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RESOLUÇÃO Nº 001/2022 DO CONSELHO 
GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIAS 
PÚBLICO-PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI/BA

Dispõe sobre a ratificação dos trabalhos de 
estruturação de PPP de Iluminação Pública 
no Município de Camaçari e autoriza a 
publicação do respectivo Edital do Projeto 
visando à realização de licitação para 
contratação de Parceria Público-Privada. 

O CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI-BA, no âmbito de suas atribuições legais, e 
considerando o disposto no art. 9º da Lei Municipal nº 
1.568, de 28 de dezembro de 2018, e no Decreto 
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  
01093.11.01.580.2018, com a manutenção do projeto no 
Programa de Parcerias Público-Privadas do Município de 
Camaçari/BA para prosseguimento das providências 
pertinentes. 

Art. 2º. Reconhece as contribuições colhidas no âmbito 
nos processos de consulta popular para fins de 
aprimoramento do Projeto, com destaque para aqueles 
elementos recebidos em Consulta e Audiência Pública; 
reconhecendo, ademais, todas as análises e 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 o 
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; e, como 
resultado destes processos, aprova a modelagem do 
Projeto conforme apresentada na 1ª Reunião 
Extraordinária do Conselho Gestor do Programa de 
Parcerias Público-Privadas do Município de 
Camaçari/BA.

DECRETO Nº 7709/2022
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022

Declara situação de emergência no Município 
de Camaçari-BA, estabelece medidas 
c o m p l e m e n t a r e s  d e  p r e v e n ç ã o  e  
enfrentamento à pandemia decorrente do 
COVID-19 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município e:

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII), pela 
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro 
de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

Considerando, ainda, a adição aos Decretos Legislativos 
nº 2.044, de 01 de abril 2020, nº 2.455, de 22 de janeiro de 
2021, e 2.470, de 16 de junho de 2021, com apoio no quanto 
disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), 

DECRETA

Art. 1º Fica ratificada a declaração da situação de 
emergência no Município de Camaçari/Ba, com efeitos 
retroativos a 1º de janeiro de 2022, e com vigência até 30 de 
junho de 2022 ou enquanto perdurar os efeitos da 
Pandemia COVID-19, conforme reconhecido pelos órgãos 
oficiais.

Art. 2º Ficam mantidas as medidas de prevenção 
determinadas no Decreto Municipal nº 7365/2020, com 
suas alterações posteriores.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
EM 14 DE FEVEREIRO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO 
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Art. 3º. Delibera, nos termos do art. 9, IV, da Lei Municipal 
nº 1.568, de 28 de dezembro de 2018, pela aprovação 
das minutas do Edital, do Contrato e Anexos, objetivando 
a realização de licitação para contratação de Parceria 
Público-Privada, uma vez que foi atendido o disposto no 
art. 11 e incisos da Lei Municipal nº 1.568, de 28 de 
dezembro de 2018.

Art. 4º. Determina a publicação dos documentos 
editalícios pertinentes ao Projeto, bem como os 
respectivos avisos oficiais, nos termos da legislação 
aplicável, visando dar publicidade ao certame e receber a 
melhor proposta para o projeto de Parceria Público-
Privada dos serviços de iluminação pública do Município 
de Camaçari. 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação. 

CAMAÇARI-BAHIA, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022.

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 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA 
DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS DE 

CAMAÇARI/BA

Ao primeiro dia do mês de fevereiro, às 15 horas e 05 

minutos, na Sala Virtual da Plataforma Zoom, foi 

realizada a 1ª 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, representante da Secretaria Geral de Governo - 

SEGOV; o Sr. Joaquim José Bahia Menezes, 

representante da Secretaria da Fazenda – SEFAZ; o Sr. 

Waldy Freitas Filho, representante da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEDEC; a 

Sra. Andrea Barbosa Montenegro Silva, representante da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente - SEDUR; o Sr. Bruno Nova Silva, 

representante da Procuradoria-Geral do Município – 

PROGER; a Sra. Alana Gonzales Tinoco, coordenadora 

das PPP´s e Concessões do Munícipio, a Sra. Regina 

Estevam, secretária executiva do CGPPP e a convidada: 

Sra. Arlene Lima Rocha, representante da Secretária de 

Serviços Públicos - SESP.

Procedendo à abertura da reunião, o Senhor Presidente 

inaugurou os trabalhos do dia agradecendo a presença de 

todos os membros do Conselho Gestor e da Coordenação Geral 

de PPP´s e Concessões, demonstrando satisfação com a 

retomada dos trâmites do Projeto da Parceria Público-Privada 

de Iluminação Pública de Camaçari – PPP de IP, iniciado há mais 

de dois anos, com inúmeras reuniões, estudos técnicos e fase 

de Consulta Pública. Salienta que a PPP de IP é um projeto 

tecnicamente embasado em estudos realizados por equipe 

composta pela CAIXA através das consultorias oferecidas pela 

IFC e Madrona, e pela equipe técnica formada pela Prefeitura 

de Camaçari. Relata que o projeto em andamento sofreu 

percalços com o surgimento da pandemia e com a proposição 

de ação popular com pedido de liminar. Portanto, 

reestabelecido o fluxo normal do projeto, o CGPPP submete 

esta pauta para a decisão dos Conselheiros, considerando que 

o novo Aditivo ao Contrato firmado entre o FEP/CAIXA e o 

Município Camaçari expira em 21 de março de 2024 e que o 

prazo contratual para publicação do Edital de licitação se 

encerra no próximo dia 18. Desta forma, diante dos pareceres 

da SEFAZ, da PROGER e das análises técnicas necessárias, 

torna-se indispensável avançar na linha de oferecer condições 

para a comissão licitatória discutir a publicação do Edital. 

O Presidente reforça a importância da definição da 

aprovação dessa pauta, passando a palavra, incialmente, 

para a Sra. Regina realizar a leitura da ordem do dia e em 

sequência, para a Sra. Alana realizar a análise técnica 

necessária, para que os Conselheiros pudessem sentir-

se amplamente seguros e em condições de manifestar 

suas posições e respectivos votos.

Em seguida, a Sra. Regina faz a leitura da Convocação 

001/2022, que possui como pauta a autorização para 

abertura do processo licitatório da PPP de IP no Município 

de Camaçari, e passa a palavra para a Coordenadora 

Alana.

A Sra. Alana saúda a todos e ressalta que o processo 

administrativo da PPP de IP já compreende os pareceres 

da SEFAZ; da SESP, que é a Secretaria ordenadora da 

despesa da PPP e o parecer da PROGER. Esses 

pareceres, segundo a Coordenadora, atendem ao Artigo 

10º da Lei Federal nº 11.079 de 2004.  Afirma ainda, que o 

Conselho dispõe de todos os instrumentos legais 

necessários para autorizar a abertura do processo 
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