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O ora  designado  Contrato  de  Impacto  Social  -  CIS  é  um instrumento  de  parceria
público-privada  que  vem  sendo  cada  vez  mais  utilizado  em  diversos  países  e  grandes
metrópoles, como Nova Iorque.

Também conhecido em inglês por social impact bond (vínculo de impacto social), o CIS
pode ser considerado uma evolução das concessões, contratos de gestão e parcerias com o
terceiro setor.

Diferentemente desses instrumentos tradicionais, no entanto, o CIS não se preocupa
com a natureza jurídica do parceiro privado que receberá recursos públicos para financiamento
de  atividade  de  interesse  social,  tampouco  se  apresenta  como  contrato  de  prestação  de
serviços de natureza sinalagmática.

Nos modelos de contratação tradicionais, o objeto contratado consiste em prestação de
serviço, havendo uma tolerância em relação à qualidade. A ultrapassada lei de licitações pouco
mune o Administrador Público de garantias e liberdade para contratação do melhor serviço,
dando prioridade ao preço, o que nem sempre vai ao encontro da eficiência.

No CIS, contudo, contrata-se uma meta social, antes do serviço. Ou seja, diversamente
dos  contratos  tradicionais,  o  modelo  proposto  contrata,  indiretamente,  a  própria  eficiência.
Nesse aspecto, aproxima-se do contrato de gestão celebrado com as organizações sociais,
mas deste  se  afasta  por  não exigir  uma estrutura  interna  da entidade,  tampouco por  não
implicar a contratação de gestão de equipamento público. O CIS desburocratiza a máquina
pública, promove eficiência e economicidade e evita desvio de finalidade, como o que ocorre na
contratação de organizações sociais, como têm revelado investigações sobre a concentração
dessas entidades em grupos econômicos.

Para sua efetivação, no entanto, são necessários outros instrumentos que lhe ofereçam
suporte, entre os quais a criação de um índice que seja apto a mensurar o impacto social.
Impactar, no sentido figurado aqui utilizado, conota causar efeitos relevantes. Na área social,
significa provocar melhorias significativas em suas diversas dimensões. Assim, é necessário ter
uma ferramenta para que se possa acompanhar a evolução dos indicadores sociais, razão pela
qual propomos neste projeto de lei  a criação de um Índice Paulistano de Desenvolvimento
Social,  composto  por  diversos  indicadores,  como  renda,  taxa  de  natalidade,  mortalidade,
escolaridade, entre outros. O Índice já existe em âmbito estadual e é importante instrumento de
formulação de políticas públicas.

Desse modo, submetemos o presente projeto à deliberação, o qual poderá ainda sofrer
aperfeiçoamentos dos nobres pares, esperando sua aprovação.
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