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�Desenvolvimento de Projetos

� Pesquisa Origem & Destino

�Integração dos modais e tarifas

�Desapropriação
�Legislação
�3 Níveis de Governo
�Interferências técnicas (ausência 

de informações / cadastro técnico)

�Licenciamento Ambiental  

�Gerenciamento do Empreendimento
�Implantação & Operação

Principais 
Dificuldades



�Incentivar a criação de sistemas de 
arrecadação centralizados sob 
responsabilidade dos estados, 
viabilizando a implementação da 
Política Metropolitana de Mobilidade 
Urbana.

�Fundo Metropolitano do Transporte 
Público:

�Simplificar a gestão.
�Recursos para desenvolvimento de 

projetos; 
�Alterar o artigo 8º do PL 4881/2012  

- nos moldes do fundo para PPP da 
Lei 13.529 e do Art. 6º da MPV 868 
(saneamento), evitando a criação 
de fundos que possam ser 
contingenciados.

Principais 
Propostas



�Incentivar a criação de sistemas de 
arrecadação centralizados sob 
responsabilidade dos estados, 
viabilizando a implementação da 
Política Metropolitana de Mobilidade 
Urbana.

�Fundo Metropolitano do Transporte 
Público:

�Simplificar a gestão.
�Recursos para desenvolvimento de 

projetos; 
�Alterar o artigo 8º do PL 4881/2012  

- nos moldes do fundo para PPP da 
Lei 13.529 e do Art. 6º da MPV 868 
(saneamento), evitando a criação 
de fundos que possam ser 
contingenciados.

Principais 
Propostas



Principais 
Propostas

Outros PL em 
andamento no
Congresso 
Nacinal

Outras Propostas
—

Aperfeiçoamento da Legislação sobre 
Concessões & PPP (PL 3435/08), entre outras, em 
trâmite no Congresso Nacional: 

� Simplificação no processo de contratação de 
consultoria ( exemplo: MP BNDES 882/2019)

� Regulamentação do Fundo Garantidor federal 
para que possa ser utilizado para a prestação de 
garantias em PPPS estaduais e municipais, as quais 
serão condicionadas à apresentação de 
contragarantia pelo ente beneficiado 

� Instituição de uma norma geral de Procedimentos 
de Manifestação de Interesse (PMI)



Principais 
Propostas

Outros PL em 
andamento no
Congresso 
Nacinal

Outras Propostas 
—

Compartilhamento da decisão com os tribunais de 
contas, para que o projeto siga sem quaisquer 
inseguranças para as fases subsequentes 

• Aperfeiçoamento da legislação / regulamentos do 
mercado de seguros, aproximando-se das práticas 
internacionais. (entidade verificadora, etc... )

• Definir o que se aplica e o que não aplica da Lei 
8666 nos contratos de concessão (exemplo: 
acréscimo de 25%, alterações contratuais, etc..)

• Obrigatoriedade (compulsório) do Poder 
Concedente cumprir o contrato em situações de 
impossibilidade de interrupção do fornecimento / 
prestação dos serviços 
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