
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 

ANEXO XIII 
 

MODELO DE GOVERNANÇA 
 
 

EXPLORAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA, DA GESTÃO DE ÁREAS DAS 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARQUE 
ESTADUAL DO SUMIDOURO, MONUMENTO 
NATURAL ESTADUAL GRUTA REI DO MATO E 
MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PETER LUND 

 
 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

PÁGINA 2 DE 15 

SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 3 

2. DEFINIÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS ..................................................................................... 4 

3. MATRIZ RACI - DEFINIÇÃO DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES ................................................. 7 

4.  REPORTES ................................................................................................................................. 8 

5. DEFINIÇÃO DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA ................................................................. 10 

5.1 Comitê Gestor ................................................................................................................... 11 

5.2 Ponto de Interlocução com outros Órgãos ....................................................................... 12 

6. PROCESSOS SUGERIDOS .......................................................................................................... 13 

 

 
 
 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

PÁGINA 3 DE 15 

1. INTRODUÇÃO 

Este documento tem por objetivo instituir e disciplinar um modelo de 

governança para a CONCESSÃO durante o período de vigência do 

CONTRATO, incluída a fase de adaptações prévias relativas à gestão turística 

e de conservação, bem como as ações de estruturação, como intervenções, 

obras e demais ajustes necessários.  

Para tal e, ainda, visando harmonizar os interesses público e privado, o 

presente instrumento define os atores envolvidos, identificando seus 

respectivos papéis e responsabilidades com base nas seguintes premissas e 

princípios listados abaixo: 

(a) Participação: grau de envolvimento dos interessados; 

(b) Respeitabilidade: grau em que a formação e administração das regras 

são realizadas sem prejuízos ou reclamações da comunidade; 

(c) Transparência: o grau de clareza e transparência com as quais as 

decisões são tomadas; 

(d) Prestação de contas: medida em que os atores são responsáveis perante 

a sociedade pelo que dizem e fazem; 

(e) Equidade: o grau em que as regras se aplicam igualmente a todos na 

sociedade; e 

(f) Eficiência: aplicação tempestiva e adequada dos limitados recursos 

humanos e financeiros, sem comprometimento das gerações futuras.  
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2. DEFINIÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS  

São considerados, para fins deste ANEXO, dois grupos de atores, distribuídos 

conforme o grau de envolvimento com a gestão do objeto da CONCESSÃO, o 

acompanhamento dos indicadores e do cumprimento dos marcos legais, 

investimentos realizados, natureza dos serviços e atividades propostos, 

mitigação de impactos e a inovação do produto turístico. 

Os grupos são classificados como:  

a) Grupo 1 - atores diretos; 

b) Grupo 2 - atores indiretos.  

Estes dois grupos comporão os Comitês de Apoio à Governança – um dos 

mecanismos de alinhamento criados para garantir os resultados pretendidos 

com transparência, inputs técnicos e legais e convergência social composto 

por: 

I. Comitê Gestor (Grupo 1) 

II. Grupo Técnico (Grupo 2) 

Dessa forma, os atores envolvidos no modelo de governança podem ser assim 

identificados:  

I. Comitê Gestor (Grupo 1) 

O Comitê Gestor terá responsabilidade direta na gestão e governança da 

CONCESSÃO e terá os seguintes componentes: 

 PODER CONCEDENTE, representado pelo órgão do Estado indicado 

para realizar a regulação deste contrato;  
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 CONCESSIONÁRIA, caracterizada pela Sociedade de Propósito 

Específico (SPE) formada para a execução do CONTRATO;  

 VERIFICADOR INDEPENDENTE: entidade a ser selecionada e 

contratada pelo PODER CONCEDENTE, responsável pelo 

monitoramento do processo de aferição do desempenho da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

       Figura 1 – Grupo 1 

 

II. Grupo Técnico – Organizações de Consulta (Grupo 2) 

As instituições integrantes deste Grupo, listadas abaixo, embora não tenham 

responsabilidades diretas atribuídas na governança, fazem parte de um elenco 

de colaboradores e órgãos de consulta técnica quando necessário à gestão 

do CONTRATO, e terão como interlocutor e ponto de contato a SEMAD - 

 

VERIFICADOR 
INDEPENDENTE 

 

GOVERNO DE 
MINAS GERAIS 

 

CONCESSIONÁRIA 

SPE 

 

SPE 

 
ROTA DAS GRUTAS 

PETER LUND 
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente e o IEF MG – Instituto Estadual de 

Florestas de Minas Gerais: 

 SETUR MG – Secretaria de Estado do Turismo de Minas Gerais como 

órgão especializado nas políticas públicas do turismo; 

 SECULT MG – Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, como 

órgão especializado em políticas de gestão cultural; 

 PM MG - Polícia Militar de Minas Gerais 

 CBMG - Corpo de Bombeiros de Minas Gerais 

 PM SL - Prefeitura Municipal de Sete Lagoas 

 PM CD - Prefeitura Municipal de Cordisburgo  

 PM LS - Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 

 PM PL - Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo 

 ACTG - Associação do Circuito Turístico das Grutas, como Instância de 

Governança Turística Regional 

 CC UCs - Conselhos Consultivos das Unidades de Conservação  

 IEPHA – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais; 

 E outras entidades recomendadas pelo PODER CONCEDENTE. 
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 Figura 2 

 

3. MATRIZ RACI - DEFINIÇÃO DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES  

A definição dos papéis dos atores e suas respectivas responsabilidades são 

imprescindíveis para o funcionamento da boa governança e seu arranjo 

institucional, e para tanto foi utilizada como ferramenta a Matriz RACI, também 

entendida como uma Matriz de Responsabilidades, na qual se atribui certa 

responsabilidade a cada função a ser desempenhada. As siglas RACI 

designam as competências atribuídas:  

►R (Responsible) - responsável pela definição e execução de diretrizes 

operacionais, sendo a CONCESSIONÁRIA como a única responsável;  

►A (Accountable) são as entidades que, apesar de não participarem 

diretamente da operação de tarefas, possuem a co-responsabilidade de prestar 

contas à sociedade;  

►C (Consulted) são aquelas entidades que devem ser consultadas acerca de 

determinadas tarefas e sem as quais as decisões não podem ser tomadas; 

►I (Informed) são aquelas entidades que precisam ser informadas sobre as 

tarefas, não necessariamente tendo que aprová-las, para que sejam validadas 

as decisões.  
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Na Matriz, os papéis são representados na primeira coluna e as 

responsabilidades são representadas na primeira linha. Então, utilizam-se os 

pontos de interseção para descrever a responsabilidade de cada papel.  

Para esta análise, foram definidos como itens de responsabilidade: 

Investimentos, Acompanhamento da Operação da Concessionária e 

Monitoramento dos Indicadores de Desempenho.  

Fazem parte da matriz as entidades integrantes do Grupo 1, de acordo com 

funções e atribuições finalísticas.  

 

A seguir tem-se a Matriz de Responsabilidades para este modelo de 

governança.  

 

Quadro 1 - Matriz de Responsabilidades  

 

4.  REPORTES 

 Investimentos 
Acompanhamento da 

Operação 

Monitoramento de 
Indicadores de 
Desempenho 

Concessionária – 
SPE 

R R R 

Poder Concedente  A,C,I A,C,I A,C,I 

Verificador 
Independente 

C,I C,I C,I 

SEMAD/IEF 
A,C,I A,C,I A,C,I 

Órgãos Técnicos de 
Consulta  

 I I 
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Abaixo são apresentados os fluxogramas de reportes que indicam o fluxo de 

informações e o modelo de relacionamento da SPE e do Estado com as 

demais entidades, baseado na Matriz de Responsabilidades citada acima.  
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Quadro 2 – Fluxograma Geral de Reportes - Comitê Gestor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DEFINIÇÃO DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA  

Os mecanismos de governança são conjunto de ferramentas e processos 

usados para alinhar as diversas entidades do projeto com vistas a alcançar e 

garantir um objetivo comum: a maior geração possível de valor para a ROTA 

DAS GRUTAS PETER LUND, atendendo demandas do PODER 

CONCEDENTE e da sociedade. Esses mecanismos tentam minimizar ou 

SPE 

- Convoca integrantes dos comitês  
- Apresenta investimentos e 
resultados  
- Apresenta documentos de 
verificação de indicadores  
- Submete à apreciação  
- Implementa medidas deliberadas 

- Demais atividades 
descritas no CONTRATO. 
 

 

SEMAD/IEF MG 

 

- Analisa documentos  
- Compara com tabela de 
indicadores  
- Faz apreciações necessárias 
juntamente com Organismo 
verificador  
- Faz recomendações e 
consultas técnicas quando 
necessário ao interlocutor 
- Aprova ou não os resultados 
alcançados  

- Demais atividades 
descritas no CONTRATO. 
 

 

VERIFICADOR 
INDEPENDENTE 

- Informa procedimentos do 
período  
- Apresenta dados  aferidos e 
relatório de Desempenho  
- Discute gargalos e resultados 
com os membros do comitê  
- Solicita informações técnicas 
- Apresenta possíveis riscos e 
planos de gerenciamento e 
melhorias 
- Propõe medidas mitigadoras 
e prazos juntamente com 
órgão concedente 
-Apresenta plano de 
treinamentos necessários 

- Demais atividades 
descritas no CONTRATO. 

ÓRGÃOS TÉCNICOS DE 
CONSULTA 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 

 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 

PÁGINA 11 DE 15 

eliminar os conflitos de interesse existentes quando entidades de disciplinas 

distintas trabalham juntas, além de promover eficiência na gestão e 

sustentabilidade nos processos. 

O Modelo de Governança é a ferramenta responsável por assegurar que os 

esforços empreendidos pelas várias entidades abrangidas no projeto atinjam as 

expectativas esperadas nos âmbitos financeiro, político e social. A partir da 

lógica de fluxos informacionais desenvolvida no modelo, serão confiadas as 

responsabilidades a cada uma das PARTES, definindo, ainda, como e quando 

cada um deles irá se manifestar para prestar contas e esclarecimentos sobre 

suas entregas e atividades. 

Para este projeto foram definidos três mecanismos de governança: O Comitê 

Gestor, Reportes e Processos Sugeridos que serão detalhados a seguir.  

 

5.1 Comitê Gestor  

 

 

 

 

Das Responsabilidades:  

 O PODER CONCEDENTE será o responsável por presidir o Comitê 

Gestor ou indicar representantes para tal, além de deliberar sobre 

decisões ou levá-las para instância superior e arbitrar conflitos entre as 

diferentes entidades.  

 Gestão do CONTRATO; 

CONCESSIONÁRIA – PODER CONCEDENTE – VERIFICADOR 
INDEPENDENTE 
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 Revisão, modificação e atualização do modelo de governança; 

 Operação do produto ROTA DAS GRUTAS PETER LUND; 

 Mensuração de performance e consequente impacto na remuneração da 

CONCESSIONÁRIA; 

 Apuração da medição mensal do QID; 

 Reconhecer e analisar potenciais impactos no contrato de gestão e o 

equilíbrio econômico-financeiro do produto ROTA DAS GRUTAS PETER 

LUND ao longo dos anos de concessão. 

 

Periodicidade sugerida para reuniões: Convocada exclusivamente por 

demanda fundamentada de um dos integrantes, com ciência prévia das outras 

partes envolvidas, no mínimo, de 30 (trinta) dias. 

 

5.2 Ponto de Interlocução com outros Órgãos   

Considerando a interdisciplinaridade da ROTA DAS GRUTAS PETER LUND e 

a necessidade de gestão integrada do CONTRATO, propõe-se que a estrutura 

de governança esteja alinhada às áreas de interesse direto do 

empreendimento: Gestão, Meio Ambiente e Proteção do Patrimônio Cultural e 

Turismo.  

Propõe-se que esse alinhamento ocorra através da interlocução com o órgão 

gestor das Unidades de Conservação da Rota Lund, no caso o IEF - Instituto 

Estadual de Florestas de Minas Gerais, e deste para com os demais 

organismos técnicos de interesse do processo, sempre que necessário realizar 

consultas e buscar informações que orientem às tomadas de decisão e 
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deliberações necessárias ao cumprimento dos propósitos do concessionário e 

do PODER CONCEDENTE. 

 

6. PROCESSOS SUGERIDOS  

Sem prejuízo das obrigações assumidas no CONTRATO DE CONCESSÃO, 

indicam-se algumas sugestões que podem colaborar com a interpretação das 

normas deste contrato para a operação da ROTA DAS GRUTAS PETER 

LUND, considerando também as sistemáticas de avaliação, procedimentos de 

convocações de reuniões e sistemas de reportagem de situações problema. 

 

▪ Revisão de indicadores e encargos 

As eventuais solicitações de revisões de indicadores e encargos somente 

deverão ser propostas em caso de verificação de que se esgotaram todas as 

formas de mediação ou alternativa de execução de um encargo ou 

cumprimento de desempenho de um indicador, seja por conta dos mesmos 

terem se tornado obsoletos ou de impossível aplicação.  

Nesse caso, deverá ser elaborado o “mapa de benefícios” dos indicadores a 

fim de auxiliar na compreensão das diretrizes que regem a mensuração de 

desempenho ou os encargos propostos. À luz desse documento e do Plano de 

Manejo da Unidade de Conservação, deverá ser revisto os indicadores 

seguindo as seguintes diretrizes: 

(i) A nova proposta deverá ser estudada em conjunto com a equipe do IEF, 

sendo consultados, quando pertinente, os atores dos Órgãos Técnicos de 

Consulta.  
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(ii) A nova proposta deverá buscar uma equalização com os custos praticados 

na proposta econômico-financeira original.  

(iii) A nova proposta deverá impreterivelmente manter os objetivos da 

concessão definidos originalmente.  

A revisão de indicadores e encargos submeterá às previsões definidas no 

CONTRATO e em seus ANEXOS. 

 

▪ Execução de Padrões de Segurança. 

Devem ser executados os padrões de segurança mínimos definidos pelo 

PODER CONCEDENTE ou referencias de modo a garantir que a operação do 

Produto ROTA DAS GRUTAS PETER LUND siga as melhores práticas de 

segurança existentes. A aplicação de procedimentos complementares que 

orientem as melhores práticas de segurança nos empreendimentos, espaços e 

áreas protegidas da Rota das Grutas Peter Lund é recomendada. 

 

▪ Revisão de métodos de recuperação da vegetação ou de monitoramento 

ambiental  

Por conta dos possíveis avanços tecnológicos, as metodologias de 

monitoramento ambiental ou de recuperação vegetal poderão ser revisadas de 

maneira periódica. Nesse caso, o Comitê Gestor deverá avaliar se as novas 

técnicas propostas garantem a integralidade dos produtos de monitoramento 

previstos na proposta original, sendo admitidas somente novas metodologias 

que suplantem os produtos previstos originalmente.  
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Deve ser dada preferência à consulta ao Grupo Técnico afeito aos temas de 

monitoramento e outras entidades recomendadas pelo PODER 

CONCEDENTE.  

 

▪ Definição de Políticas de Avaliação e procedimentos de governança.  

As políticas de avaliação devem ser definidas considerando um cronograma 

previamente estabelecido para as reuniões do Comitê Gestor e reunião de 

avaliação anual em que todas as informações e resultados estejam 

organizados em um Sistema Demonstrativo de Resultados Anuais para 

divulgação e acompanhamento do PODER CONCEDENTE e verificação da 

evolução do produto, impactos e sustentabilidade, considerando as dimensões 

econômicas, política, cultural e social. 

O processo de convocação de reuniões tenha parâmetros de comunicação 

eficientes e registro das mesmas, contendo pautas, registro em atas, 

discussões relevantes e encaminhamentos definidos, assim como resultados 

dos encaminhamentos das reuniões anteriores pelo PODER CONCEDENTE e 

atores diretos, bem como possam ser base para comunicação de boas práticas 

e processos inovadores no âmbito do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 


