
DECRETA
Art. 1º – Fica recomposta a Comissão Permanente de 
Processo Administrativo Disciplinar - COPAD alterada 
pelo Decreto de 29 de Agosto de 2019, publicado no 
DOM nº 1249 de 11 de Setembro de 2019, p.3, que 
passará a ser composta pelos seguintes Servidores, 
Sara de Andrade Santos – Matrícula – 60559, Janete 
da Silva Freitas - Matrícula – 60749, e Adione Lima da 
Silva – Matrícula - 61333 tendo como suplentes as 
Servidoras Tainá Santana de Deus Oliveira- Matrícula- 
830301, e Marineide Alves da Silva – Matrícula – 
63027.

Parágrafo Único. A Comissão será presidida pela 
servidora Sara de Andrade Santos – Matrícula – 60559, 
e na sua ausência, atuará como suplente a servidora 
Adione Lima da Silva – Matrícula - 61333.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 10 DE MAIO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 06 DE AGOSTO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela constituição federal e pela lei 
orgânica do município,

Considerando a Decisão Judiciail no Processo nº 
8011682-14.2019.8.05.0039  resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, o(a) candidato(a) no concurso 
público 001/2013  abaixo relacionado(a), e que atendeu 
ao chamamento na forma do edital acima mencionado:

Processo nº  8011682-14.2019.8.05.0039

PROFESSOR DE MATEMÁTICA (ABRANTES) 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA (ABRANTES) 

Nº. Nome                                Insc. Clas.
01  Luis Sergio Almeida Pinheiro   87824643 19ª

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM  06 DE AGOSTO DE 2021

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

Ata da Audiência Pública
PPP de Iluminação Pública do Município de 

Camaçari

Ao quatorze dias, do mês de julho, às 10 horas, realizou-se 
Audiência Pública, convocada por intermédio do Aviso da 
Audiência Pública, publicado no Diário Oficial do Município 
de Camaçari, N° 1694,  Ano XVIII, do dia  28 de          junho 
d e  2 0 2 1  e  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o :
http://www.parcerias.camacari.ba.gov.br, tendo por objeto 
tratar da Concessão Administrativa, pelo prazo de 13 
(treze) anos, para a prestação dos serviços de iluminação 
pública no Município de Camaçari, incluídos a 
modernização, a eficientização, a expansão, a operação e 
a manutenção da rede municipal de iluminação pública. A 
Sessão foi transmitida ao vivo, de forma remota, na Rede 
Mundial de Computadores (internet), através do link: 
https://www.youtube.com/channel/UCXq3tg66iOnGaCM_
O_5eMUQ.

Foi iniciada a Audiência, com abertura realizada pelo 
cerimonialista, Ednaldo Souza, dando boas-vindas aos 
participantes da Mesa Diretora. Convidou para Presidir a 
Mesa, o Secretário de Governo, o senhor José Gama 
Neves; a Secretária Municipal de Serviços Públicos, a 
senhora Arlene Lima Rocha; a Coordenadora Geral de 
Parcerias Público-Privadas e Concessões de Camaçari, a 
senhora Alana Gonzales; o representante da Secretaria 
Especial do PPI, vinculado ao Ministério da Economia, o 
Secretário de Fomento e Apoio a Parcerias de Entes 
Federativos, o senhor Wesley Cardia; a representante do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, a senhora Paula 
Coelho Nóbrega; o representante da CAIXA, 
Superintendente Nacional de Serviços de Governo, o 
senhor Flávio Tagliassachi Gavazza e o representante da 
IFC, membro do Grupo Banco Mundial, Principal 
Investment Officer, o senhor Bernardo Almeida.
Após a formação da Mesa Diretora, o cerimonialista 
realizou a leitura do Regulamento e destacou as ressalvas 
relacionadas à realização da Audiência Pública via rede 
Mundial de computadores (internet):
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus;

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro 
de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional, em decorrência da Infecção 
Humana pelo COVID-19;

Considerando o reconhecimento do estado de calamidade 
pública no Município de Camaçari, pela Assembleia 
Legislativa do Estado da Bahia, conforme Decreto 
Legislativo nº 2044, de 1º de abril de 2020; e
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Considerando em razão do mesmo motivo, o Decreto 
Municipal n° 7557, de 07 de junho de 2021, em que se 
estabelece a suspensão de eventos e prioriza-se a 
realização de reuniões por videoconferência, enquanto 
perdurar proibição de aglomerações no município de 
Camaçari em virtude da pandemia.

O cerimonial também destacou durante a Sessão que a 
participação é aberta a todos os interessados, devendo o 
acesso à Audiência virtual ser realizado por meio do link 
do YouTube, disponibilizado no Regulamento, publicado 
no Diário Oficial do Município, em 28 de junho de 2021; e, 
que os interessados em apresentar questionamentos 
poderiam fazê-lo por escrito, através do envio da 
pergunta pela ferramenta de chat, também do YouTube, 
até o fim da transmissão. Informou ainda, que era 
importante informar a empresa a que representava, se 
fosse o caso, ou o bairro em que morava, se fosse 
morador de Camaçari. 

Na sequência, o Presidente da Mesa Diretora, o Senhor 
José Gama Neves, Secretário de Governo do Município 
de Camaçari, saudou a todos os presentes, em especial, 
a equipe da gerência executiva de governo da CAIXA, 
enfatizando a relevância do projeto para a população de 
Camaçari e agradeceu o esforço dos colegas de trabalho 
da Prefeitura Municipal de Camaçari, que os apoiaram ao 
longo desta jornada e que, juntamente com as 
instituições presentes e com o Conselho Gestor de PPP e 
Concessões, chegaram à fase atual do projeto. 
Ressaltou também, que a Audiência Pública é sem 
dúvida alguma, o momento mais importante, onde se 
tornam públicas as intenções deste projeto, e 
principalmente, permite que a população esteja no 
processo através de sugestões e novas ideias, trazendo 
assim, maior transparência. Agradecendo ao Prefeito de 
Camaçari, senhor Antônio Elinaldo e a Coordenadora do 
Programa da PPP, senhora Alana Gonzáles, passou a 
palavra para o Mestre de Cerimônia para a condução da 
Audiência.
Em seguida, o senhor Wesley Cardia, representante da 
Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos, 
saudou a todos e enfatizou em sua fala, que o principal 
beneficiário do Projeto sob discussão é a população de 
Camaçari, que poderá contar com um serviço de maior 
qualidade e menor custo. Por fim, expôs o papel do 
Ministério da Economia no apoio para desenvolvimento 
de diversos projetos de PPP e Concessão no país, com o 
objetivo de melhorar a eficiência dos serviços públicos, 
tendo sido o Município de Camaçari importante exemplo 
de sucesso da política pública federal de fomento.
Representando o Ministério de Desenvolvimento 
Regional, a Senhora Paula Coelho Nóbrega deu boas-
vindas a todos e esclareceu a importância do modelo de 
Concessão, pois permite ao município ampliar seus 
investimentos, reduzir as despesas operacionais com 
energia elétrica e o mais importante: ofertar um serviço 
melhor para a população. Além disso, ressalta um ganho 
ambiental associado à concessão, pois, através da troca 
das lâmpadas convencionais para as lâmpadas de LED, 
além de reduzir o consumo de energia e reduzir os 
custos, reduz também as emissões atmosféricas, sendo, 
portanto, uma política extremamente interessante para o 
município. 

O Senhor Flávio Tagliassachi Gavazza, representante da 
CAIXA, inicia sua fala, agradecendo a todos os 
participantes e reforçando que esta Audiência é o 
momento em que a município de Camaçari pode discutir 
com toda a sociedade sobre este importante projeto, que 
tem potencial para transformar e melhorar a qualidade de 
vida da população. Explica que o Fundo de Apoio à 
Estruturação de Projetos de Concessão e Parcerias 
Público-Privadas (FEP Caixa) aprovado pela Lei nº 
13.529, de 2017, apoia aos munícipios para realizarem 
estruturação de projetos com qualidade, o que é 
fundamental para garantirem a viabilidade econômica de 
seus projetos e atraírem o capital privado para darem 
soluções eficientes e duradouras para os serviços 
públicos, melhorando assim a qualidade de vida da 
população. E, que a CAIXA está na condição de parceira 
do Governo Federal com o objetivo de promover a 
transformação social.

O Senhor Bernardo Almeida, membro do Banco Mundial, 
Principal Investment Officer na IFC, cumprimenta a todos 
os participantes da Mesa Virtual e da Audiência Pública, 
destacando que um projeto de iluminação pública não se 
resume a uma simples troca de lâmpadas e, frisa três 
componentes importantes: o primeiro da eficiência 
energética e com isto uma redução da emissão de gás 
carbônico relevante; um segundo da segurança, que 
através de estudos, demonstra que a iluminação reduz a 
criminalidade em 7% (principalmente crimes de gênero), 
bem como os acidentes de trânsito e, o terceiro é o 
impacto fiscal, importante fator em tempos de pandemia, 
estimado pelo IFC em uma economia média de 58% na 
despesa com energia. Somente este componente 
justifica o projeto. Considerando o histórico é de êxito da 
parceria composta com a Caixa e SPPI, ao final desta 
parceria com o FEP- CAIXA, haverá 15 municípios com 
iluminação pública, com uma gestão eficiente, gerando 
benefícios de eficiência, segurança e um impacto fiscal 
positivo, servindo de exemplo para outros municípios.

A Senhora Alana Gonzales, coordenadora Geral do 
Programa de Parcerias Público-Privadas e Concessões 
de Camaçari, inicia sua fala agradecendo ao Prefeito 
Elinaldo e ao Secretário de Governo, José Gama, pela 
confiança e estendeu os agradecimentos a toda equipe 
da CAIXA, do MDR, do IFC, da SPPI. Fez uma breve 
contextualização dos passos percorridos pelo projeto 
para chegar ao atual momento. Relatou que a prefeitura 
de Camaçari aderiu ao chamamento público nº 01/2018, 
cujo objeto foi a seleção de entes da federação 
interessados em utilizar recursos do FEP/CAIXA para 
estruturação de projetos de concessão pública e 
parcerias público-privadas nos setores de 
saneamento e iluminação pública. Todo o processo de 
estruturação contou com o apoio da CAIXA, SPPI, MDR, 
IFC e das consultorias Accenture e Madrona. Destacou 
que se trata de um projeto liderado pela Prefeitura de 
Camaçari. Que em 3 de outubro de 2018, foi publicado o 
resultado dessa seleção e o município de Camaçari ficou 
na 19ª (decima nona) posição. A assinatura do contrato 
com o FEP/CAIXA ocorreu em 21 de março de 2019, a 
partir daí deram início aos trabalhos. Os estudos foram 
concluídos em novembro de 2020 e a aprovação da PPP 
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pelo Conselho Gestor se deu em 23 de abril de 2021.  O 
projeto passou por Consulta Pública no período de 18 de 
maio a 18 de junho deste ano. E, nesta data deram o 
seguimento com a realização desta Audiência Pública. 
Em primeiro lugar, destacou que a Iluminação Pública 
tem um papel de extrema importância para a obtenção da 
qualidade de vida e segurança para as cidades, em 
virtude, sobretudo, de auxiliar o crescimento e 
urbanização dos espaços e que é inegável que as PPPs 
para Iluminação Pública podem proporcionar o uso mais 
racional dos recursos públicos e melhorar a qualidade de 
vida dos cidadãos. Um município bem iluminado oferece 
mais segurança, criando um ambiente favorável para que 
as empresas invistam e contribuam com a geração de 
emprego e renda. Relata que uma das vantagens mais 
impactantes dessa iniciativa é o aumento da eficiência 
energética, o que permite redução de custos com a conta 
de energia. Explica que na PPP de Camaçari, os estudos 
apontaram uma redução de aproximadamente 54% de 
consumo de energia e aponta como prerrogativa da PPP, 
a remuneração do parceiro privado atrelada ao 
cumpr imento dos índ ices de desempenho,  
demonstrando que há um alinhamento de interesses, em 
que a Prefeitura define os resultados esperados no 
Contrato e a Concessionária atende a esses resultados, 
uma vez que isso afeta diretamente o retorno financeiro. 
Conclui que esse o mecanismo que vai garantir que o 
serviço seja prestado conforme definido no Contrato da 
PPP.

A senhora Alana, aproveitou também, para desmentir o 
mito de que PPP é Privatização. Explicou que a 
Privatização implica na venda de ativos públicos e com a 
PPP, a rede continua sendo da Prefeitura, demostrando 
que ocorre, apenas, uma delegação dos serviços para 
uma empresa, no caso, a SPE, constituída 
exclusivamente para operar a rede de IP, e que vai atuar 
em parceria com a Prefeitura, seguindo todas as regras 
definidas no Contrato da PPP. Ao término do contrato de 
13 anos, prazo da PPP de Camaçari, a Prefeitura recebe 
de volta a rede de IP, toda modernizada e eficientizada. 
Frisou, também, que a PPP será custeada por uma 
contribuição tributária, a COSIP, que tem destinação 
específica para serviços de iluminação pública. Da 
mesma forma que é utilizada, atualmente, para 
pagamento das despesas com esses serviços. E, que a 
Coordenação de PPP do Município de Camaçari não tem 
dúvida de que com a PPP, os recursos públicos serão 
aplicados de forma mais efetiva e beneficiando a 
população de Camaçari, atraindo a iniciativa privada para 
os investimentos necessários e utilizando menos 
recursos para uma gestão dos serviços de iluminação 
mais eficiente. 

Dando sequência à apresentação do projeto da PPP de 
Iluminação Pública, a Senhora Alana passou a palavra ao 
Senhor Ramon Ferreira, representante da Consultoria 
Accenture, Senior Manager de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, que realizou a apresentação dos principais 
aspectos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos 
relacionados ao Projeto PPP de Iluminação Pública de 
Camaçari. Durante a explanação, frisaram-se, dentre 
outros, aspectos relacionados aos benefícios inerentes à 
modernização da rede de Iluminação Pública, objeto do 

Projeto. Apresentação esta, que disporemos ao final 
desta Ata, como Anexo I.

Após o término da apresentação, o cerimonial, através do 
Sr. Ednaldo Souza, concedeu intervalo de trinta minutos, 
para a avaliação dos questionamentos dos participantes 
recebidos via chat do YouTube.

Atos subsequentes, os questionamentos recebidos 
foram respondidos verbalmente pela consultoria, 
representada pelo Sr. Ramon Ferreira e pela 
Coordenação do Projeto, representada pela Sra. Alana 
Gonzalez. 

O primeiro bloco de perguntas respondidas foi a respeito 
da disponibilização dos documentos da PPP e das 
contribuições recebidas na Consulta Pública.  A Sra. 
Alana respondeu este bloco de perguntas, esclarecendo 
que esses documentos estão disponíveis desde o dia 17 
de maio, no site: parcerias.camacari.ba.gov.br e, salienta 
que todas as informações referentes à esta Audiência 
estão no Aviso, que foi publicado no Diário Oficial do 
Município, no dia 28 de junho, bem como no jornal 
Tribuna da Bahia, no dia 29 de junho do ano corrente. E, 
quanto aos resultados das contribuições trazidas na 
Consulta Pública, informou que essas estarão 
disponibilizadas, anteriormente, à publicação do Edital. 
Inclusive, foi colocada no referido site, uma nota pública 
informando a respeito dessas contribuições. 

Termina sua fala, ressaltando que na Audiência Pública, 
também é o momento de se obter contribuições e receber 
questionamentos a respeito do projeto. E, passando a 
palavra para o senhor Ramon Ferreira, explica que serão 
consolidados todos os questionamentos trazidos, tanto 
no ambiente da Consulta Pública, quanto no ambiente 
desta Audiência Pública e, alerta que as perguntas que 
não foram respondidas durante a Audiência, devido ao 
limite de tempo, serão respondidas e divulgadas no 
endereço eletrônico citado.

Dando prosseguimento, o segundo bloco respondido 
pelo senhor Ramon, inicia-se com a contribuição do 
senhor Maurício Viana, com a seguinte pergunta: Está 
prevista a colocação de Iluminação Pública ao longo da 
Via Parafuso BA 535 e, obteve como Resposta: todas as 
vias, cuja titularidade da iluminação pública é do 
Município serão atendidas pela PPP; a segunda 
contribuição foi da senhora Érica Bereti: Algum projeto de 
iluminação para Itacimirim? Resposta: Todas as vias cuja 
titularidade da Iluminação Pública é do Município de 
Camaçari deverão ser atendidas pela PPP; a terceira 
pergunta a respeito da receita acessória, contribuição do 
José Roberto de Siqueira Filho: o concessionário poderá 
explorar serviços acessórios, com base na IP, com 
participação financeira da Prefeitura? Resposta: O 
tratamento para exploração de serviços acessórios está 
endereçado na minuta do Contrato da PPP, observada a 
legislação aplicável e as boas práticas de outros projetos 
semelhantes, permitindo a exploração de projetos de 
atividades complementares ao uso da rede de 
iluminação pública; quarta pergunta, contribuição da 
Érica Bereti: Ainda nesta Gestão? Resposta: Sim, a partir 
da assinatura do Contrato, o prazo de modernização é de 
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21 meses; a quinta e última pergunta foi contribuição do 
senhor José Roberto de Siqueira Filho: Por que a 
Telegestão não abrange 100% da Rede? O ideal seria 
colocar toda a Rede de IP em Telegestão. Resposta: Foi 
realizada uma análise de custo-benefício a respeito da 
implantação de Telegestão no Município. Essa análise de 
implantação, em um primeiro momento foi feita nas vias 
de maior tráfego de veículos e pedestres, entretanto 
todas as luminárias do Município estarão preparadas 
para receber tecnologia de Telegestão no futuro. 
Adicionalmente, o percentual contratual é mínimo e 
caberá à concessionária avaliar a implementação 
adicional ou integral do Parque. E finaliza, passando a 
palavra para o Mestre de Cerimônia.

Na sequência, houve a retomada da condução da 
Audiência Pública para seu encerramento, onde o 
cerimonial ressaltou que eventuais questionamentos não 
respondidos, devido ao limite de tempo estabelecido, 
estarão dispostos na presente Ata, que será publicada no 
Diário Oficial do Município e disponibilizada no site da 
C o o r d e n a ç ã o  d e  P a r c e r i a s :  
www.parcer ias.camacar i .ba.gov.br,  conforme  
Regulamento.

O mestre de Cerimônia, Sr. Ednaldo Souza, agradeceu a 
todos em nome da Mesa Diretora, pelo alto nível de 
participação na Audiência Pública do Projeto de Parceria 
Público-Privada (PPP) do Município de Camaçari e 
declarou encerrada a Sessão, às 12h, cuja gravação 
encontra-se disponível no Canal do YouTube: Camaçari 
Parcerias.

Nada mais havendo a tratar, a presente Ata foi lavrada 
por mim, Regina Estevam, Secretária Executiva do 
CGPPP, que foi lida e achada conforme para os demais 
interessados.

Composição da Mesa Diretora:

· Presidente da Mesa, Representante da Prefeitura de 
Camaçari e Secretário de Governo, o senhor José 
Gama Neves;

· Secretária Municipal de Serviços Públicos, a senhora 
Arlene Lima Rocha;

·Coordenadora Geral do Programa de Parcerias 
Público-Privadas de Camaçari, a senhora Alana 
Gonzales;

·Representante da Secretaria Especial do PPI, 
vinculado ao Ministério da Economia, o Secretário de 
Fomento e Apoio a Parcerias de Entes Federativos, o 
senhor Wesley Cardia;

·Representante do Ministério do Desenvolvimento 
Regional, Coordenadora-Geral de Planejamento na 

Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços 
Urbanos, a senhora Paula Coelho Nobrega;

·Representante da Caixa Econômica Federal (CAIXA), 
Superintendente Nacional de Serviços de Governo, o 
senhor Flávio Tagliassachi Gavazza; e

·Representante da International Finance Corporation 
(IFC), membro do Grupo Banco Mundial, Principal 
Investment Officer, o senhor Bernardo Almeida.

ANEXO I
Apresentação realizada na Audiência
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ANEXO II
Perguntas e Respostas

Anexo II 
Perguntas e Repostas aos Questionamentos 
apresentados durante a Audiência Pública de PPP de 
Iluminação Pública do Município de Camaçari, BA.

1. Contribuição da Power Water do Brasil S.A 
“Na tentativa de Contribuir com o cumprimento dos 
prazos relativos ao subsídios do PNGRS a atenuar a 
Renúncia Fiscal dos Munícipios Brasileiros segue a NT 
10\1021 .Tem algum e-mail para específico”
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Resposta:

O objeto da presente Audiência Pública envolve tão 
somente as discussões sobre o Projeto de parceria 
público-privada dos serviços de iluminação pública. 
Outras sugestões, envolvendo outros projetos ou 
serviços municipais, poderão ser realizadas em outros 
fóruns, observado o direito de petição de todos os 
interessados. Nestes casos, a Prefeitura de Camaçari 
está à disposição para receber contribuições de 
aprimoramento dos serviços públicos municipais, 
med ian te  receb imento  de  mensagem pe lo                       
e-mail gabissefaz@camacari.ba.gov.br, ou contato 
t e l e f ô n i c o  p e l o  n ú m e r o  ( 7 1 )  3 6 2 1 - 6 8 0 0 .  

2.Contribuição da Power Water do Brasil S.A
“Alana, a premissa da NT 10021 promovida 
voluntariamente pela PW é EE\ER(Estudos de Eficiência 
\Estudos Renováveis ) inclusive repassei esta NT a 
Coordenação de Parceria PPP através do e-mail 
específico”

Resposta:
Agradecemos a contribuição.

3 . C o n t r i b u i ç ã o  d a  F o c o  C o n s u l t o r i a
“Bom dia. Foco Consultoria e Gestão. Gostaria de saber 
as razões de não existir no link da audiência pública, os 
relatórios contendo os diagnósticos financeiros da PPP. 
Resta comprometida qualquer tipo de contribuição neste 
sentido, além de comprometer a transparência de todo o 
processo.”

Resposta:

As informações que subsidiam a audiência pública, 
assim como todas as demais in formações 
disponibilizadas no âmbito do processo, atendem ao 
disposto na legislação, observando todos os princípios 
de transparência, publicidade e moralidade.
Por completude, informamos que os estudos                
q u e  e m b a s a r a m  a  e s t r u t u r a ç ã o                                              
do projeto encontram-se disponibilizados no site 
http://parcerias.camacari.ba.gov.br/?cart-projetos-
post=iluminacao-publica. Adicionalmente, os estudos 
estão encartados no respectivo processo administrativo. 

4.Contribuição da Foco Consultoria
“Onde foram divulgados os resultados com as 
contribuições da Consulta Pública previamente 
realizada?”

Resposta:

As contribuições colhidas ao longo da consulta pública 
estão disponibilizadas aos interessados, em linha com 
a legislação aplicável e conforme Nota Pública 
disponibilizada no site: 
http://parcerias.camacari.ba.gov.br

5 . C o n t r i b u i ç ã o  d a  F o c o  C o n s u l t o r i a
“Novamente sobre a Consulta Pública agora citada. onde 
estão os resultados?”

Resposta:

As contribuições colhidas ao longo da consulta pública 
estão disponibilizadas aos interessados, em linha com 
a legislação aplicável e conforme Nota Pública 
disponibilizada no site: 
http://parcerias.camacari.ba.gov.br

6.Contribuição do José Roberto De Siqueira Filho
“A Prefeitura irá disponibilizar o estudo da viabilidade 
do projeto?”

Resposta:

Os estudos que embasaram o projeto foram elaborados 
atendendo ao solicitado pela legislação de concessões e 
parcerias público-privadas. Resguardado o interesse 
público, a prefeitura irá disponibilizar, oportunamente e 
nos termos da legislação, os estudos definitivos do 
projeto no seu endereço eletrônico.
Por completude, informamos que os estudos que 
embasaram a Consulta Pública foram disponibilizados 
no site: http://parcerias.camacari.ba.gov.br/?cart-
projetos-post=iluminacao-publica. 

7 . C o n t r i b u i ç ã o  d a  F o c o  C o n s u l t o r i a
“O material disponibilizado fala em 42mil pontos e agora 
é informado 48mil pontos. Os estudos estão defasados? 
Como fazer uma audiência pública com dados 
defasados?”

Resposta:

A presente audiência pública foi realizada em atenção a 
todas as exigências legais, com todas as informações 
atuais do projeto. Atualizações e/ou aprimoramentos do 
projeto são normais e desejáveis, favorecendo o 
interesse público, o controle popular e a competitividade 
do processo l ici tatório, que será publicado 
oportunamente.
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8 . C o n t r i b u i ç ã o  d a  F o c o  C o n s u l t o r i a
Haverá sustentabilidade financeira da PPP? A 
arrecadação da COSIP vem apresentando queda 
vertiginosa em 2021, chegando a R$9.762mi até julho de 
2021, projetando uma arrecadação menor que a prevista.

Resposta:

Os estudos que embasaram a estruturação do projeto 
contaram com análises e discussões profundas acerca 
dos diversos aspectos relacionados à rede de iluminação 
pública de Camaçari. Para estimar o custo do projeto, 
todo o processo de estruturação da modelagem da PPP 
foi realizado de forma detalhada e considerou todos os 
investimentos e custos operacionais necessários para 
garantir um serviço de iluminação pública de qualidade 
no município ao longo de todo o período de concessão. 
Em relação à receita para viabilização do projeto, as 
análises construídas de forma minuciosa envolveram 
principalmente a projeção da COSIP e dos ganhos 
obtidos com a eficientização energética. Cabe salientar 
que as projeções realizadas consideraram parâmetros 
conservadores. Os resultados apresentaram que o 
projeto é viável e sustentável do ponto de vista 
econômico-financeiro.

9 . C o n t r i b u i ç ã o  d a  F o c o  C o n s u l t o r i a
O contrato será de 15milhoes/ano. A arrecadação da 
COSIP para este ano não passará de 18mi. Quem 
p a g a r á  a  c o n t a  d e  c o n s u m o  d e  I P ?

Resposta:

Para a estruturação do projeto foram realizados estudos 
e análises profundas acerca de todas as variáveis 
relacionadas à rede de iluminação pública de Camaçari. 
Conforme exposto no Relatório Econômico Financeiro, a 
análise do fluxo de caixa da Prefeitura indica a viabilidade 
do projeto.
Cabe salientar que para estimar os custos do projeto, o 
processo de estruturação da modelagem da PPP 
considerou todos os investimentos e custos operacionais 
necessários para garantir um serviço de iluminação 
pública de qualidade no município ao longo de todo o 
período de contrato. No caso da conta de consumo de 
energia elétrica, esta será paga pela prefeitura com os 
recursos advindos da COSIP. Em relação à receita para 
viabilização do projeto, as análises construídas de forma 
minuciosa envolveram principalmente a projeção da 
COSIP e dos ganhos obtidos com a eficientização 
energética. Cabe salientar que as projeções realizadas 
consideraram parâmetros conservadores. Os resultados 
apresentaram que o projeto é viável e sustentável do 

ponto de vista econômico-financeiro.

10.Contribuição da Campos 7
“Quando a COELBA irá otimizar o posteamento em 
Camaçari? A COELBA instalou diversos postes e não 
retirou os antigos!”

Resposta:

A gestão da fiação de distribuição de energia elétrica é 
majoritariamente de competência federal e não pode ser 
tratada no âmbito deste projeto. Este projeto lida com a 
distribuidora de energia no limite necessário para a 
operacionalização da PPP de iluminação pública.

11.Contribuição da Campos 7
“Outra coisa: Existem muitos conflitos de fiação, há 
uma verdadeira poluição visual com o  de fios!”

Resposta:

A gestão da fiação de distribuição de energia elétrica é 
majoritariamente de competência federal e não pode ser 
tratada no âmbito deste projeto. Este projeto lida com a 
distribuidora de energia no limite necessário para a 
operacionalização da PPP de iluminação pública.

12. Contribuição da Mauricio Viana
“Está previsto a colocação de iluminação pública ao 
longo da Via Parafuso BA 535?”

Resposta:

O projeto contempla a modernização de pontos em 
vias cuja titularidade da iluminação pública é do 
município. 

13.Contribuição da Herica Peret
“Algum projeto de iluminação para Itacimirim?”

Resposta:

O projeto contempla a modernização de pontos em 
vias cuja titularidade da iluminação pública é do 
município. 

14.Contribuição do José Roberto De Siqueira Filho
“O concessionário poderá explorar serviços acessórios 
com base na rede IP, com participação financeira da 
Prefeitura?”

Resposta:
O tratamento para exploração de serviços acessórios 
será endereçado na minuta do contrato de PPP, 
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observada a legislação aplicável e as boas práticas de 
outros projetos semelhantes, permitindo a exploração de 
projetos e atividades complementares ao uso da rede de 
Iluminação Pública.

15.Contribuição da Herica Peret
“Ainda nessa gestão?”

Resposta:

A partir da assinatura do contrato, o prazo de 
modernização do parque de iluminação pública do 
município de Camaçari/BA é de 21 meses.

16.Contribuição do José Roberto De Siqueira Filho
“Por que a Telegestão não abrange 100% da rede? O 
ideal seria dotar toda a rede IP de telegestão.”

Resposta:

Durante a estruturação do projeto foi realizada uma 
análise de custo-benefício a respeito da implantação de 
telegestão no município. Esta análise indicou a 
implantação, em primeiro momento, nas vias com maior 
tráfego de veículos e pedestres. Entretanto, todas as 
luminárias implantadas no município estarão preparadas 
para receber a tecnologia de telegestão no futuro. Cabe 
ressaltar que o percentual de pontos de IP com 
telegestão exigido em contrato se refere a uma 
quantidade mínima. Caberá à Concessionária avaliar a 
implementação adicional ou integral no parque.

17.Contribuição da Foco Consultoria
“O Anexo 6 não contém projeto básico, mas apenas 
diretrizes gerais para os projetos de iluminação especial. 
Vocês poderiam disponibilizar?”

Resposta:

O projeto básico não faz parte da documentação 
necessária para a contratação de PPP. Os estudos que 
embasaram a PPP atendem ao exigido pela legislação, 
cabendo aos interessados real izar estudos 
complementares e detalhados para a oportuna 
participação no processo licitatório.
Os estudos realizados na modelagem do projeto            
es tão  d ispon íve is  no  endereço  e le t rôn ico  
http://parcerias.camacari.ba.gov.br/?cart-projetos-
post=iluminacao-publica, bem como no competente 
processo administrativo. 

18.Contribuição do José Roberto De Siqueira Filho
“A questão da Foco Consultoria é muito relevante, seria 
bom disponibilizar a informação”

Resposta:

Os estudos que embasaram a PPP atendem ao exigido 
pela legislação, cabendo aos interessados realizar 
estudos complementares e detalhados para a oportuna 
participação no processo licitatório.
Os estudos realizados na modelagem do projeto estão 
d i s p o n í v e i s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
http://parcerias.camacari.ba.gov.br/?cart-projetos-
post=iluminacao-publica, bem como no competente 
processo administrativo. 

1 9 . C o n t r i b u i ç ã o  d o  D a n i l o  G ó e s :
“Os estudos luminotécnicos não estão disponibilizados 
dentre os arquivos constantes do link da audiência 
pública, pode disponibilizar?”

Resposta:
Os estudos que embasaram a PPP atendem ao exigido 
pela legislação, cabendo aos interessados realizar 
estudos complementares e detalhados para a oportuna 
participação no processo licitatório.
Os estudos realizados na modelagem do projeto estão 
d i s p o n í v e i s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
http://parcerias.camacari.ba.gov.br/?cart-projetos-
post=iluminacao-publica, bem como no competente 
processo administrativo. 

20.Contribuição da Foco Consultoria
“A Caixa - CEF, foi a responsável pela elaboração dos 
estudos, diretamente, ou houve subcontratação pelas 
citadas consultorias? Qual a participação efetiva da 
CEF no projeto apresentado?”

Resposta:

As informações referentes à contratação da CAIXA estão 
disponíveis no processo administrativo da Prefeitura, 
bem como no endereço eletrônico abaixo (o qual também 
contém os estudos que embasaram a estruturação do 
projeto): http://parcerias.camacari.ba.gov.br/?cart-
projetos-post=iluminacao-publica. A contratação das 
consultorias foi operacionalizada pela parceria entre a 
CAIXA e o IFC, seguindo padrões de isonomia e respeito 
à legislação. O contrato do município com o FEP/CAIXA e 
o  a c o r d o  d e  c o o p e r a ç ã o  e n t r e  C A I X A e                         
I F C   e s t ã o  d i s p o n í v e i s  e m :  
https://fundosdegoverno.caixa.gov.br/sicfg/fundos/FEP
%20CAIXA/detalhe/sobre/ 
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DEMAIS QUESTIONAMENTOS
Contribuição da Antonio COFIC
“O Polo Industrial de Camaçari está contemplado? 
importante para a segurança dos empregados que 
trabalham no complexo, inclusive prestadores de 
serviços. À disposição para esclarecimentos. O COFIC já 
enviou informações, inclusive relacionando as vias 
internas e de acesso. Obrigado”

Resposta:

Todas as vias cuja titularidade da iluminação pública é do 
município deverão ser atendidas pela PPP. Desta forma, 
os trechos da região em questão que forem de 
titularidade do município estarão inclusos no projeto.

21.Contribuição do Helder Batista - Núcleo Técnico
“Pergunta 1 - Qual o valor total estimado de 
investimentos a serem feitos pelo eventual 
concessionário que venha a sagrar-se vencedor do 
certame?”

Resposta:

Os estudos realizados na modelagem do projeto estão 
disponíveis no endereço eletrônico da Prefeitura, bem 
como no competente processo administrativo. Conforme 
as análises realizadas e apresentadas nestes estudos, a 
estimativa de investimento é superior a R$ 60 milhões. 
Cabe salientar que estes estudos são referenciais e não 
vinculativos. 

22.Contribuição do Helder Batista - Núcleo Técnico
“Pergunta 2 - Existe a previsão de ressarcimentos por 
parte do CONCESSIONÁRIO ao PODER 
CONCEDENTE, se sim, na razão de qual valor?”

Resposta:

Em função das regras do Fundo de Apoio à Estruturação 
de Projetos de Concessão e PPP - FEP CAIXA, há 
obrigação de que o licitante vencedor ressarça os custos 
incorridos nos estudos e na assessoria prestada ao longo 
do processo licitatório, observada a legislação federal e a 
regulamentação pertinente.

23.Contribuição do Helder Batista - Núcleo Técnico
“Pergunta 3 - Quais os dispositivos adotados pelo 
PODER CONCEDENTE, que dará lastro e segurança, 
quanto garantia da liquidação efetiva dos pagamentos 
ao CONCESSIONÁRIO?”

Resposta:
O Projeto de PPP prevê a constituição de conta vinculada 
para organizar o recebimento dos valores recolhidos a 
título de COSIP, bem como para coordenar os 
pagamentos envolvendo os serviços de iluminação 
pública, na linha da autorização constitucional do art. 
149-A da Constituição Federal.

24.Contribuição da Power Water do Brasil S.A
“Realizamos a solicitação da PPP novamente neste 
momento via e-mail.”

Resposta:

Informamos que os estudos que embasaram a Consulta 
P ú b l i c a  f o r a m  d i s p o n i b i l i z a d o s  n o  s i t e :  
http://parcerias.camacari.ba.gov.br/?cart-projetos-
p o s t = i l u m i n a c a o - p u b l i c a .

25.Contribuição do Helder Batista - Núcleo Técnico
“Pergunta 4 – Acerca das instalações necessárias ao 
cumprimento de SERVIÇOS de operação, tais como 
almoxarifado, depósitos, oficinas, estoques, entre outros, 
quais os requisitos mínimos desejáveis?”

Resposta:

As diretrizes para prestação dos serviços serão 
disciplinadas por meio dos instrumentos editalícios, 
seguindo a lógica de processos de concessão, isto é, 
assegurada liberdade de gestão, sob conta e risco dos 
investidores, dos serviços delegados.

PORTARIA Nº 055/2021
DE 04 DE AGOSTO DE 2021

Altera a composição da Comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório no âmbito da 
Secretaria da Fazenda, designada por meio da 
Portaria nº 101, de 25 de julho de 2018, e dá 
outras providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 
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