
Municipal nº 7.280, de 29 de janeiro de 2020, delibera o 
seguinte:  

Art. 1º- Ratifica todos os trabalhos de estruturação da 
Parceria Público-Privada dos serviços de iluminação 
pública do Município de Camaçari, desenvolvidos no 
â m b i t o  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o .  n º  
01093.1101.580.2018, com a manutenção do projeto no 
Programa de Parcerias Público-Privadas do Município de 
Camaçari/BA para prosseguimento das providências 
pertinentes. 

Art. 2º- Reconhece os estudos técnicos apresentados de 
forma a ratificar a existência de viabilidade técnica, 
jurídica, econômica e financeira, bem como relevância 
social e política para a execução do projeto de Parceria 
Público-Privada dos serviços de iluminação pública sob 
as modalidades descritas na Lei Municipal nº 1.568, de 
28 de dezembro de 2018, aprovando, adicionalmente, a 
modelagem preliminar do projeto conforme apresentada 
na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do 
Programa de Parcerias Público-Privadas do Município de 
Camaçari/BA, no dia 23 de abril de 2021.

Art. 4º- Determina a publicação de avisos para, nos 
termos da legislação aplicável, promover a instauração 
de audiências e consultas públicas, visando colher 
contribuições da sociedade civil para aperfeiçoamento 
do projeto de Parceria Público-Privada dos serviços de 
iluminação pública do Município de Camaçari. 

Art. 5º- Determina que uma vez colhidas as contribuições 
da sociedade civil e realizados os ajustes finais nos 
documentos editalícios, o projeto de Parceria Público 
Privada dos serviços de iluminação pública do Município 
de Camaçari retorne para nova avaliação do Conselho 
Gestor do Programa de Parcerias Público Privadas do 
Município de Camaçari/BA. 

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação. 

CAMAÇARI, BAHIA, EM 27 DE ABRIL DE 2021.

JOSÉ GAMA NEVES

Secretário de Governo

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES

Secretário da Fazenda

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Des. Urbano e Meio Ambiente

WALDY FREITAS FILHO
Secretário de Desenvolvimento Econômico

BRUNO NOVA SILVA
Procurador-Geral do Município

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA 
DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS DE 

CAMAÇARI/BA

Aos vinte e três dias do mês de abril, às 15 horas e 10 

minutos, na Sala Virtual Plataforma Microsoft Teams, foi 

realizada a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor 

do Programa de Parcerias Público-Privadas e Concessões 

– CGPPP, do município de Camaçari/BA, instituído por 

força da Lei Municipal nº 1.568, de 28 de dezembro de 

2018, e regulamentado pelo Decreto nº 7.280, de 29 de 

janeiro de 2020. Estiveram presentes os Conselheiros: o 

Presidente do Conselho Sr. José Gama Neves, Secretário 

de Governo; o Sr. Joaquim José Bahia Menezes, Secretário 

da Fazenda – SEFAZ; o Sr. Waldy Freitas Filho, Secretário 

Municipal de Desenvolvimento Econômico; a Sra. Andrea 

Barbosa Montenegro Silva, Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; o Sr. Bruno 

Nova Silva, Procurador-Geral do Município; a Sra. Alana 

Gonzales Tinoco, Coordenadora das PPP´s e Concessões 

do Munícipio, a Sra. Regina Estevam, Secretária Executiva 

do CGPPP e os convidados: Sra. Arlene Lima Rocha, 

Secretária de Serviços Públicos e Dr. Marcelo Cerqueira, 

Diretor da Comissão Central Permanente de Licitação.

Procedendo à abertura da reunião, o Senhor Presidente 

inaugurou os trabalhos do dia, agradecendo a presença de 

todos e reforçando o compromisso do Conselho para o 

aprimoramento da gestão pública do Município Camaçari, 

sobretudo considerando a pauta da reunião envolvendo a 

análise do projeto de Parceria Público-Privada para 

outorga, à iniciativa privada, da prestação dos serviços de 

iluminação pública do Município de Camaçari. Afirmou ser 

uma data marcante que comprova todo o esforço de quase 

dois anos de trabalho, com discussões técnicas e análises 

de um processo recente no ambiente da gestão pública, 

que é a Parceria Público-Privada - PPP. Salientou a 

intenção do governo em modernizar o Parque energético da 

cidade e sinalizou que a via escolhida para desenvolver o 

projeto de viabilidade da Iluminação Pública foi através do 

FEP – Fundo de Estruturação de Projetos, administrado 

pela Caixa Econômica Federal.

Dando prosseguimento, destacou o trabalho do grupo 

técnico formado pelos órgãos do governo, em especial a 

SESP, a PROGER e a SEFAZ que participaram ativamente 

das discussões junto às consultorias e, em cada momento 

do desenvolvimento do projeto, trouxeram teses e pontos 

de vistas que contribuíram para o desenvolvimento do 

projeto e o levaram ao patamar de aceite pelo município em 
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novembro de 2020. 

Ressaltou que do aceite do projeto até aos dias atuais, o 

governo passou pelos efeitos decorrentes do período 

eleitoral e da pandemia, o que levou o tema da PPP ficar 

hibernado. Após este período, o CGPPP uniu esforços para 

retomar as discussões, realizar reavaliações, muitas delas 

apresentadas pelos Conselheiros, em especial, o 

Procurador Bruno Nova e o Secretário Joaquim Bahia, da 

SEFAZ, e que foram discutidas em reuniões com a 

consultoria técnica, CEF e o IFC.

Após a síntese do processo que desencadeou o projeto da 

PPP, com todas as dificuldades que o CGPPP sofreu frente 

ao cenário mundial que se apresenta, o presidente afirma 

estar no momento de avaliar os futuros passos, sejam na 

decisão da aprovação ou do não acolhimento do referido 

projeto de PPP de Iluminação Pública. Em seguida, registra 

os agradecimentos a todos os técnicos do governo que 

participaram desse processo e que, de agora em diante, 

pretende seguir na linha das discussões externas, das 

audiências públicas junto à Câmara Municipal e da 

Licitação. 

Ato subsequente, o Presidente do CGPPP concedeu a 

palavra à Coordenadora Sra. Alana Gonzalez, que 

apresentou a linha do tempo do projeto, iniciando sua fala 

com a explanação sobre a construção do projeto em 

questão, explicando que, com a criação do Fundo de Apoio 

à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de 

Concessão e Parcerias Público-Privadas da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – FEP, 

através da Lei Federal nº 13.529, de 4 de dezembro de 

2017, as administrações públicas passaram a contar com 

essa importante ferramenta para o desenvolvimento de 

seus projetos de concessões e PPP. Ressaltou que o FEP 

tem por finalidade exclusiva apoiar Estados, Municípios e o 

Distrito Federal na estruturação de projetos de Parcerias 

Público-Privadas e Concessões, financiando os Estudos de 

Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA que 

são necessários para a contratação de um projeto de 

concessão ou de parceria público-privada e que recebe 

aportes do Tesouro Nacional e é administrado pela Caixa 

Econômica Federal – CEF.

Dando seguimento, a coordenadora informou que em 27 

julho de 2018, a CAIXA - FEP publicou o Aviso de 

Chamamento Público no setor de Iluminação Pública e de 

Saneamento Básico e que essa primeira iniciativa visou 

selecionar entes federativos interessados em receber apoio 

técnico e financeiro do Governo federal para estruturação 

de projetos de modernização do parque de iluminação 

pública, proporcionando serviços melhores e mais 

eficientes para a população, bem com serviços de 

saneamento. As propostas foram submetidas por meio do 

sistema do Governo Federal, SELECON – Seleção de 

propostas de estudo para Estruturação de Concessões. E, 

que o secretário José Gama, através da SEGOV, foi o 

responsável pelo cadastramento do município de 

Camaçari. 

A Sra. Alana informa que os municípios interessados em 

participar do certame, puderam apresentar suas propostas 

entre 1º e 22 de agosto de 2018, de acordo com o Aviso de 

Chamamento Público. E, em 02 de agosto de 2018, a SESP 

de Camaçari, apresentou justificativa para participação do 

município no processo de seleção, considerando os 

seguintes benefícios com a contratação da PPP: 

alinhamento com as novas tecnologias globais de 

modernização e sustentabilidade; modernização completa 

do parque de iluminação pública num curto prazo; redução 

com os custos da fatura de energia; agilidade na 

manutenção seja ela adoção de tecnologias de 

monitoramento ou adoção de métricas de desempenho; 

melhor ia dos índices de segurança públ ica;  

sustentabilidade; eficientização; melhorias dos níveis de 

serviços; possibilidade de implantação de projetos de 

iluminação especial e atendimento aos padrões normativos 

de iluminação pública. Em sessão ordinária, no dia 10 de 

agosto de 2018, o Conselho Gestor de Parcerias Público 

–Privadas – CGPPP decidiu pela adesão do município na 

seleção do Edital de Chamamento Público nº 01/2018. 

Dentre os 47 municípios brasileiros habilitados pelo 

Programa FEP, Camaçari ficou na 19ª posição. Alguns dos 

requisitos exigidos para que Camaçari fosse selecionada 

foi o cumprimento de limites de despesas com pessoal 

estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a 

existência de Lei Municipal de PPP própria. A primeira Lei 

de PPP do município foi à lei nº 1069/2010. 

A coordenadora lembra que a CEF e a Prefeitura de 

Camaçari assinaram contrato em 21 de março de 2019 para 

o gerenciamento dos serviços de assessoramento técnico 

especializados para a estruturação dos projetos de 

concessão dos serviços de iluminação pública, com recurso 

do FEP CAIXA, do GIF (Global Infrastructure Facility) e com 

contrapartida financeira do Município de Camaçari, em 

quase dois anos de desenvolvimento de estudos com o 

acompanhamento direto desta Coordenação e do grupo 

técnico criado para auxiliar nas discussões a respeito do 

PPP. Encerra sua fala, considerando esta fase decisiva 

para o prosseguimento da fase externa da PPP, com a 

deliberação do projeto e autorização para consulta pública. 
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O presidente solicita aos conselheiros que tomem posse da 

palavra e fiquem à vontade para externar suas avaliações e, 

decidirem seus votos de forma fundamentada.

O Secretário Waldy, primeiro conselheiro a se manifestar, 

alerta para pontos a serem esclarecidos, ora manifestado 

pelo secretário Joaquim. 

Em resposta à colocação do secretário Waldy, o 

conselheiro Joaquim compartilha uma tela sobre o Fluxo de 

Caixa e observa que a demora com que o processo da PPP 

ocorreu, devido às causas já relatadas nesta reunião, talvez 

tenha prejudicado os dados do projeto. Analisa que 

ocorreram mudanças na base de iluminação pública do 

município neste período e observa no Fluxo de caixa do 

cenário 1 (apresentado inicialmente pela consultoria) que a 

viabilidade estava clara, inclusive com sobras em todos os 

exercícios, demonstrando que os recursos davam para 

pagar a COSIP e que a taxa da arrecadação permitia o 

pagamento do Verificador Independente – VI e que, ainda, 

sobravam-se recursos. Contudo este cenário não é o real, 

tendo em vista o aumento do Parque. Informa que o cenário 

3 será descartado devido à previsão de uma oferta na 

licitação por parte dos concorrentes e que o governo não 

pode apostar nisso. Aponta para o cenário 2 e identifica que 

no primeiro ano existe uma sobra de recursos e no segundo 

ano também, porém, no terceiro ano verifica-se que os 

dados estão muito apertados. 

O Conselheiro Joaquim retoma o cenário 2 e observa que, 

quando da realização dos estudos de viabilidade, a partir 

dos dados existentes em 2019, o projeto teve sua 

viabilidade demonstrada, mas que, durante o cumprimento 

da fase de consulta pública, os estudos deverão ser 

atualizados, de forma a permitir que o procedimento 

licitatório seja lastreado nos dados mais atualizados, para a 

garantir a sua viabilidade econômica, observadas as 

questões orçamentárias pertinentes e eventuais 

providências futuras, termos nos quais vota pela aprovação 

do projeto, para o início da fase de submissão à consulta 

pública.

Todos concordam com a aprovação do projeto e a Sra. 

Alana considera a fala do conselheiro Joaquim, 

confirmando que os dados registrados são do ano 2019, o 

que traz a necessidade de que em momento anterior à 

licitação, esses dados sejam atualizados e continuem 

garantindo a viabilidade do projeto. 

Encerrada a apresentação e feitos os esclarecimentos 

adicionais requeridos, os representantes ratificaram os 

trabalhos desenvolvidos até o momento pronunciando-se 

favoravelmente sobre a continuidade do Projeto, haja vista 

sua pertinência e relevância ao interesse público municipal. 

Ultrapassados estes pontos, passou-se à deliberação pelo 

CGPPP sobre o Projeto, tendo sido acordado, por 

unanimidade, as seguintes determinações: (i) os 

Conselheiros acataram os termos do Projeto, ratificando 

todos os atos realizados pela Administração Pública no 

â m b i t o  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  

01093.11.01.580.2018, bem como mantendo o projeto no 

Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas para 

fins do prosseguimento das providências cabíveis; (ii) os 

Conselheiros aprovaram a viabilidade e modelagem do 

Projeto conforme apresentada em reunião, considerando 

atendidos, até o momento, todos os requisitos da Lei 

Municipal nº 1.568, de 28 de dezembro de 2018, inclusive 

para fins de reconhecimento da relevância social e política 

para a execução o Projeto; e, por fim, (iii) os Conselheiros 

determinaram a publicação de aviso para instauração de 

audiência e consulta pública, visando colher contribuições 

da sociedade civil para aperfeiçoamento do Projeto, 

determinando, ainda, que, uma vez colhidas as 

contribuições da sociedade civil e realizados os ajustes 

finais nos documentos editalícios, o Projeto retorne para 

nova avaliação do CGPPP.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por 

encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente ata por 

mim, Regina Estevam, Secretária Executiva do CGPPP, 

que lida e achada conforme, segue assinada pelo 

Presidente e demais interessados.

JOSÉ GAMA NEVES
Secretário de Governo/Conselheiro

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda/Conselheiro

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Des. Urbano e Meio Ambiente/ Conselheiro

WALDY FREITAS FILHO
Secretário de Desenvolvimento Econômico/Conselheiro

BRUNO NOVA SILVA

Procurador-Geral do Município/Conselheiro

ARLENE LIMA ROCHA
Secretária de Serviços Públicos/Convidada

MARCELO CERQUEIRA
Diretor da COMPEL/Convidado

ALANA GONZALES TINOCO
Coordenadora das PPP´s e Concessões

REGINA ESTEVAM MARGARIDA

Secretária Executiva
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