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• Garantia Projeto Arena Fonte 
Nova

• Fluxo de Pagamentos das PPPs

Tópicos da Apresentação

• Fundo Garantidor Baiano de 
Parcerias – FGBP

• Garantia PPP do Metrô



Projeto Arena Fonte Nova
• Demolição, 

Reconstrução e 
Operação da 
Fonte Nova

• Arena Multiuso –
padrão FIFApadrão FIFA

• Aproximadamente 
130.000 m2 de 
área construída;

• 50.000 assentos;

• 2.000 vagas de 
estacionamento;



Inauguração

7 Abril 2013

Conclusão Obras

Março/2013

Linha do Tempo

Contratos BNDES/DESENBAHIA II /BNB

Dezembro/2010

Contrato PPP

Janeiro/2010

Demolição

Agosto/2010

Contrato DESENBAHIA I

Junho/2010

Contrato Banco Privado

Fevereiro/2012



Estrutura Financeira

BNDES

Financiamento
R$ 400 MM

Juros e 
Amortização

GOVERNO DA 

BAHIA

Acionistas

Aporte

BNB

(FNE) R$

Aporte
R$ 400 MM

FUNDESE 

DESENBAHIA

FUNDESE 

DESENBAHIA

Banco 
Privado

GOVERNO DA 

BAHIA

Linhas de Crédito

Linhas de Crédito

Ressarcimento

FNP (SPE)



Estrutura de Capital
I. Financiamentos (Debt)

a) Desenbahia I – R$ 50.000.000,00
b) BNDES/Desenbahia II – R$ 

324.000.000,00
c) BNB – R$ 250.000.000,00
d) Banco Privado – R$ 94.000.000,00 

(Debentures)

II. Recursos Próprios (Equity)II. Recursos Próprios (Equity)
a) Acionistas – R$ 90.000.000,00

III. Ressarcimentos Riscos FIFA
a) Governo do Estado – R$ 87.000.000,00

IV. Total
a) R$ 894.000.000,00



Bloco de Contratos

▪ Bloco de Contratos formam 
uma estrutura única

▪ Definições sobre um 
componente impactam em 
outro

▪ Importante buscar 

Contrato de PPP Contrato de Agente de 

Pagamento - BB

Contratos de 
Contratos de Contrato de ▪ Importante buscar 

consistência não só em 
cada componente, mas no 
modelo integrado 
resultante das definições 
parciais

Garantias

Contratos de 

Financiamento 

para SPE

Contratos de 

Cessão e Penhor 

de Direitos

Contratos  de 

Compartilhamento de 

Garantias

Equity Support Agreement

Acionistas

Contrato de 

Administração 

de Contas



Contratos
Principais Disposições

Contrato de 
Cessão Fiduciária 
e Vinculação de 
Direitos e 
Créditos.

A FNP  cede fiduciariamente e vincula, em favor 

dos CREDORES, os seguintes direitos e créditos :

�Contraprestação Pública

�Contratos Comerciais

�Receitas Operacionais

Contrato de 
Penhor de 
Direitos 
Emergentes.

A FNP dá em penhor, em favor dos CREDORES, os 

direitos creditórios que venham a se tornar 

exigíveis e pendentes de pagamento pelo PODER 

CONCEDENTE:

� eventuais indenizações e,

� indenizações pela revogação, encampação, ou 

extinção do CONTRATO DE 



Contratos
Principais Disposições

Contrato de 
Compartilhamento 
de Garantias.

Os CREDORES definem:

�Banco Arrecadador – BNB,

�Garantias: Penhor de Ações, Cessão de Direitos e 

Créditos, Penhor de Direitos Emergentes,

� As garantias serão compartilhadas entre os 

CREDORES na proporção dos saldos devedores. 

Contrato de 
Administração de 
Contas.

A FNP e  CREDORES definam:

� As contas do Projeto no Banco Arrecadador 

(trustee) e,

� instruções operacionais das contas 



Contraprestação Pública Receitas Operacionais

Conta Centralizadora I Conta Centralizadora II

Water Fall

Impostos e Despesas Operacionais

Principal e Juros dos Financiamentos

Conta de Livre Movimentação



Contratos
Principais Disposições

Contrato de 
Penhor de Ações.

Contrato entre acionistas e credores, com 

interveniência da  FNP, que estabelece, quando 

houver inadimplemento,   restrições aos direitos 

de:

�Voto

�Veto
Contrato de 
Suporte de 
Acionistas (Equity
Support
Agreement –
ESA)

�Veto

�Recebimento de Dividendos

Contrato entre acionistas e credores, com 

interveniência da  FNP, que estabelece:

� Compromisso de aporte de RP no projeto e,

� Aportes durante o período de estabilização das 

receitas. 



UNIÃO BANCO DO 
BRASIL

Repasse FPE

Lei Estadual

PARCEIRO ESTADO Float BB

12% do FPE

1

2

35

Contrato

FLUXO DE PAGAMENTO DE PPPs

d0

d+2

PROJETO

PARCEIRO 
PRIVADO

ESTADO

ContraprestaçãoExcedentes 

dos 12% FPE

Remunera Investimentos

Float BB

Excedente

CONTA DESENBAHIA

3

4

5

d0



Modalidade de Garantia - FGBP



FGBP: Criação e Competência

LEI Nº 12.610 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Garantidor Baiano de Parcerias - FGBP

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembleia Legislativa
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Estado da Bahia, suas autarquias, suas fundações públicas e suas
empresas estatais dependentes autorizadas a participar, no limite global deempresas estatais dependentes autorizadas a participar, no limite global de
R$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais), em Fundo Garantidor
Baiano de Parcerias – FGBP, que terá por finalidade prestar garantia de pagamento
de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos estaduais..

Art. 8º - Compete ao FGBP:
I - prestar garantias às obrigações assumidas por quaisquer dos entes da
Administração Direta e Indireta do Estado da Bahia, no âmbito de contratos de
parcerias público-privadas, se previstas em projeto previamente aprovado pelo
Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas..



Art. 3º - O estatuto e o regulamento do FGBP devem deliberar sobre a política de
concessão de garantias..
§ 5º - O parceiro privado poderá acionar o FGBP nos casos de:
I - crédito líquido e certo, constante de título exigível aceito e não pago pelo parceiro
público após 15 dias, contados da data de vencimento;
II - débitos constantes de faturas emitidas e não aceitas pelo parceiro público, após 45
dias, contados da data de vencimento, desde que não tenha havido rejeição expressa
por ato motivado.
§ 9º - O FGBP é obrigado a honrar faturas aceitas e não pagas pelo parceiro público.

Acionamento da garantia e saldo mínimo

§ 9º - O FGBP é obrigado a honrar faturas aceitas e não pagas pelo parceiro público.
§ 10 - O FGBP é proibido de pagar faturas rejeitadas expressamente por ato motivado.

Art. 13º - Visando garantir o adimplemento das obrigações contraídas pelo Estado da
Bahia e suas entidades da administração indireta em contratos de parcerias público-
privadas, o FGBP manterá, para cada contrato de parceria público-privada, conta
corrente específica, com recursos suscetíveis à execução e totalmente segregados dos
demais recursos de sua titularidade, nos termos dos respectivos contratos.
§ 1º - As contas específicas referidas no caput deste artigo deverão manter saldo
correspondente a 06 remunerações mensais dos contratos de parcerias público-
privadas aos quais estão vinculadas, computados os encargos e atualizações
monetárias.



Recomposição do FGBP

LEI Nº 12.912 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013

Altera a Lei 12.610, autoriza o aporte de até 5% do FPE ao FUNDESE e autoriza a

concessão de subsídio tarifário ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas

...

Art. 2º - A Lei no 12.610 passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

“Art. 1-A - O Estado da Bahia, cotista inicial do FGBP, após sua regular constituição,
integralizará cotas em dinheiro proveniente de operação de crédito, na forma do art. 1º,integralizará cotas em dinheiro proveniente de operação de crédito, na forma do art. 1º,
§4º, inciso III, desta Lei, no valor inicial de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta
milhões de reais).
§ 1º - O montante mencionado no caput deste artigo constituirá o saldo mínimo de
recursos aportados no FGBP.
§ 2º - Caso o saldo mínimo venha a ser reduzido, deverá o agente financeiro
administrador do FGBP adotar os seguintes procedimentos:
I - notificar, de imediato, a assembleia de cotistas por meio de carta, demonstrando a
situação atualizada das garantias, explicitando o valor global e composição;
II - conferir prazo de 30 (trinta) dias ao Estado da Bahia para integralizar novas cotas em
dinheiro, até a completa recomposição do saldo mínimo.



§ 3º - Ultrapassado o prazo consignado no inciso II do § 2º deste artigo sem que o
respectivo cotista tenha adotado as medidas que lhe cabem, fica o agente financeiro
administrador do FGBP autorizado a integralizar novas cotas, no prazo de até 10 (dez)
dias, em nome do Estado da Bahia, 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.”

Recomposição do FGBP

do Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico - FUNDESE.”

Art. 3º - Fica autorizado o aporte de valor correspondente até 5% (cinco por cento) dos 
recursos financeiros oriundos do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal -
FPE, destinados ao Estado da Bahia, ao Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico -
FUNDESE, para fins de sua recomposição em face da utilização de seus recursos para 
integralização de cotas do Fundo Garantidor Baiano de Parcerias - FGBP.



Gestor Administrativo e Financeiro: Desenbahia

Assembleia de Cotistas órgão máximo do FGBP a quem compete privativamente:
I - aprovar o tipo de garantia e seu valor máximo
II - alterar o Regulamento do FGBP
III - examinar anualmente as contas relativas ao FGBP
IV- deliberar sobre demonstrações ..

Governança do FGBP

IV- deliberar sobre demonstrações ..

§ 1º - A Assembleia de Cotistas não deliberará sobre pagamento de garantias.

Conselho Consultivo composto por:
I - Secretário da Fazenda, que o presidirá
II - Secretário do Planejamento
III - Presidente da DESENBAHIA
IV - Procurador Geral do Estado
IV - um representante de cada cotista



SEPLAN

Concessionária SEDUR

FINANCIADORES

OGU

FGBP

Obra

Garantia PPP do Metrô

SEFAZ FPE

• Recomposição 
do FUNDESE 
(até 5%)

FUNDESE
Até R$200MM 
para 
recomposição do 
FGBP

SEPLAN
PROINVEST

FGBP
R$250 mm iniciais

Fluxo 
Normal
Fluxo  c/ FGBP



OBRIGADA.

Adelaide Motta de Lima – 3103-1147

Helizene Lessa Andrade – 3103-1243


