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MEMÓRIA DE REUNI 
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10:15h Data: 05 de abril de 2021 01/05 
Local: SALA VIRTUAL PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

Assunto: Aprovação por quórum qualificado do projeto PPP de lluminação Pública e o que ocorrer. 

Assuntos/Deliberações 

A reunião teve início às 10:15h, com a fala do Presidente do Conselho, Sr. José Gama, saudando a 

todos os conselheiros e convidados, desejando que o sentido de familia deste momento Pascoa, 
renasça cada vez mais forte no seio da familia Camaçariense e nesta familia de gestão, que mesmo 
em realidade tão adversa, anseia pela construção de um ambiente de sobrevivência para todos. 
Destacou que a reunião possui caráter extraordinário, com uma pauta curta e de algumas 

considerações, para posteriormente iniciar a votação do projeto. 

Após os relatos de abetura, o Presidente informa que a Ata da reuniäo anterior já se encontra no e- 

mail de todos os conselheiros para as devidas avaliações. Solicita à Coordenadora para que se faça 
uma síntese do projeto para posterior discussão e possivel aprovação. Agradece a presenga dos 
membros do Conselho e o esforço do grupo de trabalho que se dispôs a estudar todo o projeto ao 

longo de um ano e meio de trabalho e ressalta que esse é o fluxo da gestão e, para que funcione, 
precisam estar todos abraçados. 

A coordenadora Alana saúda a todos os conselheiros e inicia sua fala esclarecendo dois pontos 
trazidos pelo Procurador Bruno em reunião anterior, de forma breve. Relata que na última quinta 
feira reuniu-se com as consultorias e com a CEF, no intuito de trazer algumas sugestões na redação 
do item 43.1.2 do Contrato da referida PPP e sobre o saldo da Contribuição Social de luminação 

Pública-COSIP para pagamento do Verificador Independente (VI). 

Seguiu-se com a explicaç�ão sobre a identificação de saldo para pagamento do Vi que ficou a cargo do 
poder concedente e que está expresso no Módulo dos Estudos Econômicos e Financeiros da PPP na 
página 43. Lembra também, que o secretário Joaquim mencionou sobre esta identificação no modelo 

económico, o que confirma o saldo do pagamento do Vi pela COSIP 

A Coordenadora, na tentativa de sanar a outra questão trazida pelo Procurador sobre o prazo de 
solicitação do equilibrio econômico financeiro nos itens 43.1.1 e 43.1.2 do contrato, apresenta a 
seguinte redação, que foi acatada pelas consultorias e acredita ser mais clara: item 43.1.1 - A parte 

pleiteante deverá preferencialmente identificar o evento do desequilibrio e comunicar a outra parte 
em prazo não superiora 180 dias, contados de sua materialização, com vistas a resguardar a 

contemporaneidade das relações contratuais, bem como possibilitar o adequado manejo dos 
consequências causadoras do desiquillbrio. E, explica que a parte que entender possuir um evento de 

desiquilibrio contratual possui o prazo de cento e oitenta (180) dias para comunicar a materialid ade 

à outra parte. 

O item 43.1.2 possui em sua redação: a omissão de quaisquer das partes em solcitar a recomposição 
importará a renúncia deste direito após o prazo de cinco anos contados a partir do evento que causa 
o desequilibrio. Para este item, Alana apresentou a seguinte opção de redação: a omissão de 

qualquer das partes em solicitar a recomposição importard em renúncia deste direito após o praz0o de 

cinco anos, contados a partir da identificação de qualquer uma das partes do evento que cause o 
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desequilibrio. Ressalta, que desta forma, consegue-se causar um liame com o 43.1.1, ou seja, a partir 

da sua identificação já estarão contados os 180 dias do item 43.1.1. 

Em seguida, reforça sua compreensão de que a ciência do fato não é a mesma coisa de sua 
identificação, e que a consultoria afirma que a questão do prazo dos 180 dias é para não deixá-lo 
aleatório, possibilitando o conhecimento prévio independente do prazo decadencial. E, questiona ao 

Procurador Bruno se esta redação apresentada o satisfaz. 

Bruno insiste em dizer, que se os 180 dias não implicassem dentro do contrato, as duas cláusulas não 
teriam efeito jurídico, e desta forma, esse prazo seria inócuo e, no entanto, afirma que esses 180 dias 

sinalizam um prazo para se comunicar o efeito do desequilibrio e a sua possível retroatividade. 
Demonstra a cláusula 43.1.2 que o pedido fora do prazo dos 180 dias poderá ser feito em até 5 anos, 

porém sem a possibilidade de retroatividade. 

O presidente chama a atenção para a fala do procurador, no sentido de que seja necessária realizar 
uma separação do que é equilibrio, baseado nos indices de inflação, de resgate de preços, dentre 
outros, e de qualquer evento que venha porventura acontecer para gerar o desequilibrio e Alana 

assegura que levará estas questões para a consultoria. 

o Secretário Joaquim cumprimenta a todos e compartilha em tela, através do WhatsApp, de um 
estudo da composição da COSIP e da destinação dela, realizado em 2019. Relata que os estudos da 
destinação da arrecadação da COSIP foram feitos em 2018 e 2019 e que se estimou 27% para 
aplicação nas contas de consumo e 73% para pagamento das despesas de manutenç�o e operação. E, 
com isso, chama atenção dos demais conselheiros para o fato, de que, em 2020, esta realidade foi 
diferente. Afirma que a relação entre os índices passou a ser de 50% a 50% e que ainda não se sabe 
se a causa é devido ao aumento do Parque. Observa também, que a arrecadação é destinada 
primeiro para o pagamento das contas, e posteriormente para a manutenção. Alerta para esta 
questão, porque a mudança na composição da COSIP afetará os estudos, a ponto de comprometero 
Edital que será lançado. Acredita-se que as contas de consumo sofreram um acréscimo de 239% em 

2020, praticamente dobraram o seu valor. 

Dando prosseguimento, ressalta que o retroativo está sendo discutido, e inclusive, não foi pago, o 
que não resulta em impacto, pois, os cálculos realizados são através do pagamento efetivo. Relatou o 
caso da empresa Cetrel, que questionou o Municipio sobre o valor da COSIP, alegando possuir áreas 
não iluminadas. Diante desse relato, chama a atenção da coordenadora, no sentido de que estes 

tipos de cálculos poderão impactar nos estudos. 

Diante da manifestação do Secretário Joaquim, Alana explica que a meta da PPP é a modernização 
total do Parque de lluminação Pública, e que conforme os estudos de outras PPP's de Iluminação 
Pública, o indice de eficientização sempre é muito elevado. Ressalta que o estudo de Camaçari traz 
s8,3% de eficientização, ou seja, de redução de consumo de energia. Afirma também, que dentre os 
municipios estudados pelo FEP, Camaçari alcançou o maior Indice de eficientização. Portanto, 
considerando o fato de que Camaçari não é uma cidade modernizada, no ponto de vista da 

Iluminação Pública, pode-se afirmar que a via do aumento do consumo näão será a responsável por 
impactar o modelo trazido. Esclarece ainda, que nos contratos de PPP's licitados, desde 2019. 
identificaram-se altos deságios, chegando até 60%, o que gera um saldo significativo da COSIP. 

Dando seguimento aos questionamentos, o secretárlo Joaquim informa à Alana, que há uma página 
nos estudos mostrando um pico nos dois primeiros an0s, e após alguns anos, cai em função da 

eficientização. Por este motivo, ele garante que esses dols primelros anos estäo errados, já que estão 

considerando 27% de arrecadação. 
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Bruno preocupa-se com os questionamentos gerados no estudo porque acarretam dúvidas para o 
investidor que chegará confiando nas informaçßes que o município o fornece para realizar o cálculo 

do investimento e do retorno. Salienta que isso gerará uma frustação dos dados e acabará refletindo 
procurador solicita ouvir a consultoria, de preferência no desenvolvimento da PPP. No, entanto, 

formalmente, para que o Conselho e o municipio fiquem resguardados. 

O Presidente afirma que a manifestação de Joaquim merece uma dedicação exclusiva, porém, se 

considerarem que o projeto irá para Consulta Pública, aqueles que se virem interessados no 

programa irão questionar os dados e poderão ajustá-los naquele ambiente. 

Joaquim analisou a comparação da receita da COSIP com os gastos de iluminação pública n05 
balancetes do municipio, e julgou ser um motivo de impugnação do processo, portanto, não 
concorda em se expor na Consulta Pública, pois, poderäo ter como consequência o refazimento do 

projeto, ou até mesmo, a perda dos prazos. 

Alana sugere que se encaminhe o projeto para a aprovação contando com as solicitações das 
informações do estudo econômico e do tratamento das referências de 2020, e segue com a leitura da 

sintese do projeto: 

A Lei Municipal n 1568/2018 criou o Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas CGPPPeo 
Decreto Municipal n 7280/2020 definiu que o Conselho Gestor deve deliberar sobre projetos de Parceria Público- 

Privadas. 
Art. 4 Compete ao Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas 
II Deliberar sobre propostas de projetos de Parceria Público-Privadas e projetos de Concessão, com subsidios 

fornecidos pela Coordenadoria Geral de Concessões e Parcerias Público-Privadas da Secretaria Municipal de 

Governo-SEGOV Ou pelo órgão ou entidade interessada; 

O mesmo decreto ainda prevê, no art. 5 que, "As deliberações do Conselho Gestor do Programa de Parcerias 

Público-Privadas CGPPP deverão ser publicadas no Diário Oficial do Municipio através de Resoluções". 

Após essas considerações preliminares a respeito da competência do CGPPP, apresento de forma sintética, o 

projeto da PPP de Iluminação Pública: 

O projeto foi apoiado pelo Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP FEP, administrado 
pela Caixa Econmica Federal, nos termos da Lei n 13.529, de 04 de dezembro de 2017. 

Foram quase 2 anos de desenvolvimento de estudos com a participação das consultorias Accenture (técnica, 

econômico-financeira) e Madrona (juridica), CEF e a prefeitura de Camaçari, através da Coordenadoria de 

Concessõese PPP e grupo técnico instituido pelo Decreto Municipal n? 7151/2019. 

Tais estudos concluiram pela viabilidade da PPP de luminação Públlca de Camaçar. 

O objeto da PPP é a Modernização, melhoramento, expansão, eficlentização energética, operação e manutenço 

da Rede Municipal de luminação Pública, com observáncla nas melhores práticas de mercado e normas 

Prazo: 13 anos; 

Fonte de pagamento: Contribuição para Custelo dos Serviços de lluminação Püblica -coSIP 
Contraprestação mensal máxima: R$ 1.199.000 milhöes atrelados ao cumprimento dos marcos de modernização, 
eficientização e metas desempenho; 

Escopo de serviços da PPP 
Modernizaçáo total de todo parque de luminação pública, atualmente, com 42 mit pontos. 
Implantaçäo de 10 projetos de luminação Fspeclat: 

Paróquia Divino Esprito Santo 
Capela Säo Francisco de Assis lauá, 
Praça dos 46; 
Praça da Nolte 
Complexo Cidade do Saber, 

Praça Abrantes 
Praça Desenbargador Montenrgro, 
Teatro Alberto Martins 
Centro Histórlco; 

Praça de Arembepe, 
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Implantação do Sistema de Telegestäo (PIST) nas vias V1 e V2; 
Instalação de novos pontos de luminação pública para correção de áreas escuras; 

Meta de eficientização de 58,3%, 
Centro de Controle Operacional (CCO). 

Assim, considerando os aspectos trazidos pelo Value for money (VFM) que propicia este Conselho
decidir pela aprovação da PpP de lluminaç�o Pública, Alana encaminha o projeto para deliberagão. 

O presidente questiona à coordenadora, se já havia registrado as considerações sobre os prazos e 

sobre os ajustes em relação à COSIP, para que pudessem decidir a votação, observando as 

respectivas ressalvas. 

Alana diz ter feito a síntese, mas que vai aguardar a deliberação dos Conselheiros e fará as ressalvas 

ao final da reunião. Avisa que as ressalvas a respeito da redação dos itens 43.1.1 e 43.1.2 não 

precisarão ser realizadas, já que a redação poderá ser alterada no ambiente da Consulta Pública. 

Ressalta que necessita cuidado na questão trazida pelo secretário Joaquim sobre o aumento do 

consumo, que em 2020 está praticamente o dobro do que foi trazido pelos modelos de estudos 

econômicos de 2019. 

o Presidente solicita aos Conselheiros a deliberação após a apresentação da sintese do Projeto 
realizada por Alana. No entanto, ela adverte que a aprovação não está atrelada somente à sintese, 
mas, a todos os estudos econômicos, financeiros e jurídicos entregues à Administração desde o ano 

de 2019, incluindo todas as reuniões e todo conhecimento trazido pelas consultorias, o que resultou 

no melhor formato de contratação, ou seja, via PPP, em detrimento ao modelo tradicional de 

Licitação, via Lei n' 8666, e desta forma, encaminha para a aprovação o projeto de PPP de lluminação 

Pública. 

o presidente inicia a votação, convocando o conselheiro Bruno Nova, que aprova o projeto, porém, 

registra as ressalvas apontadas por Joaquim. 

Alana diz que concorda com Joaquim e sugere encaminhar um oficio à CEF, informando quePo 
projeto fora aprovado em reunião, porém, o Conselho necessita de uma resposta técnica para 

confirmar o impacto ou não. E, que, após a revista da quest�o econômica, inclusive dos valores 

apresentados, publica-se a Ata da aprovação do projeto sem as ressalvas. 

Após a incerteza dos possiveis impactos no projeto, os Conselheiros decidem por suspendera 
votação naquela ocasião e solicitam da Coordenadora o envio de um oficio à CEF com as referidas 

manifestações. 

Todos concordam e Joaquim informa que encaminhará ao Conselho um demonstrativo dos valores 
de arrecadação da COSIP em 2020 e dos valores aplicados no consumo e na manutenção do Parque. 
Esclarece que na manutenção do Parque serão investidos recursos próprios, mas que colocará 

somente o valor da COSIP para avaliação. 
o Conselheiro Waldy pede a palavra e opina sobre o processo de construção do projeto da PPP que 

vem se arrastando há tempo e sugere encontrar uma fórmula para resolução desses 

questionamentos sem perder praz0. 

A secretária Andreia relata que a decisão da não aprovação foi mais coerente, porque não estava se 
sentindo confortável em aprovar o projeto com ressalvas para depols enviar um oficio à CEF 

Na oportunidade, o Presidente questionou sobre o hot site e sobre a formação da equipe da 

Comissão de Licitação da PPP. 
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Alana informa que o site está quase pronto e que a hospedagem está sendo providenciada peio 
Coordenador da CT/SEGOv, Sr. Ricardo LUz. Sobre a comissão de licitação, Dr. Marcelo, Diretor da 
COMPEL, Confirmou a composição da equipe por Elias, da SESP e pela servidora Ana Paula, da 

COMPEL, e salientou a dificuldade de se indicar o terceiro membro, o que o fez solicitar a indicação 

pelos Conselheiros. O conselheiro Waldy sugeriu o prazo de 48h para indicação do novo membro e 

Marcelo explica que o servidor não necessita ter o conhecimento do rito, porque o setor de Licitaça0 

do Município será o responsável. 

Retomando a palavra, o Presidente salienta a importância da consulta à CEF, ainda nesta data, e 

aguarda a próxima reunião para a votação da aprovação do projeto. 

Ao considerar a pauta corrida e a manifestação por parte de outras pautas inerentes a esta reunião, 

o Presidente agradece a todos que participaram e declara encerrada esta reunião, abençoando a 

todos. 

E por nao haver mais nada a tratar, depois de lida e achada em conformidade, a presente ata vai 

assinada por mim que a secretariei e a transcrevi, Regina Estevam, Secretária Executiva do CGPPP e 

pelos demais membros participantes dessa reunião. 

JoSÉ GAMA NEVES 
Secretárib 45Governo 

OAQUIM Jos£ BAHIA MENEZES 

Secretárioda Fazenda 

WALDY FREITAS FILHO 

Secretário/de Desenvolvimento Econômico 
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

Secretária de Des. Urbano e Meio Ambiente 

BRUNO NOVA SILVA 

Procurador Geral do Municipio 

ARLENE LIMA ROCHA 

Secretaria de Serviços Públicos 

ALANA GONZALES TINOCO MARCELO CERQUEIRA 

Diretor da COMPEL Coordenadora das PPP's e Concessões 

Pooino namw NanOcuLo 
REGINA ESTEVAM MARGARIDA 
Secretária Executiva 
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