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MEMÓRIA DE REUNIÃOo 
Data: 25 de março de 2021 Hora Inicio Folha: 

10:30h 01/07 
Local: SALA VIRTUAL PLATAFORMA MICROSOFT TEAMSs 

Assunto: Apresentação e análise da última versão do projeto PPP de lluminação 

Püblica para os novos membros do Conselho; indicação da secretáfia executiva 
Participantes 
Secret. José Gama Neves 
Secret. Joaquim Bahia 

Secret. Andrea Montenegro 

Assinatura/ Orgão 
SEGOV 
SEFAZ 

SEDUR 

Secret. Arlene Rocha (convidado) 
Proc. Bruno Nova 

SESP 

PROGER 

Sr. Alberto Vidal (convidado) SEFAZ 

Alana Gonzales Tinoco SEGOV 
Regina Estevam Margarida SEGOV ono Cdevam Dgaudo 

Assuntos/Deliberações 

A reunião teve início às 10:30h, abrindo-se com alguns problemas de comunicação na 
plataforma Microsoft Teams, mas que foram contornados através do suporte oferecido pelo 
Sr. Ricardo Luz, coordenador do CTI-Coordenadoria de Tecnologia e Informação da SEGOv. 

O Sr. Presidente do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e Concessões (CGPPP), José 
Gama Neves, abriu a reunião solicitando da secretária ad hoc, Regina Estevam, a confirmação 
da presença dos conselheiros. 

A Sra. Regina confirmou a presença dos conselheiros e informou que o Sr. Waldy Freitas,
secretário da SEDEC, justificou a sua ausência por motivo de saúde da sua genitora e designou 
o Presidente para substituí-lo, porém esta indicação não foi possível segundo o Regimento 
Interno deste Conselho e, desde então, foram tomadas as possíveis providências. Dentre os 
convidados foi confirmada a presença da Sra. Arlene Rocha, secretária da SESP e a ausência do 
Sr. Marcelo Cerqueira, Diretor da COMPEL, por problemas no ingresso à plataforma Microsoft 
teams. A coordenadora Alana Gonzalez pediu a Regina para que se atentasse nas próximas 

reuniões com relação à substituição dos conselheiros ausentes. 

todos os presentes, especíalmente as Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente saudou 
Senhoras Andrea Montenegro, secretária da SEDUR e a Sra. Arlene Rocha, secretária da SESP 
Confirmouo nome de Andrea para a composição do Conselho ao lado dos demas membros e 
demonstrou a satisfação de contar com a presença da convidada Sra. Arlene Rocha, que 

participaria pela primeira vez da reunläo do CGPPP. 
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Informou que o projeto da PPP de lluminaçäão Pública já estava avançando a passos que 
vinham desde um ano e meio atrás, através da contratação da CEF -Caixa Econômica Federal. 

E, naquele momento fazia-se necessário finalizar o processo de análise do projeto para dar 
sequência à sua publicização. Para tanto, colocou a importància de se refazer a formalidade do 
Conselho empossando a Secretária Andrea como conselheira e colocando em votação o cargo 
de secretária executiva que ficará responsável por assessorar este Conselho e realizar os 

procedimentos administrativos. 

Mencionou que, anteriormente, a secretária executiva era a Sra. Rosângela, que havia 
realizado um bom trabalho junto ao CGPPP ea agradeceu por tudo que ela desenvolveu. E, a 
partir de agora apresentava para a apreciação do Conselho o nome de Regina Estevam 
Margarida, servidora da SEGOV, para que se possa dar continuidade ao trabalho documental e 
à assessoria junto aos Projetos de Parcerias Público-Privadas e Concessöes. Ressaltou a 
importancia do trabalho técnico da Dra. Alana, que vem dando suporte ao debate sobre o 
Projeto de lluminação Pública e reitera a necessidade de se formalizar o CGPPP para saírem da 
cláusula contratual que coloca o prazo de seis de meses após o aceite do projeto por parte do 
municipio para iniciar-se a Consulta Pública. 

Solicitou aos conselheiros presentes as respectivas manifestações a respeito da nova 
secretária executiva para que pudesse avançar na linha de análise do projeto, também pauta 
desta reunião. A Coordenadora Alana perguntou aos conselheiros se acatavam o nome de 
Regina Estevam e todos os presentes sinalizaram de acordo. 

Após as manifestações sobre a aceitação do nome de Regina, o Presidente a acolheu e ditou os 
passos seguintes da reunião relatando que no último dia 16 de março reuniram-se com a Caixa 
a pedido do prefeito, onde o gerente nacional, André Oliveira, pontuou para a necessidade de 
convocação de uma reunião sobre a aprovação do projeto. 

O presidente perguntou a nova conselheira se teve tempo de analisar o projeto que fora 
enviado por e-mail e solicitou da coordenadora Alana uma explanação sobre a útima versão 

do projeto. 

Alana cumprimentou as secretárias Andrea e Arlene e relatou sua atuação como coordenadora 
das PPP's e Concessões do municipio de Camaçari mencionando sua formação como advogada 
e especialista em PPP's e Concessões, com experiência há mais de nove anos no setor de 
infraestrutura, o que tem contribuido no acompanhamento da estruturação da PPP de 

Iluminação Pública no município. Informou, também, que essa estruturação é acalcanhada 
pelo Fundo de Estruturação de Projetos - FEP vinculado à Secretaria de Parcerias e 

Investimentos do Governo Federal, que apoia estados e municipios nas estruturações de 
projetos de PPP. O município de Camaçari estruturou sua PPP de lluminação Pública via FEP

Explica que o municipio assinou o contrato final em 2018 e desde 2019, o CGPPP vem 

acompanhando a modelagem da PPP de lluminação pública através de um grupo técnico 

formado por representantes da Secretaria de Serviços Públicos, da Secretaria da Fazenda, da 
Procuradoria do Municipio e da Secretaria de Administração. Desta forma, ao longo da 
confecção do projeto pela Caixa, o grupo foi acompanhando os estudos e realizou algunmas 

contribuições que foram apresentadas ao CGPPP. 

Alana esclareceu que o projeto n�o foi aprovado naquela ocasiäo porque haviam dois pontos 
que precisavam ainda de ajustes da CEf, por isto, o CGPPP entendeu que para aprovar o 

projeto teriam que ser sanados. Um dos pontos a ser sanado era a questão dos 10% (dez 
porcento) que consta no Edital, que na leitura do contrato estava bem confuso, pois 
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coincidentemente é o mesmo percentual da contrapartida. Alerta que o referido projeto tem 
um custo R$ 3.307.000,00 (três milhöese trezentos e sete mil reais) e, que foi pago pelo 
municipio de Camaçari o equivalente a 10% deste valor, que significa a contrapartida do 
municipio ao FEP, pré-requisito para participar deste programa. 

Segundo Alana, o item 19.3 do contrato da PPP se referia à contrapartida de 10% já paga pelo 
município logo após assinatura do contrato com a CEF. Contudo, a CEF afirma que nao. Este 
item foi explicado através do Oficio 5022 da CEF, que esclarece que esses 10% referem-se a 
outro desembolso (também 10%) que está dentro da PPP e, que cabe ao licitante vencedor 
pagar, a titulo de reembolso ao Fundo. Explica que isso foi sanado e que todos os conselheiros 

receberam esta informação e, que de fato, está correta a justificativa da CEF 
Dando prosseguimento, Alana explica sobre o segundo ponto que é a não inserção do 
pagamento da Conta de Energia, pois no contrato evidenciava que a PPP ia ser paga pela 

COSIP- Contribuição Social de lluminação Pública e custearia tanto o pagamento da 

contraprestação ao privado como também o pagamento da conta de energia. 

Depois de provocada, a CEF respondeu e identificou o erro e acrescentou o pagamento da 
conta de energia como uma das obrigações do fluxo de pagamento da PPP. 

Alana, portanto, esclarece aos novos membros e convidados que o projeto estátodo discutido, 
que foram dois anos de estudo, contando também com a participação dos conselheiros. 
Perguntou se tinham alguma dúvida, ou algum questionamento sobre a última versão do 

projeto encaminhado por Regina. 

O presidente solicita da coordenadora que reforce com os demais membros e convidados a 
cláusula do contrato que prevê a multa por desistência ou não execução em situação de 
viabilidade. Avisa, ainda, a necessidade de avançarem para as próximas etapas para que os 
investidores e seguimentos empresariais entrem em discussão. 

Alana concorda com a preocupação do presidente e reforça através de breve histórico que foi 
uma decisão da gestão estruturar o projeto de PPP e que a via escolhida foi através do FEP e 
como foi colocado pelo presidente, existe uma cláusula contratual de reembolso ao FEP pelo 
desenvolvimento dos estudos, no montante de R$ 3 milhões, em caso de desistência da PPP 

pelo município. 

O Presidente insistiu para que a coordenadora esclareça sobre os prazos para formalizar a 
Consulta Pblica lembrando que o aceite do projeto foi em novembro. Alana esclarece que 
pela cláusula contratual, o municipio tem 180 dias, depois de aceite dos estudos, para realizar
a consulta pública, audiência püblica e licitação. Ou seja, 25 de maio completam-se 180 dias. 
Diante das exposiçQes da coordenadora sobre o histórlco e os prazos do projeto, o presidente 
pede para que o debate seja mais aberto e que os Interesses alcancem as dimensdes da 
licitação. Alana concorda com o presidente e se coloca à disposição para sanar as dúvidas das 

novas secretárias e dos demals membros. 

A secretária Andrea saúda a todose questlona à coordenadora se a StDUR tem representante 
no grupo de trabalho das PPP's, Alana responde expllcando quea Secretarla de Administi ag ào, 
anteriormente, quando do inicio do projeto compunha o CGPPP, por hso, ha un representante 

da SECAD. Porém, esclarece que houve uma refornulação da Lel da PMPP e que, nestas 

alterações, a composição do CGPPP passou a ser por Decreto e menclona o Decreto 7220 

Ressalta que este decreto excluiu a Secretarla de Administraqão. 
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A secretária Andrea, afirmando ter falta de propriedade por não haver participado do projeto 

desde o início ressalta que o presidente já demonstrou seu interesse em avançar no projeto, e 

que ela não seria o obstáculo, mas que gostaria de saber se foi verificada a parte de 

sustentabilidade, considerando o meio ambiente com métodos considerados adequados. 
Porque este ponto, com certeza, era um dos pedidos que os técnicos mais faziam, inclusive 

considerando utilizar placas solares. 

Alana observou conter no projeto as análises socioambientais e de tudo aquilo que a 
implementação desse projeto de lluminação Publica possa impactar no meio ambiente. Afirma 
que esses projetos de lluminação Pública pouco têm impactos e explica à secretária Andrea o 
que é o projeto de PPP de luminação Pública. Relata que, atualmente, tem contrato via lei 
8666 que é para troca, operação e manutenção do serviço de iluminação pública e que a 
diferença é que na PPP todos os serviços estrarão num único contrato, com regras bem 
estabelecidas e que o pagamento ao privado estará atrelado ao cumprimento das metas de 
desempenho, além disso, a completa modernizaçäo do parque de iluminação pública de 

Camaçari em 15 meses, considerando também sua expansão. 

A secretária Andrea se dá por satisfeita e a coordenadora Alana recorda conter no projeto o 

modo como se dará o descarte da lâmpada e de todos os itens que compõem a luminária. 

O Presidente solicita a manifestação de Joaquim Bahia, e o secretário diz não ter nenhuma 
observação. Então, insiste na manifestação dos demais conselheiros a respeito dos cálculos, 

dos números e das possibilidades. 

A Secretária Arlene afirma que está de acordo com toda a exposição e que em janeiro fez um 
apanhado sobre o projeto dessa PPP com Elias e que precisamos de fato dar seguimento. 

Alana solicita ao presidente a convocação para a reunião sobre a aprovação do projeto e 

questiona sobre o caráter da reuniäo, se será ordinário ou extraordinário. O presidente coloca 
em discussão e em votação pelos membros do Conselho e pontua que não quer fazer 
campanha e, portanto, quer ouvir a todos. 

O procurador questionou do secretário Joaquim se, depois da conversa que tiveram, se teve 
alguma análise sobre o pagamento, mas, o secretário responde que não teve nenhuma 
observação. Porém, questiona a todos que havia alguns pontos da pauta em aberto e que 
ainda estavam em discussão com a consultoria, a exemplo do Verificador Independente (VI) e 
que gostaria de recapitular para não restar dúvida. Iniciou, afirmando que o VI seria 
contratado pelo municipio e que havia uma dúvida inicial sobre o seu pagamento, relata que 
fez pesquisa, mas que não conseguiu ver o que significa e nem o custo de mercado que isto 
representa. Mas, que havia conversado com outros procuradores gerais nestes últimos dias e 
visto que São Paulo e Belo horizonte estão fazendo o pagamento do VI utilizando-se da CosIP 
e que eles mesmos o contratavam. E, que, portanto, havia uma discussão sobre a possibilidade 
ou não do pagamento. Relata ainda, que através de pesquisa constata em uma decisão recente 
de 2020 do STF que o pagamento poderia ser feito via COSIP. A pesquisa informa também, 
que alguns municípios instituem o fundo, mas que em conversa com Joaquim em dia anterior, 
acharam melhor não instituir fundo e pagar pela própria conta. Viu também nos anexos 12 e 
14 que tem uns itens relacionados a isso. Diante disso, daria tranquilidade para o municipio 
agir assim. Questiona se Alana teria alguma observação e diz estar mals tranquilo em relação a 
esta questão do VI. 

Alana confirma a posição do Procurador e diz já haver falado a respeito disso anteriormente, 
quando da discussão da contratação pelo poder concedente ou pelo concessionário. E, diante 
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do impasse o CGPPP teve a decisão pela contratação via poder concedente. A coordenadora 

relembra também sobre a discussão de como se daria o pagamento. Adverte que há um 

entendimento bastante sólido e forte dos projetos já realizados de PPP, que fazem o 
pagamento do VI pelo poder concedente e, que já tem projetos executados que paga pela 
COSIP. Portanto, quando foi apresentada esta demanda às consultorias, eles apresentaram 

dentro do estudo de modelagem econômico-financeiras, a reserva que o município vai ter para 
pagar a COSIP. 

Bruno questionou qual era o valor médio do pagamento e Alana informou que existem de sete 
a oito consultorias no mercado que atuam com o VIe que os valores somam em média de três 
a quatro milhões. 

O Secretário Joaquim informa ao procurador Bruno que tem uma planilha com o fluxo de 

caixa, mas, infelizmente, a coordenadora Alana não teve condições de colocá-la na tela da 
reunião e afirma que o valor está dando em média sete porcento do valor total. O procurador 
constata que o valor é significativo e que antes estava sendo abarcado pela concessionária e 

que agora seria trazido para o município e, que, em razão disso, teriam que fazer alguma 
alteração no cálculo já realizado. Justifica sua fala, pelo fato de que haviam projetado um custo 
pela concessionária de sete milhöes e que agora estariam tirando e o colocando para o 
municipio. Questiona ao secretário da SEFAZ se isso não reflete no que tinha sido programado, 
porque a partir do momento que se tirava uma fonte de despesa para concessionária e a trazia 

para o municipio refletiria em alguma vantagem para o municipio, ou, na diminuição da 
remuneração, ou em alguma coisa neste sentido. 

Joaquim informa que ela está no fluxo total e Alana confirma dizendo que estava para 
concessionária, que já iria pagar com o valor da contraprestação, que é o valor da COSIP. 

Bruno questiona que se é pago pela COSIP, se ainda assim não interferiria nos cálculos finais. 
Alana informa que tinha esse procedimento no próprio fluxo do pagamento. Bruno insistiu ao 
dizer que essa mudança da forma de pagamento interferiria na fórmula de cálculo da 
remuneração dela, porém Alana nega. 

o presidente informa ao procurador que as discussões internas foram discutidas 
anteriormente e que em novembro o municipio deu o aceite. E, que, a partir de agora, com: 
consulta pública iriam para as discussões internas e para os ajustes necessários para até 

viabilizar, se for o caso. 

O procurador diz que compreende o Presidente, porém o tema é muito complexo e a 
documentação muito farta. E que, toda vez que fizerem uma reunião, questionamentos 
poderão surgir. E, que gostaria de insistir em um estudo que fez nos últimos dias e que ficaram 
algumas observações que na parte financeira Joaquim poderia conduzir e assim já teriam uma 

resposta a CEF. 

Bruno dá continuidade à exposição de suas dúvidas e pontua as falhas na redação do contrato 
que foi apresentado pela CEF e que somente agora teria notado. Relata que na cláusula 43.1.1 
e 43.1.2 foram colocadas duas colocações de prazo. Então, sempre que tiver algum fator ou 
algum fato da vida que revele a necessidade de equlbrio financeiro, a cláusula 43.1.1 diz que 
tem 180 dias do fato para fazer o pedido, e a cláusula 43.1.2 diz que tem que fazer este pedido 
em até 5 anos sob pena de perder o direito. O procurador diz entender dessas colocações: que 
tem até 180 dias para fazer o pedido de forma regular, que não pode ver o fato que gerauO 
desequilibrioe ficar caladoe só depois de 4 anos fazer o pedido. E que, na cláusula 43.1.1 ele 
não foi claro ao dizer o seguinte: que depois de 180 dias só se pode fazer o pedido dali para a 
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frente. Então, Bruno ressalta que não pode pedir retroativo e que deveria ficar claro na 

cláusula 43.1.1 que se passar dos 180 dias e não se pedir, só se poderá pedir para frente e ndo 

poder fazer o pedido retroativo. O procurador diz ainda que vivemos todos os dias ne sta 
discussão de contratado querendo pedir o retroativo, que é esta questão do equilibrioe que se 

deveria alterar esta cláusula e evitar questlonamentos futuros sobre isso. Que se devera 

deixar claro que entre 180 dias e 5 anos, só se poderá pedir para frente, não poderá pedir 

retroativo. 

Alana promete a Bruno que irá verificar e que recordava de haver feito alteração nesta 
cláusula e que o projeto foi alterado diversas vezes, que isso era natural e, que no atual 

momento caminhando pra consulta pública vinha estudando todo o projeto novamentee que 
ainda encontrava erros de redação mas, que se recordava de que este ponto especifico dos 

180 dias já havia sido proposto em uma nova redação. E, questiona também a Bruno, se este 

projeto que ele estava analisando era de fato o úültimo e que ela iria verificar estas questães. 

Bruno afirma que era a última versão do projeto enviada por Regina e relata ter visto na 

cláusula 39 e 48 erros de grafia também. 

O presidente sugere a Alana fazer esta alteração colocada por Bruno e uma nova provocação 
por escrito para CEF, como ata de reunião, relatando que os conselheiros pontuaram isto 

como condição de aprovação. 

O procurador discorda e Alana afirma que o projeto já estava pronto e que viabilidade do 

projeto já fora apresentada. Que existem ainda algumas alterações como Bruno pontuou, e 

que poderia modificar ainda, que näão impactariam na aprovação do projeto e, que inclusive, a 

consulta pública j é um mecanismo de também alterar os pontos do Edital. 

o procurador questiona o presidente sobre o motivo de não aprovar o projeto naquela 
reunião. O presidente justifica que, com a entrada de Andrea no Conselho e de Arlene como 

convidada, não se poderia colocar a aprovação do projeto na pauta já que elas não teriam 

tempo de analisar o projeto e, por isto, teriam que remarcar uma nova reunião para 

aprovação. O presidente recorda que em última reunlão, a CEF insistiu na necessidade de 

aprovação, mas optaram por ter uma discussão melhor do projetoe marcar outra reunido para 

a deliberação sobre a aprovação, porque ainda teriam que empossar a secretdria Andrea como 

conselheira e a secretaria executiva. E retorna a pergunta sobre o caráter da reunido, se 

ordinária ou extraordinária. Bruno prefere extraordindrla e diz que estão indo para uma tase 

que não é definitivae que alnda tem consulta pública, portanto, as secretárias ter�o tempo 

para amadurecer o projeto. 

Todos concordaran com o caráter extraordinário0 

Alana questiona se existe uma comissäo permanente de Licitaçdo no nunicipiu, ou se Cada 

secretaria tem a sua e Bruno responde que é centralizado 

Alana explica que o ordenador de despesa serd a St SP e que devetà ser formada uma 

Cornissáo de licitaçdo especial pata compor este proresso de li itagdo A sugestao dos tribunais 

de haver dois servidores compondo s comssåo 

O presidente alerta aos nembros e convidados qu essa pautse de PPP de lluminagao Publi, 
mas que também é de interesse da gestáou já tora pontuado pelo prefelto, sobre a dicussäo 

de PPP para o aterro sanltárlo, hospitst munic lpat e sistema de transporte. Lembra a todos que 

6 



CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E 

CAMACARI CONCESsÖES - CGPPP 

o contrato com a SINART vence em junho e então haverá reuniões com pautas além da 
luminação Pública e que terão muito trabalho dali pra frente. 

Aproveitando a fala do presidente, Alana discorreu sobre a PPP do Hospital, que tem como 
referência a PPP do hospital do Subúbio. Relata que é a primeira PPP de saúde do Brasil, com 
diversos prêmios, inclusive a nível internacional e que uma das pessoas que acompanhou todo 
esse processo da PPP do Hospital Público foi Mara Silva, que é doutora em saúde pública e 

trabalha atualmente em uma Secretaria do Estado da Bahia. Informa que Mara foi sua colega 
de especialização de PPP e concessões em Londres e que já havia entrado em contato com ela 
propondo uma apresentação sobre o hospital do Subúrbio para o CGPPP, para que ela pudesse 
informar como foi a modelagem, quais foram os desafios enfrentados pela gestão e como 

obtiveram os estudos. Alana afirma que esse conhecimento é de suma importäncia para a 

gestão, principalmente para conhecerem um pouco sobre a PPP de saúde, que jó é uma 
intenção de governo e ter contato com alguém que já esteve em um contrato que está sendo 
executado e muito bem avaliado é importante. Conta que quando implementou a unidade PPP 

em 2013, em Salvador, a gestão realizou primeiro um diálogo entre setor público e setor 

público que já tinham contrato de PPP eo setor privado foi para expor projetos que já tinham 
sido estruturados em vários estados e em várias cidades. Recorda que isso aproximou muito a 

gestão, em nível de conhecimento do que é uma PPP, do que se pode fazer com PPP e qualo 

melhor meio de se buscar estudo. A coordenadora afirma a importância de trazer o nome de 

Mara, que já está à disposição para se reunir com o Conselhoe sugere convidar o secretário de 

saúde e algum técnico de saúde do município de Camaçari para que ela possa passar um 

pouco de sua experiência com o Hospital do Subúrbio. 

O Presidente questiona a todos se a pauta está cumprida e Alana diz que ainda não foi 

decidida uma data para a reunião e reforça a necessidade de todos os conselheiros estarem 

presentes para a aprovação das matérias do Conselho. 

O Presidente, ao considerar a pauta corrida e a manifestação por parte de outras pautas 

inerentesa esta reunião, agradece a todos que participaram e declara encerrada esta reuni�ão 

abençoando a todos. 

Tendo sido este item o último da pauta de deliberações desta reunião ordinária 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, Regina Estevam, secretária executiva do 

Conselho Gestor e pelos demais membros participantes dessa reunião. 
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