MATRIZ DE RESPONSABILIDADES QUE ENTRE SI CELEBRAM OS ENTES
FEDERATIVOS ABAIXO NOMINADOS COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA
COPA DAS CONFEDERAÇÕES FIFA 2013 E DA COPA DO MUNDO FIFA 2014

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO ESPORTE, situado na Esplanada dos
Ministérios, Bloco A, T andar, em Brasília/DF, CNPJ n° 02.961.362/0001-74, neste ato

O

representado pelo seu Ministro, Senhor Orlando Silva de Jesus Júnior, RG n° 319.902.404 SSP/BA, CPF n° 565.244.555-68; o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, situado na 3a
Avenida, Plataforma IV, Ala Sul, n° 390, em Salvador/BA, CNPJ n° 13.937.032/0001-60, neste ato

representado pelo seu Governador, Senhor Jaques Wagner, RG n° 022.861.819 SSP/RJ, CPF n°
264.716.207-72; e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, situada na Praça Municipal
s/n, em Salvador/BA, CNPJ n° 13.927.801/0001-49, neste ato representada pelo seu Prefeito,
Senhor João Henrique de Barradas Carneiro, RG n° 1.177.924 SSP/BA, CPF n° 140.349.485-15,
CONSIDERANDO QUE:

I - A Copa do Mundo FIFA 2014 será um dos maiores eventos esportivos do mundo, com a
participação de atletas e técnicos representando 32 países, e que será realizada no período de junho
a julho de 2014, em data a v.r:r lixada pela FIFA;
li - O Brasil, em 30 de outubro de 2007, foi escolhido pela FIFA como país sede da Copa das
Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FíFA 2014 e (juntas denominadas
"Competições");
/~>

III - Foi assinado um Tenno de Compromisso entre o Comitê Organizador Brasileiro Ltda.

^

("Comitê Organizador"), p;:ssoa jurídica de direito privado, reconhecido pela FIFA, constituído
com o objetivo de zelar pela observância de todas as obrigações e prazos inerentes à organização
das "Competições", e cada uma das "Cidades Candidatas", pelo qual as cidades selecionadas à sede
das "Competições" se comprometeram a firmar os instrumentos necessários à conjunção de
esforços entre os Entes Federativos para definição de prioridades, prazos e responsabilidades
relativos aos empreendimentos relacionados às "Competições";
IV - Das 18 (dezoito) cidades candidatas, 12 (doze) cidades foram selecionadas como Cidades-

Sede (Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife,
Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador); e
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V - Há necessidade da conjugação de'esforços por parte de ..odas a^In&âncias governamentais
(Federal, Estadual, Municiai e Dismtaí), entidades e população, para assegurar o sucesso e a

realização das "Competíçõtíi";///-^
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RESOLVEM:

Firmar apresente Matriz de Responsabilidades com oobjetivo de viabilizar aexecução das ações

governamentais necessárias àrealização das "Competições", sob oregime de mutua cooperação,
mediante as considerações, cláusulase condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

0 presente Instrumento tem por objeto adefinição da Matriz de Responsabilidades de cada um dos
seis signatários (União, Estado, Distrito Federal ou Município) para a execução de medidas
conjunias e projetos imprescindíveis para a realização das "Competições", por meio das ações
constantes dos documentos Anexos e futuros Termos Aditivos, partes integrantes desta Matnz de
Responsabilidades.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES

Cabe aos partícipes definir eviabilizar os meios necessários para atingir oobjeto da presente Matriz

de Responsabilidades, bem como implementar as ações previstas ereferenciadas nos Anexos eseus
o

futuros Aditivos, observando suas competências institucionais e o disposto na Cláusula Terceira
deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DOS PARTÍCIPES
1- Compete ao Estado e/ou ao Município, sem prejuízo da repartição de atribuições prevista nos
Anexos, executar ecustear as intervenções associadas às "Competições" eexpressas nesta Matriz,
referente a:

i)

Mobilidade Urbana;

ii)
iii)

Estádios e seu entorno;
Entornode aeroportos; e

iv)

Entorno de terminais turísticos portuários.

II - Compete à União executar e custear as intervenções em:

c

i)

Aeroportos: terminais de passageiros, pistas epátios; e

ii)

Portos: terminais turísticos.

III - A União oferecerá aos entes a possibilidade de contratar financiamento a intervenções em
Estádios e Mobilidade Urbana, nas condições estabelecidas em resolução do Conselho Monetário

Nacional, exigindo do tomador de recursos adequação e satisfação com estas e outras condições
requeridas para a assinatura de contrato de financiamento.

IV - Os Estados e Municípios deverão observar rigorosamente a legislação específica para a
contratação de operações de crédito, em especial, mas não se limitando às seguintes normas: Lei

Complementar 101/2000 e Resoluções do Senado Federal n° 40/2001 e n° 43/2001. Os Estados
deverão incluir as referidas operações de crédito nos seus respectivos Programas de Reestruturação

eAjuste Fiscal.

i C)

V-Os projetos destacados nos anexos são compatíveis com ocalendário^^Competições", sendo

sua conclusão em tempo hábil responsabilidade exclusiva dos -espectívos executores. Eventuais

atrasos de cronograma deverão ser imediatamente comunicados às demais parfes desta M^W*
Responsabilidades, assim como as providências identificadas para afconclusãOydo nroieto ertf&razo.

^mnailwl com as "Competições". Caso os atrasos previstos tragam prejuízos às "Competições" o

SKSJKÍ*mitigadoras ese ~l~^*Z~jffa^
inclusive financeiramente, de modo aminimizar oimpacto esperado nas Compet.coes .
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES

I- As ações previstas na presente Matriz de Responsabilidades nSo são exaustivas, sendo que todas

as ^eraçõesTcorílementações necessárias serão consolidadas mediante assmatura de Termos
Aditivos.

H- Os partícipes atestam seu comprometimento com todas as cláusulas edisposições da presente
Matriz de Responsabilidades efuturos Aditivos, empenhando os recursos possíveis aseu alcance.
III - É obrigatória a publicação desta Matriz de Responsabilidades pelos signatários deste
Documento.

IV - Os prazos estipulados nos Anexos pressupõem arealização de todas as etapas necessárias para
a conclusão da obra.
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V- Todos os documentos que se fizerem necessários à execução das ações previstas na presente

Matriz de Responsabilidades e seus Anexos serão considerados partes integrantes desU
Instrumento.

VI - Os partícipes deverão indicar as fontes orçamentárias utilizadas no custeio de todas as ações
relacionadas nesta Matriz de Responsabilidades e seus Aditivos.

VII - Outras ações voltadas àrealização das "Competições", que não estejam previstes na presente
Matriz de Responsabilidades eseus Aditivos, poderão ser executadas pelos signatários, desde que
custeadas por receitas provenientes exclusivamente de seus orçamentos próprios, parcerias ou
patrocínios.

^
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VIII - Com apreocupação de viabilizar ao máximo os investimentos, os partícipes poderão optar
por qualquer modelo de contratação, sempre de acordo com alegislação especifica.
IX - Deverão ser discriminados meios eficazes para ogerenciamento eafiscalização dos projetos
de empreendimentos edos investimentos realizados, inclusive por meio de terceiros especialmente
contratados para este fim, permitindo-se omonitoramento do cumprimento dos prazos de execução
e do atendimento aos requisitos técnicos exigidos pela FIFA.

X - Caberá aos signatários indicar interlocutores oficiais, que comporão o Comitê de

Responsabilidade da Copa 2014, a fim de centralizar e iiniformizar as informações relativas as

ações previstas nesta Matriz de Responsabilidades eseus Aditivo;.

XI - As responsabilidades dos signatários não se limitam às previstas nesta Matriz de
Responsabilidades, estendendo-se àquelas decorrentes de compromissos assumidos perante aFIÍ-A
e/ou o "Comitê Organizador".

CLÁUSULA QUINTA - DO MONITORAMENTO

Caberá à União a criação, implantação e gestão de sistema/fe Monitoramento, unifi
uniformizando um canal de informação para interlocução dúéra» entre os signatários^
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para consulta efiscalização de todas as ações por órgãos de controle do Governo Federal, Estados,
Municípios, Distrito Federal epor toda asociedade.

Paráerafo único. Os signatários se obrigam adisponibilizar todas as informações ^cessárias á

aUmenUçâo eatualização do sistema, inclusive aquelas realizadas exclus.vamente com recursos
próprios.

4.

CLÁUSULA SEXTA - DO COMITÊ PARA A COORDENAÇÃO, O
ACOMPANHAMENTO E A AVALIAÇÃO

Os interlocutores oficiais indicados na forma do inciso Xda Cláusula Quarta constituirão comitê

queseíespSiS pela coordenação econsolidação das ações previstas na presente Matnz de
Responsabilidades.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS SW*NCEIROS

A liberação de quaisquer recursos financeiros previstos nas ações desta Matriz de

LJoSLdes ^ Js Aditivos, somente será efetivada apôs aasstnatura do presente
Q

Instrumento.

81» Os signatários da presente Matriz de Responsabilidades não estão eximidos de cumprir demais

LigenciTnecessárias àobtenção de recursos, inclusive de firmar compromtssos, convemos e
contratos.

§2° Acontrapartida ao financiamento oferecido pela União éde responsabilidade exclusiva do

Tomador, enão poderá conter recursos oriundos do Orçamento Geral da Uruão.
S3= Eventual alteração no orçamento, que gere anecessidade de aporte de recursos «P«wf«

orcvUtÓ ^ açto desta Matriz de Responsabilidades eseus Aditivos, será de resP°nsabd.dade
Eva% P^e executora do empreendimento, devendo aUnião ser imedtatamente mformada da
elevação de custos.

Q

eLei Complementar 101/2000.

CLÁUSULA OITAVA -DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO EALTERAÇÕES

Apresente Matriz de Responsabilidades vigorara da data de sua assinatura até 31 de dezembro de

2014, podendo ser prorrogada por acordo dos partícipes.

Parágn.fo único. Aalteração ou complementaçâo da presente J^ ^^V™*"*"*

ocorrerá aqualquer tempo, por acordo dos partícipes, mediante acelebração de Termo Adtüvo.
CLÁUSULA NONA -DA DENÚNCIA OU RESCISÃO
jj>

Opresente Instrumento poderá ser denunciado p*>M«*iP« *J^^*^^^
pactuadas nesta Matriz de Responsabilidaa^T V^

\^^y
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Parágrafo único. A exclusão da cidade-sede, por qualquer motivo que seja, desobrigará os

signatários das responsabilidades previstas nos Anexos eTermos Aditivos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS COMUNICAÇÕES

As comunicações entre as partes havidas no âmbito deste Instrumento poderão ser realizadas por
quaisquer meios eletrônicos e/ou telegráficos, tais como: mensagem eletrônica, fac-símile,
videoconferência, entre outros.

Parágrafo único. Especificamente no que tange às notificações para cumprimento de eventuais
obrigações não concluídas no prazo assinalado nesta Matriz, acomunicação deverá ser realizada
por Cartório de Títulos e Documentos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

O

Os casos omissos e/ou situações contraditórias desta Matriz de Responsabilidades deverão ser

resolvidos administrativamente entre os partícipes, com prévia comunicação por escrito da

ocorrência, consignando-se prazo para resposta. Todas as questões que não puderem ser resolvidas
desta forma serão dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal, ex vi do art. 102, inciso I, alínea T da

Constituição Federal, ou, no caso do Município partícipe, pelo Foro da Justiça Federal, Seção
Judiciária de Brasília-DF.

E, por estarem assim justos ede acordo, firmam este Instrumento em 3(três) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, que também assinam, para que surtam seus

efeitos jurídicos e legais, emjuízo e fora dele.
Brasília, 13dejaneirode2010.
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Matriz de Responsabilidades
Salvador-Bahia

SALVADOR - BAHIA
ANEXO A

MOBILIDADE URBANA

BRT: Corredor Estruturante Aeroporto / Acesso Norte1

BA-A.01

Total do Projeto: R$ 5677 milhões
Valor
(em R$mfíhõcs)

Ação

Referência

Responsabilidade

Prazo

início

Conclusão

14.6

Jul/09

Abr/10

11,3

Jun/10

Fev/11

5413

Ago/10

Ago/12

BRT: Corredor Estruturante

BA-A.01/01

Aeroporto / Acesso Norte -

Projeto Básico

__

Recursos

Execução

Governo Estadual

Governo Estaduaí

Governo Municipal

Governo Municipal

Governo Estadual

Governo Estadual

Governo Federal

Governo Estadual

BRT: Corredor Estruturante

BA-A.01/02 Aeroporto / Acesso Norte •

Desapropriações
BA-A.01/03

BRT: Corredor Estruturante

Aeroporto / Acesso Norte - Obras

(Financiamento CAIXA)

'As contrapartidas serão definidas conforma regras da Unha do finandamento.

MÁRCIO FORTES DE ALMEIDA
Ministro de Estado das Cidades

O

O
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Matriz de Responsabilidades
Salvador - Bahia

SALVADOR - BAHIA
ANEXO B

ESTÁDIO / ARF.NA

Reconstrução do Estádio da Fonte Nova

BA-B.01

Valor do Projeto: R$ 5917 milhões
Ação

Referência

BA-B.01/01

Reconstrução do Estádio da
Fonte Nova - Projeio Básico

Valor
(em k$ mQhõet)

2,2

Responsabilidade

Prazo

Início

Conclusão

Recursos

Execução

Seí/08

Jan/0?

Governo Estadual

Governo Estadual

Governo Federal

400.0'

BA-B.01/02

Reconstrução do Estádio da

(Financiamento BNOES)
Mar/10

Fonte Nova - Obro

Dez/12

189.5

Governo Estadual

Governo Estadual

/•; Valor limite máximo pato fínoncfamento. conforme Resolução 3.80 F/2009, do Conselho Monetário Nacional.
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