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Assuntos/Deliberações 

1. A Reuniäão teve início às 14:00hs, com os esclarecimentos prestados pelo 
Secretário de Govermo José Gama com relação a alteração de agenda tendo em vista a 
ocorência do evento de lançamento da Obra de Duplicação do Viaduto do Trabalhador. 

Citou várias obras que se encontram em andamento (creches, requalificação de escolas, 

pavimentação), porém evidenciou a importáncla do viaduto tendo em vista ser um dos 

gargalos de acesso ao municipio. 

Apresentou a servidora Rosângela Bahla como a Secretária Executiva do Conselho 
Gestor, que deverá acompanhar os trabalhos da PPP de lluminação. 

2. Foi esclarecido que o materlal que estarla sendo apresentado ainda não havia sido 
encaminhado, porém foi justificado que serla encaminhado o mais breve poss/vel e que 
2. 
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na próxima reunião será apresentado o documento com a minuta da modelagem final que 
estará disponivel para ajustes e refinamentos necessários 
Posteriormente pretende-se a realização da Consulta Pública e numa etapa posterior (1° 
semestre 2020) o leilão. 

3 Mencionado pela Coordenadora, Alana Gonzales, que houve avanços no período 
da manh� quanto as questões jurídicas na Elaboração do PL, evidenciando a 
necessidade de agilizar os procedimentos na Prefeitura (votação na Câmara, publicação 
da Lei de PPP, Regimento do Conselho Gestor, etc.). 

Caracterizado que o Conselho Gestor tem a competência de deliberar e aprovar todos os 
projetos para que à época da Consulta Pública já haja a referida deliberação inclusive 
com as Normas publicadas. 

Dando continuidade foi informado a necessidade de discussão sobre dois pontos de 4. 

atenção: 
Revisão da Lei de PPP e aprovação pelo Conselho; 
Revisão da Lei da Cosip que aborda outros temas que não possui a mesma 
urgência. A proposta em questão não aumenta o valor da Cosip; apenas utiliza 
uma regra de reajuste da Cosip pela B4a e pelo IPCA. Demanda que pode ser 
avaliada posteriormente. 

Comentários: A proposta é atrelar a variação da Cosip a 2 indices: variação da B4a e do 
IPCA. Atualmente 100% da variação da Cosip ocore em cima da B4a (tarifa de energia 
cobrada pela Coelba ao municipio para fornecer energia para lluminação Pública). 
Quando a tarifa de energia aumenta a Cosip aumenta na mesma proporção. 

Pretenso: Atrelar a receita da Cosip aos gastos com iluminação pública. 27% dos gastos 
referem-se à conta de energia e 73% à operação e manutenção, que são corrigidos pela 
inflação. 

Proposta que a receita da COSIP cresça na mesma proporção dos custos. 

Eliminar o risco da variação do IPCA (heterogêneo), caso seja maior que a variação de 
energia (B4a). 

Quando o município já apresentada uma receita segmentada, torna-se frágil quando está 
atrelada apenas a um único indice. 

Demonstração em quadro com simulação para o comportamento nos últimos 3 anos. 

Justificado que o pretendido não é aumento da Cosip e sim um alinhamento que éfeito no 

reajuste com base na variação dos custos. 

Comentado pelo Secretário qual seria o modelo em temos legislativos para apresentar 
uma indexação sequenciada. Infomado que teria que ser uma proposta de alteração da 
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Lei do CTN. O mesmo ratificou a preocupação com o termo indexação que normalmente 
nao é uma terminologia muito aceita. Sugeriu adotar outra mais técnica. Solicitou que 
fosse adequada para normatizzar. 

Proposto utilizar o termo adequar 

A intenção é evitar que haja desbalanceamento grande da receita da Cosip atrelada 
apenas a um item (B4a). 

Solicitado alteração do termo nos PL's e nas Mensagens. 

Mencionado que de 2007 a 2013 o valor da Cosip vinha sendo reajustado numa taxa 
menor que a variação de inflação. A partir de 2013 o governo federal passou a reajustar a 
tarifa de energia, recuperando a sua defasagem. A tarifa de energia passou a variar 
acima do valor da inflação. Entre 2013/2016 a Cosip começou a aumentar num ritmo 
muito mais acelerado que a inflação, compensando o periodo anterior. 

Caso seja adequado os indices conforme proposto ocorrerá variações menos abruptas. 

Pela proposta se houvesse sido feita a adequação anteriormente, o município estaria 
recebendo menos, porém o munícipe estaria pagando menos Cosip. 

A consultoria Accenture apresentou resultado do trabalho de campo que foi concluido 
com sucesso: Realização do cadastro de IP com verificação em campo de qualo nivel de 
atividade atual; quão fidedigno ele está para representar a realidade do parque; coleta de 
informações adicionais que não estavam contempladas no cadastro para municiar as 
simulações no projeto de engenharia; coleta de informações de configuração dos pontos; 
largura de vias para veiculos e pedestres; distância entre postes; caracteristicas das 
instalações e luminárias inclusive altura de instalação; nível de luminância atual 

(verificação quanto a0 atendimento a Norma); identificação dos pontos escuros para 
avaliação de custos junto à concessionária,; definição do tamanho da amostragem 
necessária dado ao universo que se apresenta. 

No cadastro preliminar identificou-se quais os itens de deficiência, sobre os quais estão 
sendo feito refinamentos de acordo com as informações existentes. 

Demonstração em gráfico da condicão de lumináncia das vias. Normalmente adota-se 3 
pontos para se obter um resultado. Posteriormente na simulação os dados coletados são 
trabalhados por um software gerando a necessidade efetiva para atender ao que a Noma 
exige. Nivel de luminância atual 4% (norma de luminância e uniformidade), sendo que 
47% atende a lumináncia e 5% a uniformidade); com a PPP deverá transformar em 100% 
A titulo de referência o malor indice encontrado no Brasil de 17% (Belém), porém 
considerado baixo. 

Ficou evidenciado que os pontos estão bastanto dispersos nas regiöes periféricas 
(aproximadamente 500 pontos). 
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Em média Camaçari apresenta 33,40m entre os postes - distância considerada razoável 
e compativel com grandes municipios. 

A altura das luminárias em média 7,00m em geral não é satisfatório, porém trata-se de um 
desafio menor(ajuste menos complicado). Considerado ponto de atenção junto à 
Concessionária. 

Classificação Viária (considerado ponto de impacto do projeto)

A Noma determina alguns níveis e as vias são enquadradas nestes níveis. Foi realizado 

um documento contemplando tráfego, pedestres, e outras questões. Como resultado 

obteve-se maioria das vias classificadas em V4 e V5 (vias locais). 

Na simulação de engenharia e no modelo encontra-se em análise a necessidade de 
classificar todas as vias como V4 por ser mais interessante do ponto de vista de 
luminância e impacto financeiro, solução para se obter uma iluminação superior e a 
melhor possível, partindo da classificação inicial. Neste sentido haveria uma majoração, 
porém sem maiores comprometimentos. 

Foi mencionado a necessidade se executar uma correta classificação com relação a lista 
que já havia sido apresentada anteriormente, além de identificar os pontos que 
trabalhariam acima da norma. 

Projeto de Engenharia: 

A simulação foi feita com base numa amostra de parte representativa de toda a cidade e 
com informações obtidas sobre as luminárias juntameente aos fornecedores (tipo de 
luminária, lâmpadas), de acordo com as características da via. 

Resultados obtidos até a presente data: Eficientização próxima de 60%. 

Existe uma faixa de 58 a 66% de economia. Procedendo-se refinamento com relação à 
altura das luminárias, distanciamento entre postes, restrições de atendimento a 100% das 
Normas. A referida meta será justificada. Com relação a outros municipios, o resultado 
previsto está acima. Normalmente as PPP's atingem 50%. Os referidos pontos 
mencionados, tem que ser criteriosamente avaliados tendo em vista os custos que podem 
ser gerados a nível da concessionária. 

Foi disponibilizada a possibilidade de uma explanação especifica a despeito dos aspectos 
acima para uma melhor avaliação. 

Passou-se a explanar como que a Concesslonária seria remunerada na PPP 

A remuneração ocorrerá pela contraprestação mensal, composta de dois fatores 
multiplicadores que podem reduzir esta contraprestação através do conjunto de 
indicadores (disponibilidade, atendimento de chamado, cumprimento das normas, etc.) 
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For apresentado uma prévia e foi questionado pelo engenheiro Elias a necessidade de 
envio imediato do estudo prévio, para uma melhor avaliação. 

Solicitado que a referida avaliação deve mencionar os pontos criticos (custo, fator de 
desempenho e os parâmetros para o verificador independente).Requerido também a 

apresentação dosindicadores de desempenho. 

A consolidação do indicador vai gerar um fator de desempenho com uma nota mínima de 
80% 0,8 (o necessário para manter o serviço). Se houver um desempenho ruim será 

penalizado na parcela de lucro de 20%, que inclui o lucro do parceiro privado. 

Foi mencionado que quanto mais complexo o indicador de desempenho mais complexa a 
verificação do mesmo. 

Demandado a apresentação do Edital como um todo e não apenas indicadores. Será 
entregue uma prévia do próximo produto o mais breve possível, para que haja as 

manifestações pertinentes. 

Sobrea as Receitas Acessórias: 

Serviços que podem ser explorados quando não há nenhuma garantia ou viabilidade. O 
incentivo a PPP é que a Concessionária viabilize a correta solução. A contrapartida é um 
compartilhamento dessa receita (aluguel da rede exclusiva para passagem de 
cabeamento de telefonia, lógica, câmaras, etc) com o municipio. 

Alcançando a meta de eficientização colocada pode ocorrer um compartilhamento com o 
municipio, pois não existe bônus. Incentivar o privado a buscar novas tecnologias, acordo 
com fornecedores, etc; Geralmente é estabelecido 20% em relação a receita bruta. 

Mencionado que as regras do saldo minimo que têm que ser mantidas como garantia, 

repassando ao municipio para retiraro saldo residual se houver. 

A modelagem tem que ter clareza quanto ao percentual que vai ficar desvinculado (fora 
da arrecadação da CosIP) de modo a prover segurança ao municipio. Não existe em 
qualquer cenário a possibilidade do não pagamento da conta de energia. Este tipo de 
risco é contemplado no projeto de forma a não ocorrer durante a concessão. 

Na maioria dos casos quando a arrecadação da Cosip não é suficiente, o municlipio arca 
com o pagamento. Neste sentido, o municipio tem as ferramentas adequadas para fazer o 
reequilibrio entre receita e despesa. 

Este tipo de risco será mitigado pela adoquação que se pretende fazer dos indices neste 

projeto. 
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lluminação Especial: 

Apresentação dos pontos para iluminação especial escolhidos e já revisados conforme 
orientação do municipio. Firmou-se um compromisso de realizarem visitas especificas 
para avaliarem a adequação e viabilidade da iluminação especial. 

Pontuado e alertado que a Praça Abrantes vai passar por uma requalificação completa, 

devendo-se aguardar esta execução para posterior definição dos pontos especiaisno 
local. 

Recomendada a retirada da Praça da Matriz e da Praça da Simpatia (atualmente Praga D. 
Eugenia), tendo em vista a não identificação de elementos que possam ser valorizados 
com iluminação especial; apenas a iluminação a Led já prevista seria suficiente. 

Definido que cada caso seria discutido com prévia anuéncia do municipio para inicio da 
execução. Teoricamente a Prefeitura é quem vai disponibilizar a lista de prioridadeS. 

Esclarecido que tais projetos serão entregues a nível de projeto referencial, diretrizes a 
serem atendidas e que a concessionária ficará responsável para elaboração do projeto 
executivo pendente de anuência pelo municipio e eventual aprovação junto à COELBA, 
caso seja necessário. Inicialmente será apresentado um caso como modelo de referência 
para análise pelo município a fim de analisar o nível de detalhamento apresentado. 

Finalizando a reunião foi informado que o projeto encontra-se na fase de modelagem final 
e que não devem persistir indefinições caso ainda tenham sido identificadas. 

Foi mencionado também que na próxima reunião os produtos serão apresentados com 
pm maior nivel de detalhamento e com demanda de decisões, inclusive oficializado com 
um pouco mais de antecedência para que os outros conselheiros possam acessar de 
orma mais especifica o Projeto de PPP de luminação Pública do municipio de Camaçari. 
Toma-se relevante neste momento a presença de todos os membros do Conselho. 

Ficou o compromisso por parte do município da emissão de Oficio à Caixa refinando oss 
pontos abordados. 

Infomado que alguns ajustes solicitados serão apresentados no próximo relatório e ou 
tros ajustados no próprio diagnóstico já apresentado. 

Ficou confirmado o agendamento de videoconferência para 30/11 às 9:30 com pauta: prazo de atendimento de chamadas, eventuais dúvidas do projeto de engenharia, priorização da modernização (início, abrangência), Posterior definição de prioridades do Governo, demanda reprimida de cerca de 2.000 pontos a ser apresentada pelo Eng° Elias Santos (SESP) e previsão de expansão de 600 pontos/ano. 

Pontuado por Ramon (Accenture) que a opção geralmente é ter o inicio pela periferia. 
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