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Conselho Gestor de PPP - CGP

• Composição

– Secretário da Fazenda 

– Secretário do Planejamento 

– Secretário da Administração

– Secretário de Governo 

– Procurador Geral do Estado 

– até 2 (dois) membros de livre escolha do Governador do Estado 

(Secretários da SICM e da SEINFRA) 

– Titular do órgão/ente interessado no projeto de PPP 



Conselho Gestor de PPP - CGP

• Competências

– aprovar projetos de PPP, para deliberação do Governador

– supervisionar a fiscalização e a execução das PPPs

– opinar sobre alteração, revisão, resolução, rescisão, prorrogação ou 
renovação dos contratos de PPP

– propor ao Governador a fixação de diretrizes para o Programa de 
PPP 

– elaborar o seu Regimento Interno, a ser aprovado pelo Governador

– acompanhar os projetos de PPP, em sua execução, notadamente, 
quanto a sua eficiência

– incluir na prestação de contas anual do Governo as posições e 
relatório sobre o desempenho dos contratos de PPP



Secretaria Executiva de PPP

• Composição

– Secretário Executivo – Rogério Princhak

– Acompanhamento Jurídico – Camila Aguiar 

– Coordenação de Projetos – Atílio Filardi

– Coordenação de Contratos – Mara Souza– Coordenação de Contratos – Mara Souza

• Competências

– executar as atividades operacionais e coordenar as ações 
correlatas ao desenvolvimento das PPPs

– divulgar os conceitos metodológicos próprios dos contratos de 
PPP 

– assessorar e prestar apoio técnico ao CGP

– dar suporte técnico na elaboração de projetos e contratos, 
especialmente nos aspectos financeiros e de licitação 



Secretaria Executiva de PPP
• Atribuições no âmbito do assessoramento técnico às 

unidades interessadas:

Avaliar 
propostas de 

projetos de PPP 

Coordenar a 
modelagem do 

projeto

Assessorar na 
contratação de 

consultorias 
necessárias à 
modelagem

Apreciar os aspectos 
econômico-financeiros 

e jurídicos da 
modelagem

Assessorar 
durante o 

procedimento 
licitatório e 
contratação

Acompanhar a 
execução do 

contrato

Apreciar pleitos 
contratuais de 

cunho 
econômico-
financeiro

Apreciar 
aditamentos 
contratuais

Requisitar 
informações de 

interesse do 
CGP



Unidades Interessadas

• Constituição

– por portaria ou decreto

• Composição desejável

– membros com profundos conhecimentos técnicos sobre o – membros com profundos conhecimentos técnicos sobre o 
projeto que se quer desenvolver (indispensável)

– membro com conhecimento jurídico

– membro com conhecimento econômico-financeiro



Unidades Interessadas
• Competências:

– executar as atividades operacionais e coordenar as ações correlatas 
ao desenvolvimento das PPPs em sua Unidade

– divulgar os conceitos metodológicos das PPPs em sua Unidade

– identificar oportunidades para desenvolvimento de novas PPPs em 
sua Unidade

– estruturar e desenvolver propostas de projetos de PPPs– estruturar e desenvolver propostas de projetos de PPPs

– Contratar consultorias necessárias à realização de modelagens

– acompanhar  e contribuir para o desenvolvimento dos estudos de 
modelagem de PPP

– promover procedimento licitatório para contratação das PPPs

– contratar as PPPs

– gerir os contratos de PPP

– submeter à Sec. Executiva de PPP propostas de alteração aos 
contratos de PPP celebrados

– encaminhar à Sec. Executiva de PPP relatórios de gestão das PPPs



O papel da DESENBAHIA

• Acompanhamento da modelagem econômico-financeira dos 
projetos de PPP

• Contratação de consultores especializados para o 
desenvolvimento de modelagens

• Financiamento dos projetos

• Agente Gestor de Pagamentos do mecanismo de 
pagamento das PPPs com recursos do Fundo de 
Participação dos Estados e Distrito Federal - FPE (Lei 
Estadual 11.477/2009)

• Administração do Fundo Garantidor das PPPs (Lei Estadual 
12.610/2012 e alterações)



Página da Unidade de PPP

http://www.sefaz.ba.gov.br/admini
stracao/ppp/index.htm



Obrigada!


