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O Presidente do Conselho, Secretário de Governo José Gama Neves, iniciou a 

reunião perguntando à Coordenadora Geral das Parcerias Público-Privadas e 

Concessões, Alana Gonzales Tinoco, se estava tudo pronto para o cumprimento do 

prazo do dia 17 de março (referindo-se ao parecer do grupo técnico da prefeitura em 

relação aos produtos 1 e 2 entregues pela CEF, no âmbito do contrato para 

estruturação da PPP de lluminação Pública de Camaçari). 

A Coordenadora Geral esclareceu que toda a parte técnica, englobando a análise 
técnica das minutas, dos anexos e do edital estava concluída. Informou que dois 
pontos se encontravam condicionados à deliberação do Conselho Gestor, o que 

poderia demandar a revis�o do contrato, dos seus anexos e do edital. Informou ainda 

que, de acordo com o contrato, a CEF tem 15 dias para responder aos 
questionamentos feitos pela Prefeitura. Ponderou também que, conquanto não haja 
previsão expressa em contrato, é razoável que, após a revisão levada a cabo pela 

CEF, a Prefeitura disponha de algum prazo para verificar se houve adesão a todas as 

sugestões do Municipio. 

A Coordenadora Alana passou a explanar os pontos a serem objeto de deliberação 
pelo Conselho Gestor, sendo o primeiro deles a contratação do Verificador 
Independente, que é uma figura dentro do contrato de PPP e Concessão que atua 

como fiscalizador do contrato. É uma ernpresa privada que atua como fiscalizador e 
faz a aferição da prestação de serviço da Concessionária. Na PPP, a contraprestaçao,
ou seja, o pagamento do Poder Concedente ao Concessionário, é vinculado ao 

desempenho do Concessionário, que devo atender a todos os itens que contribuem 
para o indice de desempenho. Todo pagamento na PPP 6 atrelado ao desempenho, a 
eficiencia do Concessionárlo, que deverá ser máxlma para ter direito ao recebimento 
integral da contraprestação mensal. 



Em seguida, a Coordenadora Alana informou que a modelagem sugeriu que a 

contratação do Verificador Independente fosse feita pelo Concessionário, sendo que 
essa contratação pode ser feita tanto pelo Concessionário quanto pelo Poder 

Concedente, havendo vantagens e desvantagens para cada uma das opções. A 
seguir, pontuou que a maior parte dos contratos de PPP de iluminação pública prev� a 
contratação do Verificador Independente pelo Poder Concedente 
Informou ainda que o Grupo Técnico elaborou um parecer prévio que foi discutido com 
a CEF. sinalizando que, tecnicamente, o entendimento era no sentido de que a 
contratação do Verificador Independente deveria ficar a cargo do Poder Concedente 
através de processo licitatório, de modo a trazer mais idoneidade ao processo de 
contratação, enquanto a contratação privada poderia ensejar uma relação mais 
distante entre o Poder Concedente e o Verificador Independente. A CEF, por sua vez, 
teria argumentado que uma vez que o VI fosse contratado pelo Poder Concedente,. o 
pagamento não poderia ser pela CoSIP, pois não é iluminação pública. A 
Coordenadora se opós, argumentando que esse ponto é pacifico nos contratos, e que 
não houve nenhuma discussão por parte das Procuradorias Municipais, porque 
entendem que o Vi é um instrumento que só existe por conta da PPP de iluminação 
pública, que é obrigatório a contratação do Vl e, por essa razão, ele está dentro do 
objeto da PPP de iluminação pública. 

Com relaçaão à forma de pagamento, a modelagem previu a contratação de uma 
instituição financeira, um banco, que vai administrar todo o recurso da COSIP. A 
Coelba transfere para esse banco toda a receita da coSIP e o banco realiza os 
pagamentos, primeiramente da conta de energia elétrica, depois o valor apurado da 
contraprestação mensal ao Concessionário e outras situações como penalidades, 
indenizações, conforme está descrito nas diretrizes expressas no contrato, bem como 
do contrato com a instituição fiduciária. 

O Presidente José Gama indagou se o Verificador Independente seria o responsável 
pelo atesto das notas de pagamento e a Coordenadora Alana sinalizou 
afirmativamente, pois o entendimento é que este senviço faz parte do escopo da 
contratação do VI. 

O Procurador Geral Bruno Nova inquiriu se já houve manifestação do Tribunal de 
Contas referente ao pagamento do VI com recursos da CoSIP, ao que a 
Coordenadora Alana respondeu que sim, que existem contratos em execução e que
nenhum deles prevê a contratação do Verificador Independente pelo Concessionário. 
Ponderou ainda que o Concessionário pagaria o VI com recursos originários da própria 
COSIP, ainda que o pagamento fosse feito indiretamente. 

O Secretário Genival Seixas questionou se esse valor era separado dos demais, ao 
que a Coordenadora Alana respondeu que não, pois dentro do valor da 
contraprestação já vai estar atrelado (na verdade é a receita da COSIP que pagaráá a 
contraprestação e demais despesas) ou seja, o valor da COSIP mensal e a 
contraprestação que vai ser relacionada ao serviço que está sendo prestado, contudo 
a fonte é mesma, que é a COSIP. Diante deste posicionamento, informou que a CEF 
concordou com o argumento juridico da Coordenadora no que tange ao pagamento do 
VI via COsIP, mas argumentaram que seria mais atrativo para a iniciativa privada que 
a contratação do VI fosse feita pelo Concessionário, devido à maior celeridade de 
contratação entre privados em relação à contratação pública. 

Para a solução deste ponto, a Coordenadora sugere que a contratação do Verificador 
Independente deva ser feita pelo Poder Concedente, ainda que a contratação seja 
morosa por ter que ser através de processo licitatório, demandando um prazo maior 



que a contratação pelo privado. Ressaltou, também, que sendo a contratação do 

Verificador Independente uma condição de eficácia do contrato, isto contripor processo 

licitatório demande um prazo maior que a contratação privada, figurando como 

Condição de eficácia do contrato, isso contribui para o Poder Concedente agir com 

celeridade na contratação, sob pena de atraso da execução do conrtato, alèm de 

penalidades. 

O Procurador Bruno Nova afirma que não vê dificuldade quanto à essência e que não 

tem dúvidas que a contrataç�o do Verificador Independente deva ser realizada pelo 

Poder Concedente. 

Em seguida todos os conselheiros decidiram que a contratação do Verificador 

Independente deveria ser feita pelo Poder Concedente, constando como condição 

para eficácia do contrato, conforme proposto pela Coordenadora. 

A seguir, passou-se a deliberar um aspecto que a modelagem trouxe e que foi 

questionado pelo Grupo Técnico no que concerne ao risco do Poder Concedente. 

A Coordenadora Alana esclareceu que a contratação via Parceria Público-Privada tem 

uma natureza de compartilhamento de riscos, que devem ser alocados no contrato a 

cada uma das partes, considerando que a atribuição de riscos leva em consideração 
quem melhor administra um determinado risco. O advento de uma situação 

considerada como risco, poderá ensejar revisão contratual. 

O Grupo Técnico questionou quatro riscos para o Poder Concedente atribuídos na 

minuta contratual apresentada pela CEF, sendo que três deles foram revertidos, 
retirados do contrato, restando apenas um, que permaneceu o impasse e foi trazido 

para deliberação do Conselho Gestor. Trata-se do risco de greve dos funcionários da 

distribuidora de energia. 

O Procurador Bruno Nova comentou que a greve pode se originar do descumprimento 
de uma cláusula, de um TAC, de um ajuste com os funcionários que não seja 
cumprido pelo Poder Concedente e que, nesse caso, não é justo penalizar o 
Concessionário. Ainda que a Administração não tenha controle sobre a greve de seus 

funcionáios, este risco está circunscrito ao seu åmbito de atuação. Já a questão da 

greve dos funcionários da distribuidora não se encontra no mbito de atuação do 

Poder Concedente. 

A Coordenadora informou que questionou a CEF neste sentido, que não haveria 
cabimento em alocar este risco ao Poder Concedente, ao que a consultoria 

respondeu, sem qualquer base de sustentação jurídica, que ainda assim entendia que 
o Poder Concedente teria melhor condição de lidar com esse risco que o 
Concessionário e, por esta razão, deveria assumir esse risco. Diante do impasse, a 
questão foi trazida ao Conselho Gestor para deliberação, se acata à sugestão da 

consultoria ou altera a cláusula referente à alocação de risco de greve dos 
funcionários da distribuidora de energia elétrica ao Poder Concedente. 

O Presidente José Gama Neves questionou se a Coordenadora tem noticia deste risco 
já ter se concretizado em algum contrato de PPP no Brasil. A Coordenadora afirmou 

que não houve impacto em contrato, como Belo Horizonte, por exemplo. Salientou que 
não tem conhecimento. 

O Procurador indagou se esse risco vem sendo alocado ao Poder Concedente nos 
demais contratos de PPPs, ao que a Coordenadora respondeu que havia uma 
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variação, o contrato de Salvador, por exemplo, não traz essa previsão, ao passo que o 

de Porto Alegre acreditava que sim. 

O Presidente manifestou-se contrariamente à assunção deste risco pelo Poder 
Concedente, pois o mesmo não tem ingerência sobre o assunto junto à empresa 
distribuidora de energia elétrica. Em seguida, os demais conselheiros concordaram 
Com a manutenção do entendimento do Grupo Técnico acerca da exclusão deste risco 

vinculado ao Poder Concedente. 

Isto posto, a Coordenadora introduziu novo tópico para deliberação: o Acordo 

Operativo. 

Explicou que o Acordo Operativo é um documento que traz diretrizes e condições da 

relação do Poder Público, da Concessionária e da Coelba. A consultoria elaborou uma 
minuta deste Acordo, que traz procedimentos operacionais, como solicitação de 

documentos, atendimentos diversos, etc., visando o estabelecimento de regras para a 

relação entre os três entes. 

Nesta minuta, o Acordo Operativo figuraria como condição suspensiva do contrato. O 

documento foi bastante estudado pelo Grupo Técnico e discutido com a CEF, que 
ressaltou a importância da existéncia do documento para disciplinar a questão 
operacional e a responsabilidade de cada ente. Houve divergência quanto à previsão 
feita pela consultoria de cláusula suspensiva pela não assinatura do referido Acordo, 
bem como penalidades, ou seja, indenizações ao Concessionário. 

O Procurador indagou se a penalidade prevista era referente à culpa do Poder 
Concedente na não celebração do Acordo Operativo, ao que a Coordenadora 
respondeu que não, a previsão incluía recusa da distribuidora na celebração do 
Acordo, o que foi considerado por todos os presentes como incabível. A Coordenadora 
informou que foi sugerida uma nova redação da cláusula contratual, segundo a qual, 
em caso de inexistência de Acordo Operativo, a cessão dos direitos e obrigações do 
Poder Concedente junto à Coelba seria feita ao Concessionário no ato da assinatura 
da PPP. Ou seja, o Concessionário poderia se relacionar com a Coelba a partir da 
assinatura do contrato, independente da celebração do Acordo Operativo, muito 
embora seja desejável que o Acordo ocorra, mas não figurando como cláusula 
suspensiva e muito menos ensejando pagamento de indenização, caso não ocorra. O 
departamento juridico da Coelba foi consultado e não colocou óbice à cessão dos 
direitos e obrigações nos moldes propostos pelo Grupo Técnico. 

O Procurador questionou se foi alterado e retirada a previsão de multas, a0 que a 
Coordenadora respondeu afirmativamente, o que foi aprovado pelos demais 
conselheiros. 

A seguir, foi introduzido novo tema para deliberação, que foi a inserção ou não da 
Agência Reguladora no contrato, anexos, edital, etc. A Agencia Reguladora (ARSEC) 
foi criada por lei em 2018 com a finalidade de fiscalizar e regular todos os serviços 
públicos do municipio de Camaçari. A consultoria, tendo conhecimento desta 
legislação municipal, trouxe a previsão em todos os documentos do papel da ARSEC 
que é de fiscalizar, uma vez que não cabe regulação neste caso. Contudo, a 
Coordenadora chama a atenção para o fato de que a Agência Reguladora, embora 
tenha sua criação prevista em lei, nunca foi efetivamente constitulda, de modo que 
não faz sentido que ela conste expressamente no contrato. Além disso, o papel de 
fiscalização já seria exercido pelo Verificador Independente, de modo que foi proposta 
a exclusåo da ARSEC com previsäo expressa nos documentos da PPP 



Outro ponto que foi propos pela modelagem io Comitê de Governança, que viria a 

ser uma coordenação de integração e disciplina de esforço das partes na execuçao 

dos serviços concedidos e dos serviços de responsabilidade do Poder Concedente. 
Seria um Comitê de atuação conjunta do Concessionário e do Poder Concedente, 
acompanhando no cadastro, 
instituição de divulgação de regras, fluxo e método de trabalho, registro e relato de 
imperfeições, planejamento de inicio da operação da rede municipal. etc. A 
Composição do Comitê se daria, em partes iguais, pelas partes da concessao e, 

eventualmente, por especialistas convocados sob demanda, sempre que houvesse 
necessidade de análise de aspectos técnicos. Além de definir critériose protocolos 

para melhoria do desempenho dos serviços, as decisões do Comitê afetariam o 

equilibrio econômico-financeiro do contrato. 

eliminando dificuldades, conflitos, divergências, 

O Procurador Bruno Nova questionou se as atribuições sobre decisQes que poderiam 
alterar e ensejar o reequilibrio econômico não seriam do Conselho Gestor, conforme 

previsto na lei que criou o Conselho. A Coordenadora respondeu afirmativamente e 

acrescentou que discordava da participação do Concessionário neste Comitê. 

O Procurador afirmou que o Comitê como um órgão que permitisse às partes 
conversar de forma mais aproximada, criando uma interlocução mais rápida, com 

ganho de eficiência, evitando que ocorra a formação de opinião isoladamente, sem 

considerar o referencial da outra parte, o que dificulta a construção de consensos. 

Ressaltou, contudo, que este órgão deveria ter caráter consultivo apenas, nunca 

deliberativo. 

com a existência do Verificador A Coordenadora Alana argumentou que, 

Indepe 
contrato de todas as regras, prazos e procedimentos para interlocução entre as partes 

da concessão, o Comitê de Governança poderia ser suprimido. 

dente, que é a figura principal na fiscalização do contrato e a disciplina no 

O Presidente José Gama Neves se posicionou pela exclusão do Comitê de 

Governança do contrato, no que foi seguido pela unanimidade dos conselheiros. 

Tendo sido este item o último da pauta de deliberações desta reuníão extraordinária 
do Conselho Gestor, foi declarada encerrada a reunião. 

E por não haver mais nada a tratar, depois de lida e achada em conformidade, a 
presente ata vai assinada por mim que secretariei e transcrevi, Rosângela Figueiredo 
Bahia, secretária executiva do Conselho Gestor e pelos demais membros 
participantes dessa reunião. 


