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INDICAÇÃO  Ç /2018 

Indico, nos termos dos arts. 169 a 171, da Resolução n° 
86/1990 - Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Acre 
que, após ouvida a Mesa Diretora da ALEAC, seja encaminhado, ao Poder 
Executivo, o anteprojeto de lei que "institui o programa de parcerias público-
privado-comunitárias - P4C, no âmbito do Estado do Acre." 

Sala das Sessões "Deputado FRANCISCO CARTAXO" 

23 de maio de 2018 

Depu . Danie ant'Ana 
Partido dos Trabalhas' ores (PT/AC) 

Rua Arlindo Porto Leal, 241 - Centro 
CEP 69.908-040 - Rio Branco 

Fone: (68) 3212-4000 
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Anteprojeto de Lei n. 	, de_ de 	de 2018 

Institui o programa de 
parcerias 	público- 
privado-comunitárias, 
P4C, no âmbito do 
Estado do Acre. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, 

FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Capítulo 1 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1° Fica instituído o programa de parcerias público-privado-
comunitárias - P4C, no âmbito do Estado do Acre. 

Capítulo II 
Das Diretrizes 

Art. 20  São diretrizes do P4C: 

- contribuir com o desenvolvimento sustentável do Estado do 
Acre; 

li - implementar o conceito de bem viver, baseado na dignidade 
da pessoa humana, como elemento indissociável do conceito de 
desenvolvimento; 

III - permitir a geração de emprego, a distribuição de renda, a 
redução de desigualdades e a elevação dos valores culturais do povo acreano, 
por intermédio do uso sustentável dos recursos naturais. 
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Capítulo III 
Dos Objetivos 

Art. 30  Sao objetivos do P4C: 

- coordenar, regular e fiscalizar a participação do Poder 
Público, na forma de fomento à atividades produtivas de agentes do setor 
privado, com integração e participação de entidades comunitárias 
representativas dos trabalhadores do respectivo setor fomentado; 

II - viabilizar o crescimento econômico a partir do fomento e 
estímulo à cadeias produtivas prioritárias. 

Capítulo IV 
Das Definições 

Art. 40  Para os fins desta lei, considera-se parcerias público-
privado-comunitárias os arranjos de cooperação entre o Estado/Poder Público 
e o particular - entidades privadas com fins lucrativos e entidades do terceiro 
setor - por meio dos quais, nos termos estabelecidos em cada caso, o Estado 
possa tomar parte da implantação e do desenvolvimento de obra, serviço ou 
empreendimento privado, bem como da exploração e da gestão das atividades 
dele decorrentes, cabendo-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e 
humanos, bem como tomar parte na repartição de lucros e dividendos, na 
medida de sua participação nas atividades em que houver tomado parte. 

Capítulo VI 
Da Participação do Estado 

Art. 50  A participação do Estado do Acre no fomento a obras, 
serviços ou empreendimentos privados, enquadráveis nos critérios da presente 
lei, dar-se-á: 

- por intermédio de sua Agência de Negócios - Anac; 

II - na forma de contratos de fomento entre o Estado e o 
particular, nas seguintes situações: 
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a) em empreendimentos eminentemente privados, em que seja 
necessária a participação do Estado para viabilização do 
empreendimento; 

b) em empreendimentos públicos, em que o privado seja 
delegatário, por intermédio de concessões, permissões, 
autorizações de uso, contrato de gestão, termo de parceria 
ou contrato de colaboração de parceria público-privada em 
que seja necessária a participação extra do estado para 
viabilização do empreendimento. 

Art. 60  A integralização do fomento do Estado dar-se-á na forma 
de incorporação, ao seu patrimônio, da parcela correspondente a sua 
participação no negócio fomentado, por intermédio de cotas, ações ou outros 
ativos mobiliários e imobiliários. 

Art. 7° São pré-requisitos para que o Estado possa tomar parte 
em um empreendimento e para que este possa se constituir em uma P4C: 

- ter um plano de negócios definido e aprovado nas devidas 
instâncias do Sistema Estadual de Indústria, Comércio, Serviços e Florestas 

li - estar o empreendimento situado no âmbito das cadeias 
produtivas prioritárias, assim definidas na legislação em vigor 

III - Deter o empreendimento o devido e amplo impacto ou 
alcance social, aferido por meio de indicadores definidos na presente lei ou em 
seus regulamentos 

IV - haver contrapartida sociais, ambientais e/ou econômicas dos 
partícipes comunitários, que dar-se-á das seguintes formas: 

a) Incentivo à projetos comunitários nas áreas da 
educação, cultura, esporte, lazer, ciência, tecnologia e 
inovação; 

b) Constituição de fundos sociais, que podem ser 
usados para novos investimentos ou para dação em 
garantia. 

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre sistema de 
ranqueamento e pontuação de empreendimentos, conforme critérios definidos 
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no presente artigo, bem como sobre a tramitação de propostas aptas a receber 
fomento e incentivo do Estado, nos termos da legislação vigente. 

Capítulo VII 
Da participação comunitária 

Art. 80  Ao Estado do Acre compete o ônus de integrar, aos 
empreendimentos por ele fomentados, a participação comunitária, por 
intermédio de suas entidades de representação. 

§1° A integração comunitária dar-se-á por meio da transferência 
de ativos de capital, de propriedade do Estado do Acre, para entidades 
comunitárias. 

§20  Aos participes comunitários incube o cumprimento das 
contrapartidas ou cláusulas onerosas definidas pelo Estado para o pleno 
aperfeiçoamento da transferência de ativos. 

Capítulo VIII 
Das Disposições Finais 

Art. 90  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio Branco-AC, - de 	de 	, 1300  da República, 1160  
do Tratado de Petrópolis e 550  do Estado do Acre. 

TIÃO VIANA 
Governador do Estado do Acre 
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JUSTIFICATIVA 

A presente indicação de anteprojeto de lei tem por objetivo 
instituir o marco regulatório do poder público estadual referente ao 
estabelecimento de parcerias público-privado-comunitárias no Estado do Acre. 

As parcerias público-privado-comunitárias se constituem em 
arranjos de cooperação entre o Estado/Poder Público e o particular - entidades 
privadas com fins lucrativos e entidades do terceiro setor - por meio dos quais, 
nos termos estabelecidos em cada caso, o Estado possa tomar parte da 
implantação e do desenvolvimento de obra, serviço ou empreendimento 
privado, bem como da exploração e da gestão das atividades dele decorrentes, 
cabendo-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e humanos, bem 
como tomar parte na repartição de lucros e dividendos, na medida de sua 
participação nas atividades em que houver tomado parte. 

Tal modelo é inovador, pois, diferentemente dos modelos 
clássicos de cooperação público-privada (concessão, permissão ou 
autorização de uso; termos de parceira; contratos de gestão; contratos de 
colaboração) nas P4C a participação do Poder Público se dá na forma de 
fomento à atividades produtivas de agentes do setor privado, mas com 
integração e participação de entidades comunitárias representativas dos 
trabalhadores do respectivo setor produtivo fomentado. 

Nota-se que empreendimentos com grande importância social 
e econômica para o Estado do Acre necessitam do fomento estatal para se 
erguer. O que justifica o aporte de recursos públicos em tais atividades, além 
da geração de emprego, distribuição de renda e redução das desigualdades, 
é a garantia de que as entidades comunitárias sejam inseridas, como 
partícipes-proprietários (e não somente como meros fornecedores de mão-
de-obra ou de matéria-prima). A ausência de um marco regulatório geral, que 
discipline tal modelo de colaboração e cooperação tem exigido a produção 
específica de leis para cada uma das iniciativas em andamento, o que torna 
mais trabalhosa a atividade de fomento estatal. 
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Portanto, acreditando na necessidade, pioneirismo e 

vanguarda de tal proposta legislativa, este parlamentar apresenta esta 

indicação. 

Sala das Sessõe. 'e • tado FRANCISCO CARTAXO" 

e maio de 2018 

ado i-  fiel Sant'Ana 

Partido dos Tr.: ba adores (PT/AC) 
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