cada parte os riscos que melhor podem 
gerenciar;

• O valor do serviço ofertado pelo privado é 
compatível com o risco assumido;

• Quanto mais confusa a repartição de riscos, mais 
elevado o preço que o parceiro privado cobrará do 
Concedente.
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Equilíbrio do contrato
• Sempre que atendidas as condições do 

contrato, considera-se mantido o equilíbrio 
econômico-financeiro;

• A concessionária não fará jus à recomposição 
do equilíbrio, a seu favor, caso quaisquer dos do equilíbrio, a seu favor, caso quaisquer dos 
riscos por ela assumidos no contrato venham a 
se materializar.



Tipos de RiscosTipos de Riscos



Classificação do risco
• Ordinário

– Inerente ao próprio negócio, que depende da 
cobrança de tarifas, construir obras, amortizar 
investimentos, produzir lucro e remunerar 
acionistas.

– Assumido, em geral, pelo privado.– Assumido, em geral, pelo privado.
• Extraordinário

– Referentes a riscos imprevisíveis, inevitáveis e 
não imputáveis ao privado (caso fortuito, força 
maior, fato do príncipe).

– Suportado, se não houver seguro, pela 
Administração.



Tipos de riscos
Riscos Espécies ou Formas de 

Manifestação

1 – Financiamento

2 – Modelagem econômico-
financeira

Econômico-
financeiros

3 – Modelo tarifário

4 – Comerciais

5 – Reajuste

6 – Competição

7 - Demanda



Tipos de riscos

Riscos Espécies ou Formas de 
Manifestação

1 – Projeto

Técnicos

1 – Projeto

2 – Operacionais 

3 – Engenharia

4 – Tecnológicos



Tipos de riscos
Riscos Espécies ou Formas de 

Manifestação

1 – Fato do príncipe

2 – Fato da administração

Jurídicos

2 – Fato da administração

3 – Regulatório (Legal)

4 – Ambiental

5 – Judicial



Tipos de riscos

Riscos Espécies ou Formas de 
Manifestação

1 – Disputas eleitorais

Políticos

2 – Movimentos sociais

3 – Estabilidade

4 - Moratória

5 – Credibilidade



Tipos de riscos

Riscos Espécies ou Formas de 
Manifestação

1 – Câmbio

País ou Soberano

1 – Câmbio

2 – Moeda

3 – Inflação

4 – Mudança de poder



Risco alocado pela Lei

A Lei de Concessões estabelece em art. 9°, §3°:

Ressalvados os impostos sobre a renda, a 
criação, alteração ou extinção de quaisquer criação, alteração ou extinção de quaisquer 
tributos ou encargos legais, após a 
apresentação da proposta, quando comprovado 
seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para 
mais ou para menos, conforme o caso.



Contabilização da PPP em função do Risco
• Os riscos têm importância fundamental sobre a 

contabilização de uma PPP, conforme 
procedimentos estabelecidos pela Portaria nº 614 
da STN.

• A portaria define que se o parceiro público assumir, 
pelo menos, parte relevante dos seguintes riscos:pelo menos, parte relevante dos seguintes riscos:
– do risco de demanda quando garantir ao privado receita mínima 

superior a 40% do fluxo total de receita esperado para o projeto, 
independente da utilização efetiva do serviço objeto da parceria.

– do risco de construção quando garantir ao privado compensação 
de pelo menos 40% em relação ao custo originalmente contratado.

– do risco de disponibilidade quando garantir ao privado o 
pagamento de pelo menos 40% da contraprestação independente da 
disponibilização do serviço.



Mitigação dos RiscosMitigação dos Riscos



Mitigação dos riscos

• Divisão clara dos riscos entre o público e o privado;
• Regime de remuneração do privado;
• Regras de modificação do contrato;
• Garantia de recebimento e de financiamento;• Garantia de recebimento e de financiamento;
• Agências independentes e imunização política;
• Arbitragem.



Mitigação dos riscos
• Uma forma de mitigar o risco é o governo condicionar 

o pagamento do principal do financiamento ao 
resultado financeiro da Concessão. Caso utilizado na 
rodovia M-5 na Hungria.

• Não vincular a TIR como único critério de reequilíbrio, • Não vincular a TIR como único critério de reequilíbrio, 
pois o Concedente poderá assumir o risco da 
demanda.

• Seguros-garantia de construção ou seguros de caso 
fortuito e de força maior, existentes também na fase 
de operação;

• Boa percepção do mercado em relação aos 
compradores ou usuários do serviço.



Riscos previstos nos contratosRiscos previstos nos contratos



Contrato do Metrô
• Riscos de Interferências nas obras do metrô

– Tais como, mas sem se limitar a, fibra ótica, dutos de 
água pluvial, canal de esgoto, dutos de gases, dutos 
de petróleo, dutos de energia, ainda que não estejam 
previstas no Edital e seus Anexo;

– Risco integral da Concessionária.– Risco integral da Concessionária.

• A literatura entende que este risco deveria ser 
da Administração, pois se trata de um fator 
imprevisto;

• O Governo britânico entende que o privado tem 
mais condições de lhe dar melhor com o 
assunto e terá mais cuidados nas escavações.



Contrato do Metrô
• Riscos de desapropriação e reassentamento nas 

obras do metrô:
– Risco integral da Administração;
– Valor de R$ 96 milhões já incluído na contraprestação;
– Se gastar mais ou menos gera reequilíbrio.

• Na Concessão da BA 093, a tarifa básica do 
pedágio será ajustada em mais R$ 0,011 em 
função de gastos a maior com as 
desapropriações.



Se o risco de desapropriação fosse do 
privado ele teria o mesmo cuidado? 



Contrato do Metrô

• Riscos assumidos pela Concessionária:
– Custos pelo atraso nas obras;
– Erros ou omissões em projetos de engenharia;
– Aumento do custo dos financiamentos e empréstimos;– Aumento do custo dos financiamentos e empréstimos;
– Diminuição da receita extraordinária prevista;
– Estimativa incorreta do valor do investimento;
– Variação dos custos dos insumos das obras e de 

manutenção;
– Risco da inflação e do câmbio.



Contrato do Metrô

• Riscos assumidos pelo Concedente:
– Modificação unilateral do contrato;
– Incidência de ICMS nas operações internas e sobre 

energia elétrica;
– Incidência de ISS sobre as receitas da implantação;
– Incidência de ISS sobre as tarifas do metrô.



Contrato do Metrô
• Riscos compartilhados:

– Atrasos ou não obtenção das licenças;
– Caso fortuito e da força maior (segurados);
– Interrupção do fornecimento de energia elétrica;
– Risco da demanda projetada:

90% < Concessionária  < 110%
75% e 90% < Compartilhado   < 110% e 125%

75% < Reequilibrado     < 125%

– Déficit no Agente de Liquidação (Tarifa de Remuneração)

R$ 2,10R$ 1,79 Risco do 
Privado



Contrato da Arena Fonte Nova

Compartilhamento do risco da demanda (Cl. 19.4)

–O compartilhamento do risco de demanda tem por base o 
cenário delimitado no Caso Base, cujas premissas 
básicas são as seguintes:

a) o Estádio da Fonte Nova tem capacidade de cerca de a) o Estádio da Fonte Nova tem capacidade de cerca de 
50.000 assentos;

b) que um clube da capital do Estado realizará cerca de 
33 jogos por ano na Arena;

c) que, adicionalmente à premissa acima, os jogos 
profissionais dos outros clubes de futebol do Estado da 
Bahia sejam realizados prioritariamente na Arena.



Contrato da Arena Fonte Nova

Compartilhamento do risco da demanda (Cont.)

(i) Ocorrendo variações de demanda a maior, verificadas 
acima de 100%, exclusive, as correspondentes receitas 
líquidas serão compartilhadas na proporção de 50%.

(ii) Ocorrendo variações de demanda, a menor, verificadas (ii) Ocorrendo variações de demanda, a menor, verificadas 
abaixo de 100%, exclusive, as correspondentes perdas 
de receitas advindas da demanda a menor serão 
compartilhadas, na proporção de 50%, e não ensejarão 
a revisão do equilíbrio econômico-financeiro.

Este risco deve ser bem monitorado pelo 
Concedente



Matriz de riscos

� Estipula as responsabilidades de cada uma 
das partes do contrato;

� Fixa o conjunto de encargos (negativos) e 
benefícios (positivos);benefícios (positivos);

� Estabelece os mecanismos de mitigação.



Controle dos Contratos de 
PPP



Controle dos contratos
• Compete às Secretarias e às Agências Reguladoras do 

Estado da Bahia, nas suas respectivas áreas de 
competência, o acompanhamento da execução e a 
fiscalização dos contratos de parcerias público-
privadas, bem como a avaliação dos resultados 
acordados (art. 4º, § 2º);acordados (art. 4º, § 2º);

• são obrigações do contratado: submeter-se a controle 
estatal permanente dos resultados e submeter-se à 
fiscalização da Administração Pública, facultando o livre 
acesso dos agentes públicos às instalações, 
informações e documentos relativos ao contrato, 
inclusive os registros contábeis (art. 13, III e IV);



Controle dos contratos
• Compete à Secretaria da Fazenda exercer o 

controle dos contratos a serem celebrados e, 
obrigatoriamente, emitir parecer prévio acerca da 
capacidade de pagamento e limites (art. 15, § 1º);

• O Conselho Gestor do Programa de PPP, sem 
prejuízo das competências correlatas às das 
Secretarias de Estado e das Agências Reguladoras, 
promoverá o acompanhamento dos projetos de 
Parcerias Público-Privadas, em sua execução, 
notadamente, quanto a sua eficiência (art. 24, § 7º);



Controle dos contratos
• As posições e relatório sobre o desempenho dos 

contratos de parcerias público-privadas serão 
incluídas na prestação de contas anual do Governo 
do Estado, para encaminhamento à Assembléia
Legislativa e Tribunal de Contas do Estado (art. 26);

• As despesas relativas ao Programa de PPP são 
caracterizadas como despesas obrigatórias de 
caráter continuado, submissas ao que disciplina a 
Lei Complementar nº 101/2000, e constarão dos 
Relatórios de Gestão Fiscal, inclusive para aferição 
do comprometimento do limite.



Valeu!


