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• Qualidade e liquidez das garantias.

• Objeto garantido deve ser especificado com clareza.

• Os recursos do Fundo Garantidor devem ser compatíveis com

suas obrigações.

• Transparência na constituição do Fundo Garantidor, com regras

claras, objetivas, e livres de ingerência política, ainda que limitada.

• Facilidade de acionamento das garantias.

• Regras de recomposição do fundo.

• Aceite das garantias por parte do financiador.

Pontos Relevantes

Garantias do Concedente
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Linha 1 (Lapa – Pirajá): 12,2 km – 8 Estações – 4 Terminais de Integração

Tramo 1: Estação Lapa – Estação Acesso Norte (concluído)

Tramo 2: Estação Acesso Norte – Pirajá (30% concluído)

Linha 2 (Acesso Norte – Aeroporto): 18,2 km – 11 Estações - 4 Terminais de 
Integração

O Projeto do SMSL

• Licitação em 19/08/2013

• Prazo de Operação: 30 anos

• Assinatura do Contrato: 15/10/2013

• 2 linhas metroviárias, sendo:
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• As contraprestações efetivas;

• As parcelas acrescidas às contraprestações efetivas decorrentes

dos riscos assumidos pelo Concedente (risco de demanda e risco

de liquidação);

• O aporte de recursos;

• Indenizações em geral devidas pelo concedente à

concessionária, sobretudo aquelas decorrentes de extinção

antecipada do Contrato.

Obrigações Pecuniárias do Poder Concedente a Serem 

Garantidas

Garantias do Concedente - SMSL
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• Como garantia às obrigações pecuniárias, o Concedente criou o FGBP – Fundo

Garantidor Baiano de Parcerias (Lei Estadual nº 12.610), administrado pela

Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.

• O Fundo tem natureza privada e patrimônio próprio, separado do patrimônio

dos cotistas, e está sujeito a direitos e obrigações próprios.

• O Contrato de Concessão determina como saldo mínimo, o que segue:

• R$ 250.000.000,00 para os primeiros 24 meses do início da implantação;

• R$ 200.000.000,00 a partir do 25º mês até o 42º mês contado do início da

implantação;

• valor correspondente a 6 (seis) parcelas de contraprestações mensais máximas,

a partir do início da operação plena do SMSL.

Garantia, FGBP e Saldo Mínimo Exigido

Garantias do Concedente - SMSL
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• O Estado da Bahia já integralizou cotas em dinheiro no valor inicial de

R$250.000.000,00, proveniente de operação de crédito, para composição do saldo

mínimo. A finalidade destes recursos é garantir o adimplemento das obrigações

pecuniárias.

• No caso de utilização dos recursos do fundo, o Estado da Bahia tem prazo de 30

dias para integralizar novas cotas em dinheiro, até a completa recomposição do saldo

mínimo.

• Decorrido o prazo sem a adequada recomposição, fica o agente financeiro

administrador do FGBP autorizado a integralizar novas cotas, no prazo de até 10 dias,

mediante a utilização dos recursos decorrentes do pagamento de contratos de

financiamento celebrados com a DESENBAHIA com dinheiro do Fundo de

Desenvolvimento Social e Econômico - FUNDESE.

• Poderá ser utilizado até 5% (cinco por cento) dos recursos financeiros oriundos do

Fundo de Participação dos Estado e Distrito Federal – FPE, para recomposição do

FUNDESE, em face da utilização de seus recursos para integralização de cotas do

Fundo Garantidor Baiano de Parcerias - FGBP.

Constituição do Saldo Mínimo e Recomposição do Fundo

Garantias do Concedente - SMSL
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• Prazos de cada etapa estão claros e definidos.

• O FGBP poderá, a critério exclusivo da Concessionária, ser acionado para honrar a

garantia prestada.

• Verificada a procedência do pedido de execução de garantia, assim entendido como

a veracidade das informações prestadas pela Concessionária, fica o administrador

obrigado a honrá-la, caso ainda não tenha sido efetuado o pagamento pelo

Concedente.

Acionamento das Garantias

Garantias do Concedente - SMSL
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• É importante que a origem dos recursos para pagamento das contraprestações

esteja claramente definida.

• Utilização do FPE – Fundo de Participação dos Estados, destinado ao Estado da

Bahia.

• 12% dos recursos oriundos desse Fundo destinados ao Estado (recursos apartados

do FPE) são transferidos à Desenbahia, para fins de adimplemento das obrigações

contraídas pelo Estado da Bahia, na condição de poder concedente .

• A Desenbahia deve manter os Recursos Apartados do FPE segregados dos demais

recursos de sua titularidade.

• Para pagamento, será observada a ordem cronológica de assinatura dos Contratos

de PPP em vigor, de modo que sejam adimplidas as Contraprestações Públicas do

primeiro Contrato de PPP, e assim sucessivamente.

Pagamento das Contraprestações

Garantias do Concedente - SMSL
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• Importância do trabalho conjunto entre o Público e o Privado.

• Correta alocação de riscos entre o Concedente e a Concessionária.

• Necessidade de garantia robusta, que dê segurança ao projeto,

investidores e aos financiadores.

• Mecanismos adequados de recomposição do Fundo Garantidor.

• Sugestões para aperfeiçoamento das garantias de uma PPP.

Conclusão

Garantias do Concedente
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Operação Copa
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Operação Copa
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Estação Lapa - ANTES



voltar        início

Estação Lapa - DEPOIS



voltar        início

Estação Lapa - ANTES
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Estação Lapa - DEPOIS
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Estação Campo da Pólvora - ANTES
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Estação Campo da Pólvora - DEPOIS
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Estação Brotas - ANTES
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Estação Brotas – DEPOIS
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Estação Acesso Norte - ANTES
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Estação Acesso Norte - DEPOIS
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Trem - ANTES
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Trem - DEPOIS



voltar        início

Trem – ANTES
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Trem – DEPOIS
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Obrigado


