
 

 

 

 

 

 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

DECRETO Nº 61.374, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018. 

   

APROVA O ESTATUTO DO FUNDO 

ALAGOANO DE PARCERIAS – FAP E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe 

confere o inciso IV do art. 107 da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto na Lei 

Estadual nº 7.893, de 23 de junho de 2017, e no art. 2º do Decreto Estadual nº 60.618, de 23 de 

agosto de 2018, e o que mais consta do Processo Administrativo nº 1101-1767/2018, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica aprovado o Estatuto do Fundo Alagoano de Parcerias – FAP, instituído 

pelo Decreto Estadual nº 60.618, de 2018, disposto no Anexo Único deste Decreto. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

 

PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, 23 de outubro de 2018, 

202º da Emancipação Política e 130º da República. 

 

 

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO 

Governador 

Este texto não substitui o publicado no DOE do dia 24.10.2018. 
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ESTADO DE ALAGOAS 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

DECRETO Nº 61.374, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018. 

 

ANEXO ÚNICO 

ESTATUTO DO FUNDO ALAGOANO DE PARCERIAS 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE E DURAÇÃO 

 

Art. 1º O Fundo Alagoano de Parcerias, doravante denominado FAP, tem natureza 

privada, com patrimônio próprio e separado do patrimônio dos cotistas, estando sujeito a 

direitos e obrigações próprias.  

 

Art. 2º Poderão ser cotistas do FAP o Estado de Alagoas, suas autarquias, fundações 

públicas e empresas estatais.  

 

Art. 3º O FAP reger-se-á pelo presente Estatuto por outros atos editados pelos órgãos 

competentes de sua administração e pela legislação a ele aplicável, especialmente a Lei Estadual 

nº 7.893, de 23 de junho de 2017. 

 

Art. 4º O FAP terá sede e foro no Município de Maceió, Estado de Alagoas.  

 

Art. 5º O prazo de duração do FAP é indeterminado.  

 

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 

 

Art. 6º O FAP tem por finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações 

pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos integrantes da Administração Pública do Estado 

de Alagoas, em virtude das Parcerias Público-Privadas – PPPs de que sejam contratantes, de 

locação de ativos e de outros instrumentos similares, nos termos da Lei Estadual nº 6.972, de 7 

de agosto de 2008, que dispõe sobre o Programa de Parceria Público-Privada, sob pena de 

responsabilidade de seus administradores conforme disposto neste Estatuto e na legislação de 

regência. 

 

§ 1º O FAP somente prestará garantia na forma aprovada pela Assembleia de Cotistas. 

 

§ 2º O FAP poderá prestar contragarantias a instituições financeiras, seguradoras e 

organismos multilaterais que garantirem as obrigações dos Cotistas em contratos de Parcerias 

Público-Privadas.  

 

§ 3º O FAP não poderá proporcionar prestação de garantia para qualquer outro tipo de 

obrigação, senão para aquelas citadas no caput deste artigo. 
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ESTADO DE ALAGOAS 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

CAPÍTULO III 

DAS CATEGORIAS DOS COTISTAS 

 

Art. 7º O Estado de Alagoas constitui-se no cotista inicial do FAP, estando autorizada 

a subscrição de cotas por autarquias, fundações públicas e empresas estatais integrantes da 

Administração Pública Estadual. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS 

 

Art. 8º São órgãos estatutários do FAP: 

 

I – Assembleia de Cotistas; e 

 

II – Conselho Consultivo 

 

Seção I 

Da Assembleia de Cotistas 

 

Art. 9º À Assembleia de cotistas, órgão máximo do FAP, compete privativamente: 

 

I – aprovar o tipo de garantia e seu valor máximo; 

 

II – examinar, anualmente, as contas relativas ao FAP; e 

 

III – deliberar sobre: 

 

a) demonstrações financeiras, contábeis e relatório de administração; 

 

b) fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FAP; 

 

c) emissão e subscrição de novas cotas; 

 

d) alteração da taxa de administração; 

 

e) política de investimento; 

 

f) aprovação do laudo de avaliação de bens, utilizados na sua integralização; e 

 

g) os casos omissos a este Estatuto. 

 

IV – alterar o Regulamento do FAP. 
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ESTADO DE ALAGOAS 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

§ 1º A Assembleia de Cotistas não deliberará sobre o pagamento de garantias. 

 

§ 2º Compete ainda à Assembleia de Cotista determinar à instituição administradora a 

adoção de medidas específicas de política de investimento que não importem alteração do 

Regulamento do FAP. 

 

Art. 10. A Assembleia de Cotistas se reunirá: 

 

I – ordinariamente, 1 (uma) vez por ano, quando da apresentação das demonstrações 

contábeis; e 

 

II – extraordinariamente, sempre que o Administrador indicar a necessidade de 

deliberação de outorga de garantia cujo exame tenha sido indicado pelos próprios cotistas ou 

quando convocada pelo Administrador ou por algum dos cotistas.  

 

Seção II 

Do Conselho Consultivo 

 

Art. 11. O FAP contará com 1 (um) Conselho Consultivo, que se reunirá, 

ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu 

Presidente.  

 

Art. 12. O Conselho Consultivo será composto por 5 (cinco) representantes dos 

cotistas, indicados na proporção de sua participação no patrimônio do FAP, sem direito à 

remuneração.  

 

Art. 13. O Conselho terá por atribuições: 

 

I – acompanhar o desempenho do FAP, a partir de relatórios elaborados pelo 

Administrador, bem como os relatórios de gestão do FAP; 

 

II – propor aos cotistas as políticas e diretrizes para gestão do FAP; 

 

III – apreciar previamente à Assembleia de Cotistas o relatório de administração do 

FAP; 

 

IV – Examinar os relatórios de auditorias interna e externa do FAP e a prestação de 

contas anual do FAP; e 

 

V – opinar sobre os estudos de viabilidade das garantias elaboradas pelo FAP e quanto 

ao planejamento e estratégia de atuação do FAP. 
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ESTADO DE ALAGOAS 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

CAPÍTULO V 

DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 14. Poderão ser utilizados os seguintes recursos para capitalização do FAP: 

 

I – Fundo Especial de Segurança Pública do Estado de Alagoas – FUNESP; 

 

II – Fundo Penitenciário do Estado de Alagoas – FUNPEAL; 

 

III – Fundo Estadual de Saúde – FES; 

 

IV – Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FERH; 

 

V – Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Alagoas – FEFAL; 

 

VI – outros fundos estaduais, observadas as disposições da Lei Estadual nº 7.893, de 

2017; 

 

VII – recursos oriundos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – 

FPE; 

 

VIII – aportes de capital provenientes do Tesouro Estadual, de linhas de financiamento 

de instituições financeiras oficiais ou dotações consignadas no orçamento; e 

 

IX – outros bens e direitos de titularidade direta ou indireta do Estado.  

 

Parágrafo único. Os recursos de fundos estaduais, uma vez incorporados ao FAP, 

serão discriminados e, para todos os efeitos, vinculados exclusivamente aos contratos de 

concessão, de parcerias público-privadas, de locação de ativos e de outros instrumentos 

similares de mesma natureza do respectivo fundo que motivaram sua vinculação e utilização, 

conforme disposto em suas respectivas normas instituidoras. 

 

Art. 15. A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida 

pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista 

excedentes ao necessário para a manutenção do controle pelo Estado, ou outros direitos com 

valor patrimonial. 

 

Art. 16. O FAP não pagará rendimentos a seus cotistas, assegurando-se a qualquer 

deles o direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, correspondente ao patrimônio 

não utilizado para concessão de garantias, fazendo-se a liquidação com base na situação 

patrimonial do Fundo.  
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ESTADO DE ALAGOAS 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

Art. 17. A política de investimentos do FAP deverá buscar a valorização das cotas por 

meio da gestão e administração de uma carteira de ativos financeiros, títulos e valores 

mobiliários, moeda corrente, bens móveis e imóveis, ou outros direitos com valor patrimonial, 

buscando a manutenção de sua rentabilidade, segurança e liquidez. 

 

CAPÍTULO VI 

DO REGIME FINANCEIRO E CONTÁBIL 

 

Art. 18. O exercício social do FAP compreende o período de 1º de setembro de cada 

ano a 31 de agosto do subsequente e, ao seu término, serão elaborados balanço patrimonial, 

demonstração de resultado e demonstração de fluxo de caixa.  

 

Parágrafo único. Além das informações citadas no caput deste artigo, ao final do 

exercício deverão ser submetidos ao Conselho Consultivo, para apreciação, e à Assembleia de 

Cotistas, para aprovação, o parecer do auditor independente e o relatório de administração.  

 

Art. 19. Os demonstrativos contábeis seguirão as regras estabelecidas pelo Banco 

Central, no que couber.  

 

CAPÍTULO VII 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 20. O FAP será administrado e gerido pela Alagoas Ativos S.A., a quem caberá, 

em nome deste, o adimplemento da contraprestação pecuniária do Estado de Alagoas.  

 

Parágrafo único. Caberá ao Administrador deliberar sobre a gestão e alienação dos 

bens e direitos do FAP, zelando pela manutenção de sua liquidez, em conformidade com este 

Estatuto, e com as decisões da Assembleia de Cotistas.  

 

Art. 21. Compete ainda ao Administrador: 

 

I – analisar a viabilidade das garantias, incluindo-se a modalidade adequada a cada 

projeto de parceria público-privada; 

 

II – propor à Assembleia de Cotistas a modalidade mais adequada de outorga de 

garantia para o projeto de parceria público-privada; 

 

III – outorgar as garantias aprovadas pela Assembleia de Cotistas; 

 

IV – honrar as garantias outorgadas em caso de inadimplemento do parceiro público 

em contrato de parceria público-privada; e 
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V – Divulgar aos cotistas, tempestivamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao 

FAP ou a suas operações, inclusive propositura de demandas judiciais contra o FAP e variações 

significativas no patrimônio do Fundo. 

 

Art. 22. Desde que autorizado pela Assembleia dos Cotistas, o Administrador poderá 

contratar terceiros para exercer, total ou parcialmente, a gestão de ativos do FAP, individual ou 

conjuntamente, podendo também ser contratada instituição para realizar as atividades de 

custódia, controladoria e escrituração da emissão, resgate de cotas e tesouraria. 

  

Art. 23. A responsabilidade do Administrador estende-se à gestão das garantias, 

atividade que compreende a avaliação, outorga, acompanhamento, quitação e liberação de 

garantias. 

 

Art. 24. Constituem obrigações do Administrador: 

 

I – agir sempre no único e exclusivo benefício dos cotistas e do FAP, empregando na 

defesa de seus direitos a diligência exigida pelas circunstâncias e praticando todos os atos 

necessários a assegurá-los, judicial e extrajudicialmente; 

 

II – divulgar aos cotistas, tempestivamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao 

FAP ou a suas operações, inclusive propositura de demandas judiciais contra o FAP e variações 

bruscas significativas no patrimônio do FAP; e 

 

III – outras discriminadas no Regulamento do FAP. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA LIQUIDAÇÃO 

 

Art. 25. A liquidação do FAP, deliberada pela Assembleia de Cotistas, ficará 

condicionada à prévia quitação da totalidade dos débitos garantidos ou liberação das garantias 

pelos credores.  

 

Parágrafo único. Liquidado o FAP, seu patrimônio será rateado entre os cotistas, com 

base na situação patrimonial à data da dissolução.  

 

CAPÍTULO IX 

DAS ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS 

 

Art. 26. Este Estatuto somente poderá ser alterado por decisão da Assembleia de 

Cotistas, prevalecendo voto de qualidade do maior cotista em caso de empate. 
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Parágrafo único. As alterações do Estatuto que se impuserem por força de lei serão a 

ele incorporadas pela Assembleia de Cotistas e submetidas, previamente, ao Conselho 

Consultivo.  

 

Art. 27. As alterações do Estatuto do FAP não poderão: 

 

I – contrariar as finalidades referidas no art. 6º deste Estatuto; ou 

 

II – ferir contratos já firmados. 

 

Art. 28. Este Estatuto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, 23 de outubro de 2018, 

202º da Emancipação Política e 130º da República. 

 

 

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO 

Governador 
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