
 

COMITÊ TÉCNICO DE CONCESSÕES, PARCERIAS PÚBLICO-

PRIVADAS E PRIVATIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

ATA DA REUNIÃO DE 20/05/2021 – 14h via Microsoft Teams 

 

Sob a coordenação de seu Presidente, Dr. Pedro Henrique Poli de Figueiredo, os 

membros do presente Comitê concluíram pelas seguintes deliberações acerca do 

Terceiro Encontro Nacional de Concessões e PPPs pelos Tribunais de Contas: 

 

a) Das 12 temáticas inicialmente propostas, foram escolhidas 10 para compo-

rem os painéis do Encontro, a saber: 

1. Acompanhamento da execução contratual pelos Tribunais de Con-

tas: limites e competências de atuação frente às atividades desen-

volvidas pelas Agências Reguladoras; 

2. Indicadores de Qualidade nos contratos de PPP: incentivos à efici-

ência e incorporação de novas tecnologias como premissas dos edi-

tais licitatórios; 

3. Pandemia e reequilíbrio econômico-financeiro: a problemática das 

concessões de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros; 

4. Novo marco legal do saneamento básico: principais desafios a serem 

enfrentados pelos órgãos de controle externo; 

5. Concessões de Estacionamento Rotativo: principais pontos de con-

trole a serem estabelecidos na análise dos editais licitatórios; 

6. Concessão de uso de bem público: base legal e limites para aplica-

ção subsidiária da LF n. 8.987/95; 

7. Tutela de urgência: requisitos, limites e aplicabilidade nos editais de 

concessões e PPPs; 

8. PMIs e Governança em Concessões e PPPs: Análise Critica dos Tri-

bunais de Contas; 

9. Boas práticas advindas do controle externo concomitante; 

10. Transporte Coletivo Urbano de Passageiros: a existência de subsí-

dios públicos caracterizaria uma concessão patrocinada? 

 

b) A palestra magna de abertura será proferida pelo Conselheiro Rodrigo Melo 

do Nascimento (TCE-RJ), que abordará o tema “Normas para fiscalização de 

PPPs e Concessões: a importância do acompanhamento concomitante e os 

riscos de controle prévio”. 

c) Foi criada Comissão com a responsabilidade de selecionar os trabalhos a se-

rem apresentados em cada painel, bem como os palestrantes externos a serem 

convidados, cuja composição segue abaixo: 



 

1. Adolfo Luiz Souza de Sá (Coordenador) 

2. Eduardo Emilio Lang Di Pietro 

3. Azor El Achkar 
4. Guilherme Jardim Jurksaitis      

5. Airton Roberto Rebhein 

d) Na próxima sexta feira, dia 21/05, será dada publicidade do Encontro no gru-

po nacional de Concessões e PPPs dos Tribunais de Contas (whatsapp), oca-

sião em que serão abertas as inscrições para os interessados em palestrarem 

no evento. Referidas inscrições serão realizadas mediante formulário padrão 

no google forms, as quais deverão ocorrer impreterivelmente até o dia 07/06; 

e) Os colegas que integram este Comitê e que já manifestaram interesse em pa-

lestrar também deverão preencher o formulário padrão do google forms; 

f) Tendo em vista o formato hibrido do Encontro deliberado na reunião anteri-
or, a definição de quais painéis serão abertos ao público em geral e quais se-

rão restritos aos TCs ocorrerá a partir da seleção dos trabalhos, cujo formulá-

rio de inscrição indicará a respectiva preferência de cada palestrante; 


