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Assuntos/Deliberações. 

O Secretário Gama iniciou a reunião Justificando que houve um atraso, tendo em 1) 
vista sua participação em outro compromisso com o Secretário de Administração, que 
certamente comprometeu o horário previsto para o início desta reunião. Agradeceu a 
todos pela pontualidade e sollcitou o prosseguimento da pauta estabelecida em agenda. 

Declarou aberto os trabalhos e solicitou o início das apresentações.

Marcelo iniclou a sua fala justificando a auséncla de Ricardo que estaria responsável
pela apresentação. Menclonou que o conteúdo era denso e contemplava o refinamento
das estimativas de engenharia (valor do proleto), Informações sobre a modelagem
econômica e uma análise de Value for Money (anállse de custo/ beneffclo), buscando 
demonstrar a vantajosldade do projeto 
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Complementando, a Sra. Marie Eduarda retificou que a equlpe já vem apreaentando ao 
longo do tempo uma sérle de matérlas técnicas, económioa financelra porém hoje 
estariam evidenciando a conclusão do trabalho de engenharia que já era conhecldo, a 
modelagem econômica financeira, que foi concebida e como resultado, o quanto estarla 
custandoa PPP no sentido de se fazer uma comparação, demonstrando essa 
vantajosidade para o municlpio em termos de contratação e não em não utilizar a Lei n" 
8.666/93 para este fim. Fol efetuado todo um trabalho técnico de planlhas além da parte 
fomal que são os documentos que compõem o processo como um todo. 

Mencionou a entrega do Diagnóstico, que já obtiveram retorno com os comentários, 
porém não realizaram alnda a devolutiva. Ficou acordado que a CAIXA encaminharia
até 06/12 conforme mencionado no Oficlo n° 006/2019. 

A Coordenadora Alana confirmou o recebimento, que seria um retorno sobre o primeiro 
produto e com necessidade de validação por parte do grupo técnico sobre este primeiro 
produto. 

Retomando a palavra a Sra. Maria Eduarda continuou pontuando que era necessario 
avançar e entregar os próximos documentos que correspondem a modelagem fina 
serão entregues relatórios técnico econômico e financeiro, minuta de edital e contrato 
estabelecendo-se o retorno para final do mês de dezembro, provavelmente 20/12. E 
importante olhar o cronograma como um todo. Neste sentido, propomos entrar em 

Consulta Pública final de janeiro de 2020, mas para tanto, torna-se necessário que os 
documentos sejam recebidos na versão power point com todos os aspectos da 
modelagem como também os relatórios, submetidos à apreciação do Conselho j� 
fomado (Grupo Técnico) para aprovar e viabilizar os procedimentos necessários para 
o start da Consulta Pública. Não se terá avanços sem a conclus�o dessas etapas 
Apesar de ser um periodo comprometido com eventos de finais de ano, incluindo 
recessos para que se possa cumprir a 1 etapa formal da Lei que é a Consulta, ainda
serão necessários novos ajustes, mudanças e adequações que por ventura surjam 
quando da elaboração do documento final. 

Neste sentido a Coordenadora Alana se manifestou que apesar de quaisquer avanços 
obtidos, existem todos os tramites internos com relação aos processos que necessitam 
avançar. Comentou que na últma reunlão fol apresentado um PL, houve uma proposta 
da Madrona e posteriomente foram realizados alguns ajustes. Posteriormente. foram 
encaminhados à Procuradoria e discutidos com a Procuradora Responsável,tendo sido 
feito o fechamento. Atualmente, encontra-se em mãos do Procurador Geral para 
avaliação e posterior envio à Câmara. Consequentemente é necessário o guardo da 

votação em Plenária.

O Secretário Gama se posicionou quanto a questäo do recesso pois a previsão de 
retorno seria em fevereiro tendo seu Inlcio entre 15 e 20 de dezembro. Que tem enviado 
vários projetos inclusive a LOA que está na pauta, tendo como data lImite 20 de 

dezembro.

Segundo a Coordenadora Alana, o PL de alteração da PPP já fol fechado no que tange 

ao entendimento. O PL de alteração do CTN que é a Indexação dos dols Indices, a Calxa 
ficou de encaminhar, porém alnda não ocorreu. Caso se consiga obter o recebimento,

passará por avaliação para que seja enviado posteriormente à Procuradorla, visando 
análise. A idéla teria sido encaminhar concomitantemente ao PL, porém não oçorrou. 
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O Secretário Gama informou que de acordo com os trámites legais da Câmara. um 
pacote de leis deverá ser encaminhado até 16/11 para serem lidos em 27111, 
distribuidos às Comissões com retorno para discussões e votação com previsão de 

conclusão até 20/12. Prazo para sancionar 15 dias. 

Comentado pela Coordenadora, sobre a lei autorizativa: seria acoplada, porém 
necessita ainda do crivo do Procurador Geral. A autorização está implícita na Lei de 

PPP, vez que esta é apenas uma prerrogativa de alguns municípios. Após pesquisa na 

Lei Organica foi identificado que esta questão é muito subjetiva. A mesma apenas 
autoriza a concess�o se for viável. 

Marcelo exemplifica: a CAXA pode fazer uma modelagem e verificar que não é vidve; 
neste momento porém caso o município necessite posteriormente num momento mais 

adequado onde se identifique a viabilidade, o mesmo pode aproveitar a lei; já vai estar 

publicada e poderá respaldar um futuro processo. 

Como adendo, o Secretário Gama mencionou que deve-se conciliar o concreto como 

viável. Não é possivel trabalhar em cima do abstrato. Na medida em que é encaminhado 

à Câmara a solicitação para a contratação da PPP tem que ser assertiva e afirmar que 
esta solicitação é concreta. Não podemos colocar probabilidades ou dúvidas nesse 

sentido tornando-se desnecessário qualquer embate político. 

Iniciou-se a apresentação com o conteúdo da modelagem econômica financeira2) 
e um estudo de viabilidade demonstrando de forma assertiva e convicta a viabilidade. 

Retomado o assunto da Lei autorizativa, solicitando que já seja encaminhada a 

autorização (PL da Lei Autorizativa).

Em relação a colocação acima, a Coordenadora Alana salientou que já contatou o 
Procurador Geral para verificação na Lei Orgänica, para fins de avaliação e 

interpretação, defendendo a não necessidade dessa Lei Autorizativa. Informou que o 

mesmo ficou de apreciar o artigo e inciso, e que havia a possibilidade de não ser 

necessáio realmente uma lei específica autorizativa. 

Sem a Lei Geral não se consegue prosseguir além da necessidade de se constituir o 

onselho Gestor que é quem delibera sobre todo o processo da PPP. 

A titulo de contribuição, o Secretário Gama questionou se nessa mesma Lei não poderia 
acrescentar um artigo autorizando o município a contratar caso fosse considerado 

viável? 

A discussão em voga, juridicamente necessita de uma outra Lel especifica, e não uma 

autorização dentro de uma outra Lei. Lel genérica de PPP. Nåo seria igual ao rito da lei 

geral, seria específica com u rito diferente. 

O Sr. Antonio iniciou a apresentação com a demonstração da Modelagem Final do 

Projeto, alertando que poderlam ser feito ajustes, notiflcou que toda a documentação do 

material incluindo slldes e relatórios que demonstram mals detalhes seriam enviados 

posteriormente para as devidas consideraçQes.

Primeiramente sobre o escop0 da PPP, relembrou que o que está sendo proposto 

estará ficando a cargo do privado (Concosslonárlo), e n cargo do püblco, mantém o 
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escopo da Prefeitura (pagamento da conta de energia, administração junto à Coelba, 

constituição de garantias no caso da PPP, além da questão das obras de extensão da 

rede junto à Coelba, considerando um valor específico), e o restante ficaria no escopo 
da PPP modernização do parque, substituição 100° de iluminação led - mais 

eficientes, atendimento integral à norma, expansão anual da rede no caso de bu0 

pontos/ano, além de agregar uma demanda reprimida que foi colocada de acordo com 

as informações obtidas junto ao engenheiro Elias considerando ainda a telegestão. 

Quanto a telegestão, conseguimos embutir nesse projeto nas principais vias, projeto de 
iluminação especial em 10 locais e outras despesas relacionadas à PPP (contingência 
de serviços e custos operacionais sobre a própria operação de manutenção preventiva, 

corretiva e produtiva); concluindo, todos esses serviços est�o inclusos no escopo da 

PPP 

Outro destaque écom relação ao verificador independente e o agende fiduciário teria 

que ser um banco; este faria gestão a conta vinculada, a conta garantia da PPP e o Vi 

para suportar a Prefeitura na gestão contratual e também ser 

aferição trimestral dos indicadores da Concessionária. O Verificador é quem executa 

medições in loco comunicando a Concessionária algum descumprimento da lista de 

indicadores fixados. 

responsável pela 

Questionado pela Coordenadora sobre a parte de reembolso dos estudos, vocês irão 

entregar uma planilha junto com o produto, de forma individualizada. Já havia sido 

conversado. 

Anderson mencionou que já havia sido formalizado mediante ofício resposta 

anteriormente. Segundo a Coordenadora só foi encaminhado retorno sobre 

documentação. Com relação aos valores não foi recebido, afirmou a coordenadora.

Sugerido pelo Secretário que se procedesse uma checagem, pois o mesmo já havia 

solicitado a inclusão dos valores de cada produto. 

Segundo ponto, fica evidente que o Sr. Antonio está apresentando o que é destaque 

final daquilo que já está 100% maduro e de tudo que deveremos ter; das simulações,

da orçamentação elaborada, onde foi possível viabilizar dentro do orçamento da COsIP 

um projeto de PPP de lluminação Püblica com escopo completo, ideal para o município, 

considerando todas as necessidades em termos de iluminaç�ão pública. 

Em relação ao cronograma inicial da PPP, só relembrando, como ocorre a questão dos 

prazos. Inicialmente tem-se a fase de preparação da concessionária onde procede-se a 

simulação da SPE (Sociedade de Propósito Específico), formada por um conjunto de 

empresas, mobilização de equipes e negoclação com fornecedores durante um período 

de quatro meses. Em concomitante, ocorre também a execução de um cadastro geo 

referencial onde a concessionária faz uma atualização deste cadastro com relação ao 

quantitativo geral de pontos, além de coletar Informações adiclonals. Em relação ao 

plano de montagem: km da vla, largura da vla, largura da calçada, distâncla entre os 

postes, pontos necessários para fazer os projetos luminotécnicos e por fim a elaboração

de planos de operação e manutenção do parque onde estão aqueles procedimentos e 

processos operacionais que vão ser executados tanto em relação a central de 

atendimento como outros que irão ser executados quanto ås manutenções desses 

planos. No cadastro todos esses procedimentos deverão ser aprovados pela profeltura 

posterior ao início da segunda fase. 
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Na fase 2, a Concessionária assume o parque, passa a fazer a operação e manutençao 
durante um período de 2 meses para passar pelo processo de adaptação em relaçao a 

operação no município e neste período a também finalizar o plano de modernizaçao. o 
plano de modernização deve conter as vias onde serão iniciados os processos de 

modernização. Está projetado 15 meses de execução onde toda a cidade estara 
modernizada; a Concessionária apresentará o modelo de luminárias a ser utilizado, 

fornecedores e também o sistema de telegestão que poderá ser implantado. Em relação 

aos projetos de iluminação especial para10 locais específicos, será apresentada toda a 

especificação no plano que também deverá ser aprovado pela prefeitura, seguindo a 

sequência do período de modernização. 

Aqui estamos tentando ilustrar um termo aditivo de acordo operativo que deverá ser 

discutido junto à Coelba como um termo aditivo. E importante tê-lo previamente 

assinado, anterior ao inicio da modernização para evitar eventual atrasos neste periodo 

de 15 meses. Seria interessante alinhar e negociar junto à Coelba que este projeto de 

requalificação com essa redução de potência é necessária, e demanda de anuência da 

mesma. 

Logo abaixo, em relação a contraprestação mensal, neste período de set up, 4 meses 

iniciais, executar manutenção e não estar operando o parque, significa não fazer jus a 

remuneração; a concessionária não recebe. A partir do início da operação, aquela fase 

2, que são apenas 2 meses, a mesma passa a fazer juz a uma parcela da 

contraprestação, onde reunirá todos aqueles custos operacionais e funcionais como 

também algum investimento que por ventura tenham realizado com relação a 

modernização do parque. No caso de Camaçari, um pouco mais de 40% da 

contraprestação está relacionada aos custos operacionais; só a partir do quinto mês 

com o início da operação, ela passa a receber esta parcela conforme vai cumprindo o 

marco de modernização. 

No caso de Camaçari, ficaram estabelecidos 3 marcos a cada 5 meses e em cada um 

desses marcos deve-se ter modernizado 1/3 dos pontos da iluminação pública, 

executado 1/3 de iluminação especial, ter implantado o sistema de telegestão e redução 

na conta de energia; é relevante que se obtenha o aceite junto à COELBA e conforme 

esse terno de aceite vai ocorrendo um incremento nesta compensação da 

concessionária até que ao fim do período de modernização e cumprimento de todas as 

metas, passe a receber 100% da contraprestação que se prolongará até o final do 

contrato. 

Relembrando, quando da prospecção dos elementos para o projeto de engenharia, foi 

feita visita "in loco" em mãos em mais de 500 pontos de iluminação pública, coletou-se

todas as informações de paråmetros de montagem, parâmetros das vias, as curvas 

fotométricas que cada fornecedor tem no mercado, sendo que o trabalho de 

classificação viária indica as principais vias. Com base nestas informações, se alimentou

um software que gerou um resultado; para aquelas potencias vias se identificou o melhor 

resultado que poderia ser obtido. Verificou-se: os parämetros fixos, os parâmetros 

variáveis: os parâmetros fixos detinham uma específica complexidade; uma largura de 

via, uma largura de calçada, necessidade de postes (algo que não é simples de ser 

alterado). Em relação a outras questões, como outros parmetros variávels, ldentificou-

se a altura de uma luminária, comprimento de braços. Esses são parâmetros mais 

variáveis possíveis de ajustes, sendo assim conslderáveis durante a modernização do 

parque. 
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Simulado no software todas essas opções visualizou-se a qual seria mais adequada. 
Considerando-se todos os requisitos acima mencionados, consegulu-se ldentificara 
luminária led de menor potêncla que atendesse de forma plena todas as necessidades. 

Foram também consideradas as Normas Específicas que balizam a lluminação Pública 

que anteriormente foram mencionadas e é o que baliza todas as definições; quais os 

niveis que estão sendo trabalhados e que forma trabalhados nesta parte de engenharia 

e também serão cobrados da concesslonárla durante todo o período da concessão com 

relação aos níveis de iluminância, uniformidade, tanto para velculos como também para 

pedestres; para aquelas 300 vias que estão citadas no anexo técnico do contrato, 
visualizou-se a classificação de VIP para cada uma das 300 e as demais sáo aquelaas 

caracterizadas como vias locais. 

Resumindo o trabalho em conjunto realizado junto ao corpo técnico do munic/pio ode 
fizeram uma análise exaustiva de 300 vias como indicaç�ão qualitativa para uma parte 

das vias que tem um volume bem pequeno como vias monitoradas com radar, não se 

preve. 

No caso de uma via arterial, uma via com um fluxo intenso, seria uma via nível 1 e uma 

via com fluxo lento ou médio seria uma via nível 2. Neste sentido foi feita uma análise 

do custo benefício e se conseguiu uma melhoria a qual estamos projetando e 

recomendando aqui. 

E sabido que uma PPP de 13 anos é um longo prazo, podem ter mudanças no cenário 

municipal durante todo esse período. Nesta análise, se estabeleceu um incremento em 

relação ao potencial fluxo de veículos a longo prazo. Se considerou o que é intenso e 

manteve como intenso, o que era médio subiu-se um nível para intenso e o que era leve 
subiu-se um nível para médio. Então fez-se esse incremento, essa melhoria visando um 

segundo cenário que está sendo apresentado e que está comportando na CSIP, todoos 

aqueles itens que nós apontamos anteriormente. Em relação as vias locais, identificou- 

se uma pequena parcela como paråmetro para balizar vias menores com larguras 
menores, cerca de 5,00m. Concluindo se terá uma melhora nos níveis de iluminação 
em 38% dos pontos de iluminação püblica do município. 

Resumindo, partiu-se da classificação técnica com base na norma, nos parâmetros de 
fluxo de velculos e na classificação viária; na sequência, já com o modelo econômico 
financeiro, sugestiona-se qual será o ponto ótimo. Eventualmente melhorar no mínimo 

esta qualidade e que o impacto em termos financeiros é assertivo e que se paga. Com 
um aperfeiçoamento dessa classificação viárla, irá resultar na entrega ao municipio de 

cerca de 38% das vias com qualidade superior à classificação técnica que já havia sido 

feita com base na norma. 

Comparado os resultados da engenharla para esses dois cenários, o cenário tradicional 
está executando melhoria nesses 38% dos pontos. Em relação a classificação viária, a 
distribuição arterial coletora local é a mesma para os dols conários. Estamos alterando 
a classificação viária do municiplo com relação a classe de luminação e que é definida 
pela classificação viária e pelo equllbrlo do fluxo de velculos avallados. O que val 
apresentar alteração e a classificação viárla do municlplo. Sendo assim definlda pela 
classificação viária e pelo equilibrio d fluxo de velculos avallados. Sendo assim com 
relação as vias V1,V2 e V3 que são as princlpais vlas, verlficou-ee numa análise Inicial 
que apresentava 9% do total, que a realidade desse cenárlo é 26%. Em relação as vias 
classificadas como y5 que säo vlas locals, tinha-se anterlormente 35% no que 
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conseguiu-se uma melhoria e passou-se a ter 17% dos pontos que ficam locallzados e 

classificados como V5. Avaliando não só o impacto de engenharia que será verificado,
identificou-se também um impacto na contraprestação da concessionárla, inicialmente 
em uma eficientização de 63% e com esta distribulção atinge-se 58,7%. 

Em relação àquela questão de novos pontos de iluminação pública, a adequação da 
rede, principalmente em relação aos elevados distanclamentos que se identifica entre 
Os postes existentes, mantem-se o volume de cerca de 300 pontos a mais no municipio 
é uma forma referencial para que se utilize luminárias led existentes atualmente no 

mercado. 

Em relação ao custo de montagem (altura de montagem da luminária, comprimento de 
braço, aproximadamente um pouco mais de 20% terão que ser ajustados em relação 
aos postes existentes pela concessionária, durante a modernização do parque. 336 
pontos terão que sofrer ajustes nos postes; 20% é um ajuste no braço da luminária e 

20% é um ajuste no próprio poste em relação ao braço, e 336 serão novos postes para 
redução do distanciamento que encontra-se de forma muito elevada. Estes valores ja 
foram precificados no modelo econômico financeiro, já estão incluidos no capt. do 
projeto e também trabalhados de uma forma referencial em relação as futuras 
concessionárias; a concessionária pode vir a aplicar soluções distintas e isso poderá 
ser interessante, desde que contemple os 336 pontos dos 42.000 pontos do município. 

O município irá se beneficiar de avanços tecnológicos recentes; os fabricantes que 
testaram protótipos, forneceram curvas super atualizadas aos concessionários, os 
últimos produtos que foram lançados nas últimas semanas e meses, possibilitando a 
atualização das simulações anteriores, gerando potencialização nos nossos resultados. 

Exatamente a estimativa inicial e da última reunião, estava na casa de quase 8%. 

Normalmente utiliza-se os principais fornecedores. Philips e demais; inicialmente eles 
não conseguem cumprir essa questão de pontos escuros, tinha uma restrição; 
demandamos de outros fornecedores que detém uma maior faixa de curvas fotométricas 
e se conseguiu reduzir de uma forma muito expressiva, quase o dobro do preço; mas é 
muito mais barato do que implantar um novo poste; menor complexidade; tudo foi 
precificado. 

O Engenheiro Elias questionou se a amostragem foi em cima de 500e se foi retirado 
um percentual daqueles que seriam pontos escuros, aplicando este percentual sobre o 
quantitativo global para tirar algum número hoje? Foi esclarecido que se chegou a 0,8% 
da amostra e aplicou-se sobre os 42.000 pontos localizando-se os 300 pontos no 
universo dos 42.000. 

Replicado pelo Eng. Elias: Só? Respondido: Foi exatamente isso, a principal restrição 
acabou sendo o distanclamento dos postes, multo elevados, na casa de 60,00m. 

O relatório que estará dispon/vel val conter todas as simulações feitas, indicando os 
fornecedores, e será possível percebero que ocorre com cada tipo de luminária. Com 
um fornecedor especifico, identificamos uma luminárla que é quase 3 vezes o preço da 
Philips mas possui uma faixa de curvas fotogramétricas muito mals ampla, porém 
inviabiliza como solução se utlizada para toda a cidade. Para uma situação ospecífica 
poderia ser aplicada trazer para um unlverso restrito de poucos pontos 
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Essa referência adotou-se em função do que está sendo aplicado em 4 cidades em 

conjunto, ficando todas nesta faixa por conta dessa solução adicional que conseguimos 

encontrar com esse tipo específico de luminária. 

O Eng. Elias mencionou ter conhecimento de que foi seguido as normas da ABNT para 
definirem esse tipo de amostra em função da complexidade do projeto. Questionou se 

sera possivel admitir uma margem para aumentar os 1432 pontos de demanda 

reprimida. 

Respondido que seria passado todas as precificações, todas as cotações que foram 

obtidas no mercado. 

3) Dando continuidade introduziu-se a questão d o escopo recomendado: 

Modenização de 100% dos pontos; 
ldentificação de uma exclusão na casa de 4500 pontos de iluminação pública 

(estimado); 
A implantação de cerca de 300 pontos 
A expansão de 600 pontos. Mais ou menos uma demanda reprimida de 1400; 

luminação Especial e gestão nas principais vias totalizando cerca de 9%. 

Segundo o Eng. Elias, já se iniciaria o processo realmente com uma certa deficiência. E 

interessante abordar também a parte de telegest 
identificando aquelas vias e avenidas que são as principais, resume-se em 9% 
extrapolou um pouco só alguns distritos porém tem algumas radiais que não atingem 
esses 9%, extrapolou um pouco só nas principais ou deixou alguma margem? Como é 

que está estes 9%? 

Conhecida a classificação viária, 

Foi esclarecido a inclusão da lista das 300 vias, olhando no cadastro de iluminagção 
como está hoje no município. Aquelas que ficaram classificadas como VI, V2 (Principais) 
se identificou os pontos existentes em cada uma delas. Se chegou nesse total de 9% 

dos 42.000 pontos. V1e V2. 

Isto é o que será cobrado da concessionária pois é o que se tem hoje e a ação prevista 
é para esses 2 tipos de vias, considerando esse quantitativo. 

O Em. Elias questionou quais seriam essas vias classificadas nominalmente? 

Respondido que será apresentado no anexo até por conta de ser necessário identificar 

junto a Norma. Necessidade de verificar se é V1, P1e V2. 

O Eng. Elias mencionou que provavelmente estejam inclusas as principais; demanda de 

visualizaro conjunto. 

4) 
O Secretário Gama questionou o segundo ponto do escopo, onde aponta 

exclusão de 4.500 pontos de condomínios. Isso é importante que tenha uma descrição 

detalhada; quais seriam esses condominios, o quantitativo referente. Existem também 

questões de loteamentos que torna-se um ponto de vulnerabilidade que não pode deixar 

de ser considerado. 

O Eng. Elia comentou que este é um ponto de conflito no municíplo. Exlste uma portaria 

, de 2010 até então editada pelo ex prefelto Caetano, que limlta a ação do municlpio em 

260260260



CAMACARI 

qualquer empreendimento que tenha restrição de acesso pouco importando see 

loteamento ou condomínio; fica uma brecha que é direito adquirldo daqueles que por 
ventura jå estiverem ocupando o local por mais de 5 anos, com direito adquirldo, 
obrigando que o município faça os serviços de manutenção. Admitindo-se uma relaçao 
de condomínios, cadastrados no município e condôminos existentes e, considerando o 

ano de 2015 quando se fez uma análise, cerca de 70% estão cadastrados. Toma-se 
ponto crítico vez que existe a possibilidade de condomínios ficarem fora da PPP. 
Complementando, existem duas questões: a manutenção daqueles pontos e o pa- 
gamento da conta de energia. 

Segundo entendimento da Caixa para fins de validação final, hoje o município já nãoo 
dava manutenção nesses pontos. 

O Eng. Elias certificou que o município continuava fazendo a manutenção, informando 
que cerca de 70% recebe os serviços e o município paga a fatura. Não por conta dessa 
portaria, porém por diversas ações indevidas de cadastros equivocados, falta de 
controle, ações diversas que vinham inserindo esses condomínios. 

O Secretário Gama mencionou tratar-se de uma herança. Disse ser um vício e não ser 
fácil estancar. Atualmente se seguíssemos à risca a portaria e colocássemos que 
existem restrições de acessos, não seriam feitos serviços de manutenção nesses 
específicos locais. Possibilidade de gerar stress político e significa mais do que 10% de 
odo o parque. Ressaltou considerar um ponto delicado. 

O Sr. Antonio mencionou que foi realizado um trabalho de campo onde se sorteou 
inicialmente os pontos e definiu-se na casa de aproximadamente 15% que estavam 
como logradouros de condominio; foi-se a campo e viu-se que desses, mais de 75% 
tinham efetivamente restrição de acesso (logradouros de condomínios. Sendo assim 
esses 4.500 pontos foram com base na identificação em campo. 

Em seguida o Secretário Gama citou que esse passaria ser um ponto central e que 
necessitaria ser revisto. Precisaria ser conduzido com muita lupa para se ter uma visão 
geral do problema. 

O Eng. Elias acrescentou que está aqui a 5 anos e desde então vem tentando frear 
essas liberações não recordando de ter deferido nenhum caso porém identificou uma 
herança de 70% para cadastrar; se estivéssemos liberando e seguindo alguma 
orientação diferente do governo para liberar, já se tinha 100% dos condominios 
cadastrados. 

Foi questionado se esta definição era por portarla e o Eng. Elias respondeu que sim, 
afirmando que a mesma precisa ser trabalhada e revisada neste momento com essa 
ação de implantação da PPP. Entrarla em conflito com o que a PPP destaca; o jurldico 
tem que trabalhar no conteúdo para avallare adequar a informação. 

A Coordenadora Alana solicitou que fosse dlsponlblizada a portaria. Menclonou que 
existe uma legislação que fala que o uso da COSIP é excluslvo para espaços públicos. 
Continuou afirmando que não seria possível tendo em vista ser área privada e que a 
portarla conflita coma legislação. 

O Eng. Elias ratificou que conflita pontuando a necessldade de ser trabalhada. 
Praticamente não é do conhecmento da gestão e normalmente não é dispdnibilizada, 

AS 
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porém no objeto a questão do direito adquirido abre essa margem. A portaria fala
somente do pagamento da conta de energla. 

A A oria Jurldica da Accenture se manifestou pontuando que legalmente se tem se: 

uma questão do direito adquirido, independente da sensibilidade polltica; de fato o 
assunto é muito específico; o reconhecimento de um direito adquirido por meio dessa 
portaria, onde o município assumiria a conta de energia, dos ativos dentro de 
determinados condomínios que tivesse, mais de 5 anos anteriores à portaria e que já 
viessem usufruindo desse benefício, tornava-se complexo. Inicialmente não é falado de 
manutenção dos pontos; na prática falar de manutenção dos pontos quanto à 
paralisação do serviço, não é necessariamente o que a norma trás; em termos de 
desgaste político pode sim ser maléfico. O que se tem é a obrigação do município com 
relação ao pagamento da conta de energia que está reconhecido em norma e por mais 
que se questione a validade dessa norma, existe uma questão de boa fé da 
administração e se tornaria um risco interromper; não se trata de iluminação pública eo 
municipio na teoria, juridicamente falando não poderia usar a COSIP para pagar a conta 
de luz desses condomínios como aponta a referida portaria em que pese incluir ou estar 
por incluir no projeto; teria que se pensar em alguma segregação ou forma de ter um 
recurso específico para pagar isto dentro do orçamento do municipio; necessário que 
seja trabalhado; isso porque tem um risco que em se colocando como pagamento via 
CoSIP desses ativos, fica estabelecido a fragilidade; outra possibilidade seria revogar 
a portaria o que necessariamente não vai extinguir o argumento de direito adquirido 
pelos condomínios consequentemente não é como se vai solucionar este problema, não 
obstante essa esma portaria tem um outro artigo que contempla uma tabela de quais 
seriam os equipamentos de iluminação pubica e certamente não consta lâmpadas led. 
Então hoje até qualquer contrato de fornecimento que o município busque fazer para 
adquirir lâmpadas led e colocar no seu parque, em teoria estaria juridicamente irregular
em relação a esta portaria. Deve-se pensar em uma alteração e ratificação de todos os 
atos que foram praticados para beneficiar a eficienização da iluminação pública do 

municipio0 
Eng.Elias: Salvo engano, você deve ter lido a portaria claramente; não me recordo hoje 
se está incluso também a manutenção, porém hoje ela éfeita. A interpretação hoje do 
setor de trabalho responsável, continua sendo a de executar não só a manutenção como 
tambem assumir o consumo. O caput para discutir a nossa leitura deixa claro que seria 
só a conta de energia; o município terla a obrigação de ir para os condomínios que já 
no início vinham sendo mantidos e continuar pagando a conta de energla o que não 
quer dizer que os que tem essa manutenção deva permanecer, temos que conslderarra 
questão da sensibilidade polltica onde o municíplo Já vinha fazendo essa manutenção, 
seria interrompida? 

A Assessoria Jurldica manifestou -se dizendo: Torna-se necessário uma tomada de 
decisão, pois trata-se de um fato novo na modelagem. Atualmente não está 
contemplado no projeto. Politicamente não é admiss lvel não ter o privado fazendo esta 
exploração no municlplo, tanto que se não estiver na PPP, alguém terá que executar. 
Sugerimos que o municlpio assuma. Flca para o municlpio decidir 

Secretário Gama afimou não ser poss/vel manter duas linhas de ação. Eventualmente 
a restrição diz respelto a utlização da COSIP, por que de repente o munlalplo pode 
continuar fazendo com umputro recurso. 
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A Coordenadora Alana pontuou não ser possível ser feito: Não existe. Não pode ser 

feito, tendo em vista a impossibilidade de pagamento. 

O Sr. Marcelo sugeriu fazer a desvinculação. 

O Secretário Gama afirmou ser uma boa ideia, mas solicitou que fosse desconsiderado. 
Comunicou ser assunto interno da gestão. Teremos que resolver, a coisa é séra. 

A Coordenadora Alana replicou que seria rediscutido internamente. 

O Sub secretário Evaldo se manifestou dizendo tornar-se necessário quantificar qual 
seria o valor desses 70% e o impacto que isso iria causar no projeto. 

Sr. Marcelo respondeu: Já sabemos.

O Sub secretário Evaldo acrescentou: Mas estes 70% não estão na base de cálculo que 

foi utilizada? 

Coordenadora Alana: Não está porque no que está sendo demonstrado, está fora. Ele 

está questionado se for o caso de incluir. 

O Sub secretário Evaldo questionou: Não se sabe financeiramente quanto é o impacto 

dentro no projeto? 

Sr. Marcelo comentou que cerca de 10%. Fazendo uma conta mais simples 10% vai ser 

na casa de 1 milhão, talvez um pouco mais. 

O Subsecretårio Evaldo manifestou que identifica-se uma sobra aproximada de R$ 

400.00,00 que está demonstrado; torna-se negativo pelo saldo positivo que foi trazido 

como sendo positivo dentro do projeto. 

Sr. Marcelo: Aqui existem 3 elementos; 
Modernização dos pontos; ele irá colocar lede irá atender a norma; manutençãoe 

pagamento da conta de energia. Se fosse para manter o serviç0 que existe hoje de 

manutenção e pagamento da conta de energia, retirando a manutenção, o 

comprometimento do orçamento seria diferente. 

Subsecretário Evaldo: futuramente será cobrado onde uma rua do lado vem com led e 

a outra com lâmpada amarela; 

Sr. Marcelo: O que pesa mais é fazer a modernização. Mas condomInio privado não tem 

como. 

Sr. Antonio mencionou: Se for aplicado essa regra de três, com um milhão, utilizando 

três componentes: a modernização, operação e manutenção. A operação e a 

manutenção tem um peso muito menor, o que pesa na conta é a troca por led. Caso 

não incluam no escopo da PPP essa troca e faça apenas a manutenção o custo reduziria 

e então caberia no projeto. E uma saída. Não executar a modernização. Pode ser 

considerado. 

Juridico Assessoria: Maseondomínio não pode mesmo. E privado. Como funclona a 
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ingerência do poder público? 

Secretário Gama: Verificar com as secretarlas afins no caso Sedur e Sefaz, toda essa 
parte de cadastro, desses loteamentos, desses condomínios, em que pé estão hoje, 

para que seja possível uma posição mais refinada. 

Foi solicitado pela coordenação o envio através do Eng. Elias. 

O Secretario Gama questionou sobre onde estariam? 

O Sr. Antonio respondeu que em termos de cadastro, como logradouro de condomínio 
atinjiu-se quase 7.000 pontos. Alguns são abertos; por isso que chegou-se em 4.500 
pontos que envolve toda a região, com maior concentração na orla. Será encaminhado 
todo o detalhamento para avaliação. Mencionado urgência no envio. 

Complementando, em relação ao cenário inicial que está sendo considerado como 
ponto de partida, colocaremos ou não os condomínios? Objetivamente, gostaríamos de 

fazer um ensaio só para verificar se conseguimos ter uma visualização de um novo 
cenáio; näão como uma resposta definitiva até porque voltar os 4.500 pontos, talvez 
tenha que ajustar o cenário senão não vai comportar no projeto. Seria necessário refinar 
os outros valores na direção do fechamento da conta. 

Coordenadora Alana: E isso; vai ser discutido ainda internamente. Se vai enviar amanha 
a discussão será imediata. 

Sr. Antonio: Só naquele comparativo daquela classificação viária prévia, aquela 
autorização que foi feita aqui, gerava um impacto de apenas 2% na contra apresentação 
e aquela melhoria em 38% dos pontos aponta para um impacto bem baixo no valor total 

do projeto. 

Juridico Assessoria: Acho que uma recomendação juridica aqui na realidade seria não 
incluir estes pontos, porque não é iluminação pública e certamente trará uma 
complexidade a PPP eo um risco de questionamento. Taivez se de fato entenderem 
pela continuação, pode ser feito apartado; continuar sendo feito pela prefeitura. 

Secretário Gama: Mas o que está em pauta aqui não é se eu vou discutir com a 

comunidadee ou a sociedade o sistema via PPP; é necessário definir por um sistema 
único. Não se pode ficar com 2 sistemas rodando ao mesmo tempo; não faz sentido. 

Nós temos que adequar a PPP para o funcionamento de forma generalizada. 

Coordenadora Alana: O que o secretário quer esclarecer é que se usar outra fonte para 
pagar, estaria prestando serviço da mesma forma; o melhor seria realmente decidir não 
prestar o serviço com outra fonte. Se está ilegal realmente deveria ser retirado, e se está 
dentro da legalidade muda-se como prioridade; mas esta decisão tem que ser tomada 
internamente na área de governo; imaginar que algo fica ou não, se justifica no sentido 
de que ou a prefeitura assumiria o sistema como um todo ou avançaria com "PPP". 
Neste sentido se licitaria pela Lei n° 8.666/93 para manter o serviço, afirmando que 

hoje a PPP não é viável. 

Sr. Marcelo: É mais viável, porém se terá esta conta adicional. Ficará meio capenga. 
Inclusive no caso de troca das lâmpadas, colocando led e manter tudo nesses 4.000 

pontos. 
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