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Às quinze horas e quinze minutos do dia treze de março de 2020, no auditório da 

UNAMA realizou-se audiência pública para a apresentação do Projeto de Parceria Público 

Privado. 

 

MESTRE DE CERIMÔNIA – Esta audiência pública objetiva apresentar o Projeto 

dessa Parceria Público Privada, destinado à aceleração da concessão administrativa para 

prestação dos serviços de iluminação pública no município de Belém, incluídos o 

desenvolvimento, a modernização, a expansão, a eficientização energética, a operação e a 

manutenção da rede municipal de iluminação pública com vistas a promover a sua ampla 

divulgação e aprimoramento. 

A audiência está dividida em etapas, e ao final, perguntas poderão ser dirigidas à 

Mesa Diretora dos trabalhos, por qualquer pessoa aqui presente, entretanto para dirigir a 

pergunta é necessário que o interessado se inscreva previamente lá fora na secretaria da 

audiência pública. Há um local específico para isso, à disposição daqueles que quiserem fazer 

as suas perguntas. Deve se dirigir à secretaria, fazer sua pergunta, e por ordem de chegada as 

perguntas serão feitas na parte final dessa audiência para todos os circunstantes da Mesa que 

dirigirá os trabalhos. 

Nós muito agradecemos o prestígio da presença do Dr. Daniel Silveira, Procurador 

Geral do Município de Belém, que nesse ato representa o Exmo Sr. Prefeito Zenaldo Coutinho; 

recebemos com grande satisfação e registramos a ilustre presença da secretária Anete Klautau, 

que comanda a Secretaria Municipal de Urbanismo; do Sr. Mauro Gaia, Coordenador desse 

projeto PPP e dirige a SEGEP; chegando agora a nossa Secretária de Planejamento, Nazaré 

Costa, está acompanhada da ilustre Secretária de Administração, Evanilde, que também é 

professora doutora desta Casa; Monique Leite, que coordena a comissão permanente de 

licitações da Prefeitura Municipal de Belém. 

Recebemos e abraçamos com grande satisfação a Sra. Jéssica Brito, assessora 

técnica do Ministério do Desenvolvimento Regional, igualmente a senhra Samantha Schuber, 

Supervisora da Caixa Econômica Federal, também prestigia essa audiência;  o Sr. Fernando 

Galate, advogado do escritório Madrona Advogados, que presta assessoria jurídica a esse 

importante projeto; o Sr. Antônio Alvarenga, gerente de  consultoria técnica econômica financeira 

da Accenture, da empresa de consultoria técnica do projeto também o Sr. Otávio Fernandes, 

consultor do IFC-Banco Mundial. 

Muito obrigado por estarem aqui prestigiando este momento. 

Nós também registramos e agradecemos a ilustre presença do Sr. Marcelo Santos, 

engenheiro coordenador da filial de governo da Caixa Econômica Federal em nossa capital, Sr. 
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Ricardo Oliveira, coordenador de filial da Caixa Econômica Federal, e Manoel Pereira, diretor do 

departamento de iluminação pública da SEUR; também registro com grande satisfação a 

presença da advogada Maria Elis que faz parte do corpo técnico da Procuradoria do Município 

de Belém, e tantos outros servidores da Prefeitura que atuam fortemente na área técnica do 

projeto. 

Nós informamos para todos os circunstantes que essa audiência pública está sendo 

gravada em vídeo e áudio e também pelas notas taquigráficas dos técnicos da Câmara Municipal 

de Belém, aos quais nós agradecemos muitíssimo pela parceria de colaboração. 

Senhoras e senhores, a divisão dessa audiência será da seguinte maneira: 

primeiramente nós faremos uma introdução aos trabalhos com o pronunciamento do 

representante do prefeito e do coordenador de projeto; ato contínuo, o coordenador do projeto 

conduzirá as palestras técnicas que se sucederão, após esse momento das palestras técnicas 

servirão exatamente para mostrar toda a ideia do projeto a todos os circunstantes, nós 

comporemos uma mesa oficial técnica que também usará da palavra tantos quantos se fizerem 

necessário. 

Após o pronunciamento dos circunstantes da Mesa, então será feito o momento das 

perguntas, todos aqueles que se inscreveram e tem dúvidas a respeito do projeto, e assim a 

audiência seguirá. 

Fará a sua saudação inicial, falar da importância desse momento, eu convido Dr. 

Daniel Silveira, Procurador Geral do Município, representando nosso prefeito. Em tempo 

agradeço a presença dos componentes do Conselho Gestor do Programa Municipal de Parceria 

Público Privada, Dr. Camilo Soares, presidente da CODEN, e presidente do Conselho, Dr. 

Elielson Uchoa, Auditora Geral do Município de Belém, Dr.ª Nazaré Costa, da SEGEP, Dr. José 

Junior, Secretário Municipal de Finanças, Dr.ª Eva Franco, da Secretaria Municipal de 

Administração, Dr.ª. Aneth, já nominada da SEURB, e ela que também é integrante convidada 

em função da temática do projeto, Dr. Daniel, o microfone está a sua disposição. 

 

O Sr. DANIEL SILVEIRA – Boa tarde senhoras e senhores, cidadãos belenenses, 

meus colegas da administração, senhores consultores, parceiros do Banco Mundial e da Caixa 

Econômica Federal, eu saúdo em nome do Prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, para dá início 

aos trabalhos dessa audiência pública, que prevê discutir o projeto de Parceria Público Privada, 

que a prefeitura vem desenvolvendo em conjunto com o valioso auxílio de outros parceiros de 

outras áreas, que dá início a um novo modelo de contratação de serviço do norte do Brasil, uma 

experiência pioneira que há de render muitos frutos e benefícios à nossa população. 

Inicialmente quero justificar a utilização dessa forma de contratação; é uma forma 

inédita no norte no Brasil e na nossa cidade. Hoje a prefeitura presta diretamente através de 
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contratações de empresas particulares, que se coordena o serviço de iluminação pública da 

nossa cidade. E existe uma forma específica de financiamento que é a contribuição da 

iluminação pública, que todos nós arcamos em cobranças advindas das nossas contas de 

energia. 

Em primeiro lugar, quero dizer que absolutamente em nenhuma hipótese, nada será 

acrescentado ao cidadão belenense, nada será pedido além do que já se paga. O intuito dessa 

forma de contratação é eficientização do serviço de iluminação pública. Esse é o primeiro e mais 

importante ponto, condição sem a qual o projeto teria sido sequer adentrado. Esse é o ponto de 

muita preocupação que deve ficar claro nesse momento introdutório de que essa forma de 

contratação não gerará nenhum ônus à população.  

Por outro lado, é preciso ressaltar que essa forma de contratação de Parceria 

Público Privada, já existe desde 2004, já existe há muitos anos, mas são muito pouco as 

experiências no país inteiro, que utilizam essa forma de contratação. É difícil se dar, 

principalmente pela dificuldade que os entes públicos, os municípios em especial, prestam a 

maioria dos serviços à população, que tem a responsabilidade e competência institucional de 

prestar esses serviços, na dificuldade que eles tem de criar e elaborar modelos de contratação, 

de dialogar com parceiros privados, dialogar com preços de mercado que são capazes de 

auxiliar na prestação desses serviços. E  por uma criação do governo federal, programa do 

governo federal que utiliza a Caixa Econômica Federal como instrumento é que se faz possível 

a qualificação do projeto na nossa cidade, uma modelagem de contratação que permitirá a 

atividade os parceiros privados e o controle público do trabalho que está sendo realizado. 

Portanto essa forma de contratação, embora não seja tão usual já existe há muito tempo, 

prestigia não só a eficiência do serviço prestado, mas prestigia também o controle público sobre 

o serviço que está sendo prestado.  

E é preciso nessa oportunidade afastar uma segunda maleficência que vem sendo 

apresentado em relação a esse projeto, que é que se trata de uma privatização. Isso aqui não é 

uma privatização, isso é uma forma de concessão do serviço público, onde não se está se 

vendendo absolutamente nada, nem o controle, nem se está oferecendo ao parceiro privado 

remunerações superiores àquelas que já existem, mas se está permitindo uma forma de 

contratação, que onde as entidades públicas, entidades privadas caminham lado a lado e se 

beneficiam mutuamente de um contrato que  ... 

É preciso dizer que esta matéria já foi objeto de discussão em várias legislaturas na 

nossa Câmara Municipal, tendo sido aprovada há muitos anos, no longínquo ano de 2011, onde 

nenhuma ressalva desse modelo de contratação foi feita em ralação à iluminação pública. Mas 

para tirar qualquer dúvida, modificamos essa lei com essa legislatura, discutindo com os 

representantes da população no foro adequado, incluindo o projeto de iluminação pública como 
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um projeto passível de contratação dessa natureza. Isso é algo cediço na literatura científica a 

respeito do urbanismo, no estudo das cidades de que a iluminação pública é fator primordial 

para aumentar a segurança da população; e é por isso que tudo está sendo desenvolvido não 

só para dá mais eficiência administrativa, a substituição de lâmpadas, a tornar todos os postes 

adequados às normas da ABNT a dar condições de iluminação melhor adequada para cada uma 

das vias, mas também para aumentar a segurança da população em nossa cidade. 

Então esse projeto por todos os motivos é interesse máximo da administração 

porque atende em todos esses quesitos aqui e outros que serão apresentados em audiências 

futuras, os designes do estado, designes do município de proteger a sua população e prestar 

serviços públicos de boa qualidade, sem perder em absoluto o controle sobre a prestação desse 

serviço. Teremos o número de controles legais e contratuais a serem acrescidos como poderá 

ser explorado aqui mais adiante. 

Ressalto, até pela nossa equipe de profissionais que trabalham nas mais diversas 

áreas, seja na área de orçamento, na área jurídica, na área de engenharia técnica, na área do 

urbanismo, na área de segurança pública, todos contribuíram para a construção desse projeto. 

Esse projeto vem sendo amadurecido desde julho de 2009, quando nós começamos as nossas 

primeiras reuniões com as consultorias, mas ainda antes já havia a decisão, já havia os estudos 

para que isso fosse contratado; a Prefeitura inclusive participou com parte do governo federal, 

de uma concorrência para participar desse programa de incentivo de parcerias público privada; 

e foi contemplado justamente porque o projeto é de boa qualidade. E nós continuamos 

dialogando muito com as consultorias técnicas de engenharia, jurídicas que tem sido oferecidas 

pela Caixa Econômica, pelo Banco Mundial para oferecer um produto de boa qualidade. Hoje 

aqui na Audiência Pública, nós apresentamos o projeto já discutido para contribuição da 

sociedade e apresentamos também nos sites da Prefeitura esses documentos produzidos para 

crítica de todos. 

Então a nossa equipe dos servidores públicos municipais trabalharam intensamente 

nesse projeto, juntamente com as consultorias, ele é um projeto de máximo interesse que a 

administração empresta toda sua credibilidade para transformar o município dessa maneira. 

Dito isso eu gostaria de saudar a todos, acolhê-los aqui nesse momento. É  um 

prazer apresentar esse projeto à sociedade, e exortar a todos a comparecerem e criticar o 

projeto, tanto aqui na audiência quanto posteriormente no canal aberto especificamente para 

isso, que é consulta pública que está em questão, e já está apresentado nos sites que a 

Prefeitura disponibilizou.  

Em nome do Prefeito faço a acolhida e desejo uma boa reunião a todos.  

Muito obrigado. 
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MESTRE DE CERIMÔNIA – Na sequência dos pronunciamentos, ouviremos a 

manifestação do Dr. Mauro Gaia, da Secretaria de Planejamento, ele que está na coordenação 

deste projeto. 

 

O Sr. MAURO GAIA – Boa tarde a todos.  

É sempre um desafio suceder a palavra de um colega de tanta capacidade como Dr. 

Daniel, que em honra, trabalharmos juntos nesse projeto. 

Como coordenador inicio a apresentação do projeto, fazendo questão de frisar que 

não é um projeto que está acontecendo há poucos meses. Só fazendo um breve resumo a todos 

vocês, o Prefeito de Belém, desde que assumiu o primeiro mandato, sempre comentou conosco 

nas reuniões de gestão o interesse em melhorar a infraestrutura da cidade, entre os ícones de 

infraestrutura estava a iluminação pública, então sempre foi objeto de discussão no nosso 

planejamento uma atuação da Prefeitura nesse importante serviço. 

A rigor como a maior parte da população só se dá conta de quanto é um equipamento 

importante, um serviço importante, quando ocorre eventualmente um blackout na cidade, só aí 

nós nos damos conta de quanto essa infraestrutura é importante para a vida urbana. 

Nós sempre tínhamos uma dificuldade para implementar o projeto, por conta da 

capacidade financeira para lançar um projeto de modelagem, como nós chamamos de uma 

parceria público privada. Foi aí que surgiu, em 2017, a partir do advento da lei federal a 

estruturação do fundo de estruturação de parcerias do Governo Federal, justamente voltado 

para várias áreas de infraestrutura, entre elas a iluminação pública. Belém foi uma das primeiras 

cidades a se habilitar nesse projeto e participamos do chamamento público, que vai ser melhor 

explicado pelo pessoal da GACHE. No segundo semestre de 2018 nós já estávamos assinando 

o contrato para a elaboração desse projeto. 

Então todo trabalho técnico começou principalmente a partir de junho de 2019. 

Estamos há oito meses dedicados, há uma equipe de trabalho que envolve, como o Dr. Daniel 

falou, envolve a área jurídica, área técnica do setor de iluminação pública, área de mobilidade 

urbana, área econômica financeira, área de planejamento, e também o pessoal da área de 

comunicação. Então toda essa equipe de técnicos vem trabalhando justamente para subsidiar 

o projeto com formações consistentes sobre o território, sobre a viabilidade econômica de 

financiar uma prestação de um serviço como da iluminação pública. 

Depois desse resumo, só adiantar para vocês, a importância de qual é o grande 

propósito de nós termos recebido nesses últimos anos para chegarmos até aqui. Justamente 

para podermos mudar a realidade que hoje existe em todas as cidades brasileiras, que ainda 

não implementaram um projeto com esse porte. É a possibilidade da administração municipal 

conseguir que sejam feitos investimentos na substituição das lâmpadas, historicamente muito 
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gastadoras de energia e com pouca durabilidade. Então nesse contexto, as lâmpadas de led, 

como nós bem sabemos, nas nossas casas, temos procurado substituir as antigas luminárias 

incandescentes, fluorescentes por lâmpadas leds, justamente porque ao mesmo tempo são 

muito mais econômicas e mais duráveis. Esse investimento também precisa ser feito na cidade, 

e é isso que deve ser exigido da população a todos os gestores públicos: que procurem realizar 

investimentos justamente no sentido de buscar a eficiência energética do parque de iluminação 

pública. Isso vai ser possível, justamente, primeiro passo a partir da substituição dessas 

luminárias. 

Aqui em Belém, o nosso parque de iluminação para cobrir uma cidade com mais de 

400 mil imóveis, 8 distritos, mais 72 bairros, nós temos 85 a 90 mil luminárias distribuídas por 

todo esse território. Então a intensão desse projeto é fazer 100% de substituição, não é parcial, 

é um projeto integral de substituição das lâmpadas. Isso vai se dar ao longo de 4 semestres, a 

partir da assinatura do contrato com a concessionária que vencer a licitação, justamente 

considerando a capacidade de atendimento dessa substituição, então  a cada semestre serão 

substituídas 22 mil lâmpadas na cidade, de tal maneira que já no quarto semestre se chegue a 

todo o parque em led. Isso além da eficiência energética,além da economia que nós vamos ter, 

nós munícipes, nós da administração pública, com a redução do gasto com o consumo de 

energia elétrica que nós trocamos a distribuidora local, nós vamos ter também um investimento 

na modernização dessas luminárias no sentido de que elas passem na sua plenitude a estar  em 

conformidade com a legislação de regência dessa área que é a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

Então é um legado histórico que todas as cidades têm, são luminárias que foram 

sendo instaladas há décadas, e isso já vai ser enfrentado pela administração que tomou essa 

decisão há alguns anos, e nós estamos aqui para dar início a um processo de licitação de um 

futuro concessionário que vai realizar o investimento inicial que vai ser melhor explicitado nas 

apresentações para vocês. 

Então saúdo a todos, por estarem presentes, por manifestarem interesse, nesse 

importante projeto de infraestrutura para a cidade de Belém. Vocês vão ter a oportunidade de 

ver, nós somos aqui no norte, a primeira cidade a partir para um projeto tão complexo, tão 

técnico, que está sendo feito por uma equipe do quadro efetivo da Prefeitura, com muita 

responsabilidade, justamente porque nós também somos moradores dessa cidade. 

Vou convidar então para dá início as apresentações, a representante da Caixa 

Econômica, Samantha Schuber, para fazer a primeira apresentação sobre o projeto. 

 

A Sr.ª SAMANTHA SCHUBER–Boa tarde a todos.  

Primeiro eu gostaria de agradecer a participação de vocês. 
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Quero mostrar a vocês a motivação da Caixa em participar desse projeto. Há alguns 

anos, a Caixa em parceria com o Governo Federal, realizando a estratégia de governo, entendeu 

que poderia atuar diretamente nos municípios. Umas das maiores dificuldades que se tem é que 

o município ter uma equipe disponível e especializada para estruturar projetos. Sabemos que o 

município tem se preocupado com diversas necessidades da cidade, e nem sempre há tempo 

para fazer um projeto que resolva tanto à energia e dispense tanto tempo assim. 

Por causa disso, o Governo Federal, SBPI, Ministério do Desenvolvimento Regional 

com a Caixa criaram o FAC-Caixa, que é o Fundo de Apoio a Estruturação de Projetos de 

Concessão. O Fundo recebe recursos da União. O objetivo é justamente custear os estudos 

técnicos necessários para estruturação de uma parceria. 

A seleção dos projetos para serem assessorados pelo público é feito por meio de 

um chamamento público. Esse chamamento foi realizado,  e tem alguns critérios para 

classificação de empecilhos que colocam a sua intenção de receber os recursos do fundo para 

esse custeio; e Belém, no caso, foi a primeira classificada no primeiro chamamento que tivemos. 

Então realmente é um grande mérito para o município de ter sido escolhido como melhor 

município para receber esse assessoramento da Caixa pelo FAC-Caixa. 

A iluminação pública foi priorizada pelo fundo, temos outros, no caso, aqui 

começamos com o IP. A Caixa entra junto ao município para fazer esse assessoramento técnico 

e traz com ela a experiência de consultorias especializadas e de organismos internacionais 

parceiros. No caso de Belém, temos o Banco Mundial por meio do IFC, que é o braço financeiro 

do Banco Mundial, que atua conosco na estruturação do projeto, para dar toda experiencia que 

eles tem, internacional diretamente do projeto de Belém. Isso deu certo, e ficou para 

organizarmos a estrutura do   projeto muito bom para a cidade. 

Ao final dessa estruturação, esse edital será lançado e o edital vai escolher o 

parceiro privado, um concessionário para atuar aqui no município, nesse momento existe um 

ressarcimento dos recursos utilizados pelos técnicos para o parceiro privado, No momento inicial 

o técnico vai pagar 90% do valor desses estudos técnicos, e o município entra com 10% desse 

valor, de forma que não fique pesada para ele e que ele consiga assim acessar esses estudos 

que são importantes para estruturação. No momento que o parceiro privado entra, ele faz o 

ressarcimento desse valor ao fundo e ao município. Ao longo desse período que o Mauro 

comentou, desde junho vimos trabalhando nesse projeto, tivemos a parceria do IFC trabalhando 

conosco, no dia a dia do município, tivemos as consultorias que estão aqui representadas 

também. E trazemos a experiência delas em outros projetos para que se consiga fazer um 

projeto ainda melhor aqui. 

A Caixa entra nesse mercado por conta da estratégia do Governo Federal de 

conseguir auxiliar os municípios nessa estruturação de levar uma equipe técnica especializada 
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para auxiliar o município, e atuamos diretamente com MDR (Ministério do Desenvolvimento 

Regional), que está presente nos projetos no dia a dia, e com a TPI que também atua 

diretamente nos projetos de uma forma mais estratégica. Além disso, a Caixa tem parceiros 

internacionais, que também estão atuando conosco nos projetos e informamos todas essas 

experiências, todos esses aprendizados aqui do projeto de Belém também. 

Para nós é muito importante essa atuação com município, porque se consegue ver 

na prática tudo que o projeto vai trazer de bom. Vamos ter uma cidade mais iluminada. Vamos 

conseguir atuar em segurança pública; teremos vários benefícios e que vocês vão conseguir 

visualizar isso. Como o Mauro falou, nos dois primeiros anos de projeto já teremos essa validez 

na substituição das lâmpadas. 

E para contextualizar um pouco, hoje temos mais de vinte projetos em andamento, 

no caso o único projeto da região norte, que é o de Belém. Realmente Belém foi pioneira tanto 

no processo de chamamento quanto por ser a única aqui do norte, e para nós é uma grande 

satisfação estar nesse projeto; a maior parte dos projetos que temos; também temos alguns 

projetos também de resíduos sólidos e saneamento. Outro destaque também é que a temos 

projetos em 41 municípios; esses municípios estão fazendo assessoramento com a Caixa, 

somente para os municípios, assim como os consórcios que entraram em vários municípios para 

conseguir viabilizar o assessoramento. E todos esses projetos estão impactando hoje com a 

população, com mais de oito milhões de pessoas. 

É uma grande satisfação estar aqui, criamos o projeto com uma equipe muito 

criteriosa. Isso foi muito importante para se construir um projeto que fosse a cara de Belém, que 

foi sendo construído com a equipe da Caixa, IPC, que é aqui do município que sempre participou 

de forma muito presente e com diversas Secretarias participando ao mesmo tempo. Isso é muito 

bom, porque sabemos que uma concessão é uma parte do projeto multidisciplinar, que precisa 

realmente da colaboração de diversas áreas para que ele aconteça, desde a parte jurídica, 

financeira, parte técnica, comunicação, e assim por diante. Se todas essas áreas não es tiverem 

atuantes, o projeto não anda. Então tivemos muita presença aqui em Belém, realmente 

conseguimos chegar em uma estruturação e um projeto muito bom para o município. 

Mais uma vez agradeço a presença de vocês, e parabenizar pela participação nesse 

momento importante para a cidade.  

Obrigada. 

 

O Sr. MAURO GAIA – Próxima apresentação, Dr. Dário, IFC, Banco Mundial. 
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O Sr. OTAVIO FERNANDES – Boa tarde! Obrigado pela presença de todos, 

obrigado pela oportunidade de apresentar o projeto para vocês. Toda opinião, toda contribuição 

que vocês tiverem, estamos à disposição para responder. 

O projeto que recebi é um programa federal, com diversos parceiros estratégicos do 

projeto município também está financiando ... Banco Mundial, a Caixa, mas aqui reforçar que a 

gente está apoiando a Prefeitura, um projeto que é do município, das pessoas. Estamos aqui 

para apresentar a vocês e vocês estão aqui para falarem para nós. 

Aqui contextualizar o que é a PPP, quais são os benefícios?  um modelo de 

concessão, modelo de contratação dos serviços públicos de forma mais avançadas em relação 

aos outros meios de contratação. Porque a PPP limita a orientação da gestão e inclusão de 

diversos serviços. Ela deve fazer uma contratação a cada tipo de serviço, com tempo 

determinado. Em 5 anos, a PPP permite que você consiga incluir a prestação de serviço quanto 

a realização de investimentos diversos escopos coordenados por uma mesma concessionária, 

criada unicamente para esse escopo, e isso ajuda muito a interface com a Prefeitura. 

A Prefeitura passará a ter muito mais controle sobre seus artigos dentro de um banco 

com contrato em PPP, do que com diversos contratos que terá que ficar recontratando toda 

hora, no sentido da realização dos investimentos. 

Aqui, ao invés de pagar pela obra, o privado faz a obra e recebe ao longo do tempo, 

então no momento de ajuste fiscal no Brasil, em todos os municípios é muito importante que 

esses recursos sejam aproveitados para realização desses investimentos, hoje. Que a prefeitura 

possa utilizar os recursos políticos e dar outros descontos, em saúde, educação, qualquer fim 

que não tenha uma receita vinculada. 

Se estamos aqui apresentando é porque queremos escutá-los. A audiência pública 

é o direito que se leva a consulta pública. Ao longo desse mês a população vai ser consultada 

também; vamos enviar pelo site da prefeitura, quem quiser fazer questionamentos, ao longo 

desse mês, pode enviar pelo site da prefeitura. Vamos estudar todos os questionamentos e 

avaliar tudo que é melhor para a população. 

O uso do recurso público é mais eficiente, o empenho privado é avaliado 

semestralmente, e parte desse empenho é avaliado subsequente. Tudo que funcionar vai ser 

avaliado. Aqui temos um alinhamento de interesses entre o esforço que a prefeitura está 

licitando entre contrato e a concessionária, o critério deve ser pela execução do serviço, mas 

ela só vai receber se fizer o serviço adequadamente. 

O projeto PPP também permite transferir a assistência cultural, por isso você tem 

outro poder de contratação, como o custo dos investimentos dos serviços. Se houver algum 

imprevisto, a concessionária tem interesse no alinhamento com a prefeitura de fazer tudo 

correto, que ela só passa a receber a partir do momento que ela tem esse respeito. 
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A COSIP que é uma fonte previsível, vinculada a esse tipo de serviço. Então não faz 

sentido utilizarmos recursos, poderíamos utilizar. E aqui está bastante fácil de projetar que esses 

recursos vão existir. Não vai faltar dinheiro para o serviço de iluminação pública. 

Queremos reforçar que a PPP não é uma finalização; reforçar que não será 

necessário aumento nem agora, nem ao longo do projeto. O objetivo é melhorar a qualidade de 

vida da população, com a melhor prestação de serviços públicos; modernizar a iluminação 

pública, a troca das lâmpadas com Led. O aumento da segurança. É um investimento opcional, 

é gestão. Todo mundo sabe que é mais bem segura uma rua iluminada que outra mal iluminada. 

As pessoas conseguem ter uma visão mais ampla. 

A redução do consumo da energia é mais de 46%. As lâmpadas Led consumem 

muito menos energia, e a valorização do espaço público, não só as vias e as calçadas, mas 

também diversos pontos selecionados pela prefeitura, os quais tem um tratamento diferenciado 

para valorizar esse espaço. 

Hoje a parte de segurança pública tem oitenta e cinco... Isso significa que o projeto 

vai ficar limitado a isso, conforme a cidade cresce, a concessionária vai ter que atender. A 

redução é de 30 megawatts de consumo de energia. 

São 41 projetos de iluminação no estado. Trabalhamos em outros projetos de 

iluminação pública, e percebemos que Belém tem um patrimônio histórico com mais pontos. 

Esse projeto é uma oportunidade de valorizar esses pontos. São cento e trinta e sete milhões 

de residências realizadas pela concessionária. Uma vez tratado entre três anos, todo o parque 

vai estar modernizado, vai ter todos os meios de comunicação para informara à concessionaria, 

pra realizar qualquer queixa e ser atendido em qualquer coisa. 

 

O Sr. TONI – Boa tarde a todos! 

É um prazer poder apresentar todos esses projetos construídos entre Caixa e 

Prefeitura de Belém, esse apoio essa adequação ao projeto que estamos apresentando, é 

apenas o início. 

São diversos contatos, com toda modernização para iluminar a cidade. Mas a 

implantação do sistema nas principais questões, no menor prazo de resposta, na melhor 

qualidade de espaço para a população; também em relação aos projetos de destaque em 48 

locais escolhidos. Em relação a demanda da população, está sendo prevista a operação 

funcionar a implantação de centros de campanha, na parte de gestão chamados para 

atendimento à população, que poderá entrar em contato com a prefeitura, para reclamar 

qualquer problema no serviço de iluminação pública, seja por telefone. A prefeitura vai estar à 

disposição da população. 
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Na questão da ampliação, vamos pensar que existe um crescimento da cidade, 

então uma demanda de novos pontos de iluminação pública. Isso também está sendo previsto. 

E toda operação e manutenção de iluminação pública aonde estejamos. 

Como já foi dito pelo Daniel: ao final do projeto, tudo isso é retornado para a 

prefeitura, é apenas uma concessão. Após treze anos, todo o parque modernizado, com redução 

de mais de 46% na conta de energia elétrica para o município. 

Em relação aos vínculos de Parceria Público Privado, temos um caso concreto em 

Belo Horizonte. Já está na parte final da modernização. 

No caso de Belém já temos centralizado, a prefeitura já vinha atuando na 

modernização do município, diversos pontos já foram modernizados com a tecnologia 

energética, essa tecnologia que dá segurança para a população. Incentiva a segurança nos 

locais públicos no horário noturno. A prefeitura já está experiente em usar tudo isso que já foi 

feito. Acelerar esses mais de cento e trinta e sete milhões de investimento feitos pela iniciativa 

privada, logo nos primeiros anos. Então no período de vinte e quatro dias, toda a cidade vai 

estar modernizada. 

Em relação a essa modernização, em vinte e quatro meses, aqueles oitenta e cinco 

mil pontos com melhor eficiência, melhor iluminação, quando vai ser iniciado a modernização. 

Ficou com a escolha objetiva, visando o público melhor prática para a população. Essas áreas 

serão priorizadas. Não são escolhas aleatórias, não está sendo realizada uma reunião, nem 

escolha a dedo, foi uma escolha objetiva através das tarefas indicadoras de segurança pública 

principalmente. 

Em relação ao auxílio operacional, toda parte central de atendimento que será 

implantado pela concessionária. São 40% dos pontos de iluminação pública, para a gestão em 

tempo real, do funcionamento dos pontos. Falamos também dessa porta de entrada para 

cidades inteligentes, esses artigos, no futuro podem ser implementados. 

 

O Sr. MAURO – Esse é um dos pontos que foram incluídos no projeto, esse projeto 

que prevê investimentos importantes na substituição das luminárias, mas também tem um 

investimento. 

O ponto de iluminação especial, foi um investimento incluído no projeto. É um 

investimento que as cidades precisam, sempre que possível fazer, porque essa é a cidade com 

alguns imóveis públicos, com interesse no turismo, que recebam iluminação especial, isso 

integra a própria iluminação pública; assa a ser uma cidade com a melhor qualidade de vida, 

que você tem seu patrimônio, seus imóveis padronizados, inclusive com uma iluminação 

especial. Então, com algumas discussões internas fomos escolhendo alguns imóveis: a própria 

sede da prefeitura, o Palácio Antônio Lemos, Palacete Bolonha, a sede da CODEM, a Biblioteca 
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em Icoaraci, o Mercado do Ver-o-Peso, a Praça da República, a Praça Batista Campos, a 

estrutura do Ver-o-Rio, a estrutura do Mercado em Mosqueiro, a Orla de Icoaraci, o Palacete 

Pinho, a Praça das Mercês, onde se localiza o antigo Casarão..., o Centro de Odontologia na 

Almirante Barroso, o Bosque Rodrigues Alves, a Praça do Relógio, a Escola Benvinda de 

França, em São Brás; é um exemplar de modernismo; a Praça da Sereia, a Praça do Horto, o 

Cine Olímpico que já pertence ao patrimônio do município; para quem é de fora, hoje o Cine 

Olímpico é o único cinema de rua, no Brasil; antigamente era o segundo, já é o terceiro no 

mundo; o Edifício Cosmorão, a Sede da FUMBEL, o imóvel Maria de Lourdes, na Presidente 

Vargas, futura sede da Procuradoria no município. Na Ilha do Cotijuba, o educandário, o 

Mercado de São Brás; a estrutura da Aldeia Amazônica; o Portal de entrada na Ilha de 

Mosqueiro; a estrutura da Feira do Ver-O-Peso; interior das Praças Waldemar Henrique; os 

monumentos da Praça da República; a estrutura da Ponte João Paulo II e a Praça Floriano 

Peixoto, também em São Brás. 

Poucas cidades tem esse tipo de iluminação. Como Belém é conhecida como 

“Cidade das Mangueiras”, foi pensado também numa situação especial para o túnel de 

mangueiras em algumas partes da cidade. 

O Antônio vai continuar explicando algumas simulações de iluminação. 

 

O Sr. ANTONIO – São imagens meramente ilustrativas para ter uma ideia do 

potencial do benefício do projeto. 

Essa valorização, no caso, essa iluminação especial, passando na sequência, o 

Chalé Cardoso, a atual iluminação incorporada pelo PPP. Não é só instalar e ir embora, é 

questão de operação e manutenção, o funcionário se mantém aí nesse nível por uns três anos. 

Aqui na Praça da República, como seria a iluminação.  

Com relação às concessionárias, é previsto um contato com uma lista de 

indicadoras, que trimestralmente o funcionário está sendo avaliado; todo dia são feitas análises 

em campo, acompanhadas pela prefeitura, então, a concessionária é avaliada pelo 

desempenho, e não apenas pela utilização de material e mão-de-obra. 

O funcionamento da central de atendimento. O atendimento desses prazos já 

identificados, e todo recomendação de certificação; manter os 46% na conta de energia durante 

o período da concessão. 

 

O Sr. FERNANNDO – Cumprimento a todas as autoridades presentes, 

principalmente o Dr. Daniel Silveira, representando o prefeito de Belém. Agradeço a presença 

de todos os munícipes e cidadãos que já acompanharam e estão acompanhando esta audiência 
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pública, a apresentação deste projeto, cujo escopo e desenvolvimento, acreditamos que vai 

trazer benefício à cidade de Belém e aos seus cidadãos. 

A ideia é fazer uma exposição sobre maneira técnica, que traz informações a vocês. 

O objetivo também passa de contar que está disponível, assim como os estudos técnicos, 

demais anexos que fazem parte dessa concessão. 

Importante afirmar que a PPP não é uma privatização, é uma parceria. Quando 

falamos em concessão estamos falando em parceria. O Poder Público do município vai contratar 

uma empresa privada para atuar com ele, para justamente melhorar o serviço de iluminação 

pública deste munícipe. Ele vai melhorar a iluminação pública, expandindo e tapando todos os 

buracos escuros que hoje o município tem, e vai ajudar a qualidade e compensação do serviço. 

Se hoje demora certo tempo para trocar a lâmpada que apagou, esse tempo vai ser menor. Se 

hoje você tem algum problema de iluminação ligado à prefeitura, esse atendimento, esse 

parceiro vai ter obrigação de lhe responder rápido. A ideia é melhorar a qualidade do serviço e 

a qualidade do pacto. O pacto, ao final do contrato reverte integralmente à prefeitura. A prefeitura 

vai se apropriar e ganhar de volta esses bens que foram melhorados. 

O objeto da PPP move tudo aquilo que a administração passa de fato, e classifica 

como serviços de iluminação pública, a expansão, a melhoria, ampliação, operação e 

manutenção dos serviços. 

O serviço de fixação energética é muito importante porque garante economia na 

conta de luz que hoje a prefeitura paga para a distribuidora. Quer dizer que a prefeitura vai 

ganhar condições ambientais, reduzir o consumo de energia e fazer um projeto sustentável para 

a cidade de Belém. Quer dizer que o projeto, ao longo de um prazo de treze anos; é um prazo 

que temos como necessário para você viabilizar os conhecimentos do parceiro privado, são 

mesmo tempo que você garante os tipos de iluminação pública com a qualidade tecnológica. Ou 

seja, ao final do contrato, quando a prefeitura receber esse pacto de iluminação pública 

modernizado e ampliado, esse pagamento ocorre. 

Aqui o ponto importante. Pagamento é o critério de julgamento que você adiciona à 

empresa que vai ser a parceira do Poder Público; o critério do julgamento vai ser adotado nessa 

competição para escolher a empresa, é o critério menor prestação mensal. Isso quer dizer que 

é o menor valor que a prefeitura vai pagar para a empresa. Quanto mais desconto a empresa 

der, mais chance ela tem de levar de fato essa licitação. Neste caso é competitividade, para 

isso, o processo de compensação para ganhar esse contrato, é um processo que vai ser aberto 

para todo e qualquer tipo de gestor. Não será só empresa; não serão só empresas operadoras 

examinadas pelo setor de iluminação pública, mas sim investidores e qualquer outra empresa 

que tenha condições de prestar esse serviço. 
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No instrumento das competições tem regras para você que vai participar desse 

processo competitivo, e ao mesmo tempo que for ganha a competição, garanta a transparência 

do processo, a sua eficiência e o que for necessário para o desenvolvimento exitoso dessa 

parceria. Toda parceria tem que ser bem desenvolvida, e isso exige complemento da prefeitura 

e da empresa privada. O processo não nasce agora, ele tem um tempo de gestação expressivo, 

hoje vocês estão podendo assistir os seus primeiros resultados. Esse é o compromisso da 

Prefeitura de Belém. Podemos elogiar o consultor que trabalha nesse projeto. 

Ainda na linha da competitividade, há um processo competitivo que irá permitir a 

formação de consórcios, ou seja, grupos de empresas interessadas, para que elas continuem a 

exigir as qualificações necessárias para a licitação e prestar um serviço de qualidade para a 

prefeitura. Isso ajuda na competição e a escolher as empresas qualificadas. 

 O último ponto são os artigos de iluminação pública nesse contrato, melhorar, 

modernizar e expandi-los vão estar no contrato. A prefeitura com este contrato de parceria está 

buscando fazer mais ou menos. 

 

O Sr. DARIO – Só para fechar, com mais uma consideração de iluminação especial, 

para nós de Belém, muito conhecida, o resultado nós chamamos de conceito de cidade justa, 

não apenas de valorização, mas de investimentos, de valorização desse patrimônio, a satisfação 

das pessoas sentirem num local de lazer, práticas de ginásticas. Esse projeto, para mim, é de 

iluminação especial, principalmente no Calçadão da Praça da República, também a iluminação 

do túnel na Presidente Vargas, na Avenida Nazaré e no prolongamento dela, Avenida 

Magalhães Barata, chegando a São Brás. 

 

MESTRE DE CERIMONIA – Vamos fazer a composição da Mesa de Trabalho. 

- Daniel Silveira, procurador do município, representando o senhor Zenaldo 

Coutinho; 

- Toré Lima, vereador de Belém, representando a Câmara de Belém; 

- Anete Klautau, secretária municipal de urbanismo, também representando o gestor 

municipal de Parceria Público Privada. 

Aproveito para registrar a presença do senhor Danilo Soares, Presidente da 

CODEM.  

Convidamos também para compor a nossa Mesa de Trabalho Mauro, diretor geral 

da SEJEP e coordenador do projeto. 

- Jéssica Brito, assessora técnica do Ministério do Desenvolvimento Regional; 

- Samantha Schuber, supervisora da Caixa Econômica Federal; 

- Fernando ---- advogado do Escritório Madona Advogados; 
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- Antônio Aldo Vareira, gerente da consultoria técnica e econômico financeiro da --- 

; 

- Otávio Fernandes, consultor do IFC do Banco Mundial; 

- Manoel Pereira, diretor do Departamento de Iluminação Pública da Seurb. 

Com a palavra o dirigente desta Mesa de trabalho, senhor Daniel Silveira.  

 

O Sr. PRESIDENTE – Concedo a palavra ao vereador Toré Lima, para suas 

explicações e também fazer uma manifestação inicial, em seguida faremos uma apresentação 

da Seurb, pela Dr.ª Anete Klautau; depois passamos às perguntas, para esclarecer as dúvidas 

levantadas. 

 

O Sr. TORÉ LIMA – Boa tarde! 

É uma satisfação estar aqui. Agradeço a todos vocês presentes em um período que 

a nossa cidade sofre a maior crise, do ponto de vista, principalmente de saneamento, nessas 

enchentes todas que tivemos vivenciando. 

Parabenizo a todos aqui. Essa participação é de uma importância muito grande, toda 

e qualquer audiência pública, mas em se tratando da relevância que essa tem, eu que participei 

da audiência pública para discutir o saneamento básico, estive aqui, neste mesmo auditório 

participando da audiência pública para discutir o transporte público que está em processo 

licitatório na nossa cidade, estou tendo o privilégio de estar participando de mais uma audiência 

pública de cunho tão relevante para nossa cidade, para mim é motivo de orgulho. Nós que fomos 

eleitos, na Câmara Municipal quero aqui ressaltar a importância da Câmara Municipal de Belém 

dentro desse processo. Nós aprovamos, nós só estamos podendo discutir esse processo agora 

porque a Câmara aprovou no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado nós 

aprovamos o projeto do Executivo que permitiu, que autorizou o município a fazer a PPP. Muitos 

de nós fomos criticados, Vereadores que aprovaram esse projeto, e ainda há pouco, o 

representante, peço perdão por não recordar o nome da pessoa que ainda há pouco falou, 

explicou muito bem, PPP não é privatizar o serviço público, como a oposição, que aliás faz 

pirotecnia com alguns projetos nossos. Digo nossos projetos aprovados pela Câmara, e hoje 

que é audiência pública para discutir, questionar o projeto, questionar possíveis pontos que um 

processo licitatório que ainda vai acontecer, como é o que estamos fazendo aqui, eu não sei 

quantas audiência ainda terão mais, mas eu quero aqui mesmo na ausência, já cumprimentando 

o Dr. Daniel, representando aqui o Prefeito de Belém. 

Dizer que a oposição geralmente reclama muito. Vocês estão privatizando o serviço 

público, o município empurra goela abaixo, as coisas vêm de cima para baixo. O espaço e o 

momento para discutir, para se propor, para buscar alternativas, dizer o que está errado dentro 
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do projeto é esse aqui, agora. E todos nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o projeto 

em primeira mão, do ponto de vista público, para podermos fazer as nossas contribuições. Fiz 

algumas proposições na audiência do transporte, e uma delas foi acatada pela comissão da 

SEMOB. 

Peço ao protocolo que me perdoe o erro de não cumprimentar a Mesa, mas gostaria 

não só no nome do Daniel, da Secretária Anete, cumprimentar o Manoel, Diretor de Iluminação, 

porque ele recebe quase que diariamente perturbação desse vereador aqui, por conta e algumas 

solicitações das comunidades, dos bairros que se recebe reivindicação. 

Estamos à disposição, a Câmara Municipal de Belém, não só o vereador Toré Lima, 

mas a Câmara Municipal também está disposta, de portas abertas para qualquer esclarecimento 

do projeto que aprovamos que foi o projeto inicial que foi essa PPP. Ressaltando a minha 

concordância, não só pelo projeto enviado pelo Executivo para a Câmara, mas também com a 

minha concordância com este projeto para ser discutido e para ser executado por uma PPP, um 

projeto público privado, que sem dúvida nenhuma vai transformar essa cidade, como já foi 

explicado aqui, do ponto de vista de iluminação, de segurança, de qualidade, não que o serviço 

prestado hoje não tenha qualidade, mas sabemos das dificuldades que o Poder Público tem por 

conta principalmente do recurso, do investimento. Há pouco o Capeloni estava aqui e podia falar 

com mais segurança, essa questão do recurso para nós, mas sabemos das dificuldades de uma 

capital, que é a penúltima capital que menos arrecada nesse país. Eu vi aqui no slide que estava 

sendo apresentado uma frase que "Não terá aumento da Cosip". Isso é importante que se 

discuta, porque a oposição fala, o que eles muito gritam é que nós vamos privatizar para poder 

aumentar a taxa que já é alta e assim eles colocam a população contra nós. 

É muito bom termos esses esclarecimentos aqui, tirar as dúvidas hoje e acrescentar 

propostas que acreditamos que vai ter uma PPP muito satisfatória para o povo de Belém. 

Obrigado! 

 

O Sr. DANIEL SILVEIRA – Com a palavra a senhora Anete Klautau. 

 

A Sr.ª ANETE KLAUTAU – Boa tarde a todos!  

Primeiramente agradeço a presença de todos. Saúdo o Procurador do Município, Dr. 

Daniel Silveira, que tão bem representou o Prefeito Zenaldo Coutinho; Vereador Toré, em seu 

nome eu saúdo toda a Câmara de Belém; agradeço também e saúdo a presença de todos os 

consultores que trabalharam nesse projeto, Dra. Jéssica, ... está aqui com a gente nessa 

gestação, foram focados 9 meses de trabalho para chegarmos aqui. 

É com muita satisfação que eu estou como Secretária de Urbanismo e onde a 

SEURB, é a Secretaria responsável pela administração de iluminação pública da cidade de 
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Belém, então, historicamente o serviço de iluminação pública no país era administrado pela 

própria distribuidora de energia elétrica, que contratavam empresas para manutenção do parque 

de iluminação pública ... já era terceirizado ...  

A Resolução da ANEEL nº414/2020, estabeleceu no seu artigo 21 que a elaboração 

de projeto, a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de manutenção 

pública são de responsabilidade do Poder Público Municipal ou Distrital, ou que ainda tenha 

recebido deste a delegação para prestar vários serviços, bem como que todos os ativos do 

sistema de iluminação pública passassem para a gestão do município. 

A partir daí os municípios passaram a gerir essa atividade e realizar licitação para 

contratação de empresas para manutenção do parque de iluminação pública das cidades, cuja 

gestão da Prefeitura de Belém ficou a cargo da SEURB (Secretaria de Urbanismo). 

O nosso departamento de iluminação pública, onde eu faço aqui publicamente um 

agradecimento especial ao Dr. Manoel Pereira, nosso engenheiro eletricista da Secretaria, toda 

sua equipe da DIP, que também contribuiu para chegarmos até aqui junto com nossos 

consultores dos ministérios e agradecendo também a Caixa Econômica Federal e ao Banco 

Mundial. 

Acreditamos que tudo vai melhorar depois dessa PPP. É importante frisar que na 

gestão do Prefeito Zenaldo, fizemos um trabalho de iluminação pública, vocês devem ser 

testemunhas que nós ano a ano fomos trocando o padrão da iluminação pública de Belém. 

Todos sabem que existem cidades no Brasil, como aquela foto que foi mostrada de Belo 

Horizonte, uma rua com a iluminação ainda amarela, e nós já fomos trocando na medida dos 

anos na gestão do Prefeito. Agora é lógico que na eficiência que nós queremos vai ser um ganho 

muito grande para a cidade de Belém. Então agradeço mais uma vez, estamos à disposição.  

Muito obrigada! 

 

O Sr. DANIEL SILVEIRA – Agora vamos às perguntas. 

Elas foram feitas ao longo da audiência, foram escritas, foram separadas um grupo 

de perguntas pelo Dr. Mauro Gaia. 

Eu peço que se houver perguntas ainda a se fazerem..... 

 

O Sr. MAURO GAIA – Primeira pergunta vem do morador do bairro Riacho Doce, 

bairro do Guamá: este projeto vai privatizar a iluminação pública? Eu reuni essa pergunta com 

mais outra. 

Pergunta da Silvana Araújo do Distrito de Icoaraci: esse projeto vai aumentar o valor 

da contribuição para iluminação pública na conta de energia? 
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O Sr. DÁRIO – A Prefeitura de Belém não está vendendo qualquer ativo seu em 

favor de uma empresa privada, esse projeto é uma Parceria Público Privada, cujo  o próprio 

nome diz é uma parceria entre a Prefeitura e uma empresa privada que será selecionada 

mediante processo competitivo, atendidos todas as normas e legislações do nosso país .... fazer 

mais ou menos. Os recursos da contribuição para custeio da iluminação pública do município 

não serão aumentados, o projeto não foi estruturado de forma que você precise aumentar os 

recursos de iluminação pública, a ideia e o projeto, todos os cálculos com descritivos técnicos 

realizados ao longo desses 9 meses de gestação, foram realizados para que o projeto fosse 

implantado em melhores condições de prestação de serviço de iluminação pública aos 

munícipes, sem o aumento da contribuição paga pelos munícipes de Belém sobre a conta de 

iluminação pública, então a ideia do projeto é uma parceria, por isso a palavra é concessão. Na 

concessão a Prefeitura mantém a titularidade do serviço e faz essa parceria com a empresa 

privada para justamente prestar esse serviço. 

E justamente por estar nesse rol de regime jurídico que esse contrato está sujeito a 

uma série de regulamentações muito mais rígidas do que outros tipos de contratação, então 

garantindo uma parceria efetiva ao lado da Prefeitura e ao lado da iniciativa privada. 

Não é um processo de privatização, é um processo de parceria, não haverá ... tal 

qual ao projeto .... ou dentro do custeio do serviço de iluminação pública, os mesmos recursos 

empregados pelo município vão ser ..... 

 

O Sr. DANIEL SILVEIRA – Antes de continuar com as perguntas, gostaria de ..... 

para que não  haja nenhuma dúvida, até porque esse foi ..... inicial. 

Quando a gente fala em privatização, o que foi privatizado no Brasil? O sistema de 

telecomunicações. Havia um monopólio de empresas públicas com relação a telecomunicações 

e isso foi quebrado, permitindo que a empresa de cunho públicos passassem a explorar esse 

mesmo mercado. Então, não é isso que está acontecendo. Ninguém está vendendo nada, o 

município não está se desfazendo, na verdade estamos dando a oportunidade de um parceiro 

privado, uma empresa fazer o serviço no qual o ela é especializada, ela tem acesso a 

fornecedores, ela tem acesso a profissionais, ela tem acesso a estruturas de pessoal para 

prestar o serviço de maneira eficiente, sendo remunerada por esse serviço, só que ao contrário 

tem .... 

Ao final desse contrato, o que vai acontecer? Todos os investimentos que ela fez, 

ela vai ter que ser remunerada durante esse período, se ela não for competente, de quem é o 

prejuízo? Dela. Se ela não atender os requisitos contratuais, os investimentos contratuais, de 

quem é o problema? É dela, porque se ela não atender os requisitos e prejudicar a população, 

o município vai penalizá-la; se ela não atender os requisitos de eficientização, se ela não for 
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eficiente, ela não terá lucro, ela será responsável pelo serviço e ela vai precisar gastar, investir 

sobre a vigilância de todos nós. 

Então o Grupo Equatorial, que é aquele .... não é propriamente uma privatização, 

mas enfim, as concessões, elas têm todo um sistema de controle, não dependem apenas das 

empresas, o próprio poder público vai ter um controle .... muitos desenvolvidos .... 

Eles vão assumir riscos nessa operação e logo vamos ficar de olho .... A outra 

questão sobre o pagamento da COSIPE, talvez tenha sido um dos principais pontos para Belém 

ser um cargo muito especial, muito favorável para esse tipo de parceria público privada, porque 

Belém arrecada um volume de contribuição de iluminação pública suficiente para fazer .... com 

seus serviços, só que é preciso haver investimentos superiores daqueles que estão disponíveis 

anualmente, é preciso que .... a grande que é Belém do Pará, ela faz o investimento, ela 

imediatamente muda todo o pacto, e nos 13 anos subsequentes ela vai se remunerar se for 

eficiente. 

A Parceria Público Privada não está modificando nada na COSIPE, ela não muda a 

regra da COSIPE que já existe, ele simplesmente vai utilizar o mesmo modelo, vai codificar a 

forma de contratação, é preciso notar que o estado está mudando, antigamente o estado ..... 

nos municípios, os entes estatais em um modo geral estão passando para ser reguladores, eles 

precisam do capital privado, eles precisam do auxílio das empresas para prestar o serviço, eu 

não estou falando de situações lá do exterior, hoje nós já fazemos isso na iluminação pública. 

Na iluminação pública há uma empresa contratada que auxilia o município, que auxilia o 

município a manter sua direção direta no Departamento de Iluminação Pública. 

Mas esta forma de contratação que permite um investimento imediato, e que permite 

que ao longo do tempo, o parceiro privado se ressarce e tenha a sua margem de lucro. 

A grande vantagem desse contrato, é que nós conseguimos em pouco tempo mudar 

o panorama da iluminação pública da cidade, sem investimentos maiores, fazendo apenas um 

poder do contrato, de acordo com o interesse privado e o interesse público que converge. 

Sempre que houver uma convergência, de acordo com as leis, temos que liberar esses recursos 

municipais para que eles estejam prescritos em outra coisa. Se investirmos esses 137 milhões 

imediatamente certamente faltaria em outros investimentos em outro lugar. Mas para injetar esse 

capital, vai se ressarcir em determinado tempo, e depois vai devolver toda a estrutura se você 

quiser, se não quiser, pode fazer outra licitação, contratar outra empresa ou fazer concorrência 

para contratar outra empresa. 

Podemos debater mais este assunto. Mas não estamos falando sobre qualquer 

alteração, e da mesma forma não se está falando sobre exceção, porque tudo é diferente 

daqueles que começou com a permissão. Nós precisamos estar de comum acordo, com 
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tendência nacional, que não é uma tendência localizada, que o governo e o estado precisam 

alinhar seus interesses com o capital privado. 

A lei de Parceria Público Privado é de 2004, quando o Presidente da República era 

o Lula, ele quem viabilizou. Então não se pode chamar isso de algo ideológico, é uma tendência 

nacional. Desde 2004 se verificou que não haviam muitas parcerias públicas privadas no Brasil, 

pela dificuldade que existia. Todo esse conhecimento, consultoria jurídica, com investimentos, 

alvos que o governo federal está fazendo através do Banco Mundial, para reunir pessoas que 

possam olhar todos os ângulos. Muitas vezes o município não tem profissionais capazes de 

levantar essas informações. Que dirá municípios do interior, seja qual for, que não tem sequer 

profissionais para recorrer a soluções básicas, quanto mais nessas questões que são altamente 

sustentáveis. 

É preciso entender a mudança dos entes públicos, para verificar que não se está 

fazendo nenhuma novidade, está modernizando as formas que o município tem para contratar, 

de acordo com a legislação nacional. 

 

O Sr. MAURO – A importância de momentos como esse que estamos vivendo, de 

audiência pública, com projeto da administração pública da cidade.  

Este momento nós estamos em consulta pública que está acontecendo na internet, 

desde o dia 9 de março até 7 de abril, com documentação do projeto, estão disponíveis os 

prazos para consultas e documentos, e para serem enviadas contribuições e questionamentos. 

É muito importante que o cidadão participe deste momento. Nós, da Prefeitura municipal, 

queremos participação de todos, para fazerem questionamentos e fazer contribuições como 

aparece numa dessas perguntas. A consulta está disponível na internet, no site www.pa.com.br, 

pode ser acessado. Divulguem para as pessoas que vocês conhecem, nas redes sociais. Essa 

audiência vai ser divulgada, justamente neste sentido de que o processo está em fase de 

divulgação, de apresentação. 

A pergunta que diz para inserir o sinal sonoro no semáforo, para ajudar pessoas com 

deficiência visual. Este é um assunto que não pega o circuito de iluminação pública. Não 

podemos utilizar recursos para contribuição de iluminação pública na manutenção dos circuitos 

dos semáforos. De qualquer maneira, vamos repassar--- esses questionamentos, porque eles 

tem um projeto neste sentido. 

Outra pergunta que posso responder de pronto, da senhora Maria Trindade: “Esse 

projeto vai ajudar na segurança da nossa cidade?”  Esse é um ponto que foi comentado desde 

o início da audiência. Hoje a iluminação tem esse reflexo. Nós nos sentimos mais seguros, com 

uma acústica melhor iluminada. Esse é um benefício que virá nesse processo de modernização. 

As substituições serão mais duráveis, mais econômicas; prevê também a complementação de 

http://www.pa.com.br/
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pontos de iluminação, no processo de modernização, então teremos uma cidade mais segura, 

principalmente considerando que os marcos e a substituição das lâmpadas vão ocorrer nos 

locais de referência. 

 Gilson Gouveia – Quanto tempo demora para iluminar as ruas e travessas que 

ainda não estão iluminadas? 

Fábio Carvalho – No projeto da PPP da iluminação pública, estão contemplados 

aterramento em áreas especificas da cidade? 

Jacirema Duarte - Outras cidades já fizeram esse tipo de iluminação? Poderia citar 

alguma cidade? 

 

O Sr. ANTÔNIO – Podemos citar o que está contemplado na PPP. Iluminação 

adequada, tudo isso vai ser corrigido, além disso tem a expansão anual em novos bairros, 

identificar as áreas de maior necessidade. 

Em relação ao aterramento, a maior parte dos postos no município, e toda rede, seja 

de energia elétrica, aquele emaranhado de fios na telefonia, toda responsabilidade é do 

distribuidor de energia elétrica, a maior responsabilidade é a área do Ver-o-Peso, neste caso a 

responsabilidade caberia à distribuidora, teria uma iniciativa por parte da distribuidora. Todo o 

aterramento, o cabeamento desses postes ficam no artigo da distribuidora. A iluminação pública 

é propriedade do município, colocar iluminação pública em todas as avenidas. O único é a 

iluminação pública. 

 

O Sr. TORÉ LIMA – Essa situação que o senhor falou, eu estou com um projeto na 

Câmara, foi pautado agora, que obriga as concessionárias de energia, os prestadores do serviço 

público, tevê a cabo, telefonia, a um prazo de dez anos, ter toda fiação subterrânea, como já 

acontece em muitas capitais do nosso país, para tirar esse emaranhado de fios na nossa cidade. 

O projeto não prevê essa perspectiva, então como vamos lidar com isso? Estamos com um 

projeto com esse tema. 

 

O Sr. ANTÔNIO – O projeto começa com concessão de iluminação pública em todo 

o município; o município não tem o poder para controlar, isso é por conta do jurídico. 

A última pergunta é em relação a outra cidade do Brasil, que já fizeram. Temos 

algumas cidades de menor porte, São João do Miriti, e uma cidade de grande porte é a de Belo 

Horizonte. Lá são mais de 180 mil pontos de iluminação pública, já chegando ao final desse 

período de modernização de toda rede de iluminação pública. O outro é Uberaba, Uberlândia, 

assinada no início deste ano.  

Como disse o Dr. Daniel: é uma tendência nacional. 
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O Sr. MAURO – O Dr. Fernando pode complementar. 

 

O Sr. FERNANDO – Importante deixar claro é uma separação dos artigos de 

iluminação pública no município; o serviço de iluminação pública, consequentemente das 

lâmpadas são do município de Belém, buscando forças na Constituição do Brasil. Os artigos de 

distribuição de energia elétrica ou fiação e estruturas de técnicas e legislação são de 

competência e titularidade da União, do governo federal, consequentemente os artigos que, 

embora tenham interface de iluminação pública sejam do município, e por isso não foi incluído 

no projeto. 

Os artigos de iluminação pública incluídos no projeto, são artigos sobre os quais o 

município passará a ter um controle muito maior, porque o projeto prevê uma atualização do 

cadastro de todas as lâmpadas luminárias que o município detém hoje e esse cadastro online e 

o tempo real. O controle do município sobre esse parque de iluminação publica será muito maior. 

Os pontos escuros de Belém serão esclarecidos. 

Gostei muito do slogan de campanha da Mesa, com o tema: “Vamos trazer Belém 

às claras”. Esse é o objetivo do projeto: transparência e acesso de informações. O controle dos 

artigos da iluminação pública será feito pelo órgão especializado da prefeitura, nesta Mesa 

representado pelo Dr. Manoel, tal qual ele é feito hoje, a diferença é com um contrato diferente, 

o qual busca desenhar incentivos para trazer eficiência e melhoria no serviço público. A ideia é 

ter mais controle e mais eficiência em alterar as funções do parque, que ao final, antes de 

revestirmos ao município os artigos de iluminação pública, seja feito também um plano de 

devolução; que a prefeitura de fato tenha condições de acompanhar, e reassumir esse pacto, 

se assim o desejar, ao final desse contrato. Vai arcar, ao final de contrato com todo esse 

instrumento de aparato e controle que será criado, com a maior transparência na iluminação 

pública; além desses licitativos, a prefeitura vai ter condições de receber com pontualidade e 

continuar operando. 

 

O Sr. MAURO - Talita Costa – Qual a diferença entre modernização e eficiência 

eficientização? 

Paulo Sérgio – A versão de consumo pela modernização vai diminuir a taxa de 

iluminação pública? Esse nome não se adota mais no Brasil, desde 89. Qual será o mecanismo 

de garantir o plano de qualidade e eficiência que não onere o cidadão? 

Edson Campos – A PPP vai trazer que tipo de benefício ao município? Dirijo essa 

pergunta ao Dr. Otávio. 
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O Sr. OTÁVIO – Modernização está relacionado ás instalações que vão ser feitas. 

A eficientização está relacionada à redução do consumo de energia. Uma vez tendo todos esses 

investimentos, a taxa será reduzida, esse consumo vai ser eficientizado. 

Ao colocar lede, essas   normas serão atingidas, porque são normas da BNT. Com 

a redução do consumo de energia, vai ter dinheiro para que seja investido na tecnologia parar 

melhorar o serviço público. (INAUDIVEL).   

O Sr.MAURO - A primeira coisa, os recursos que são da prefeitura serão geridos 

por ela. O mecanismo no projeto de arrecadação e contribuição de custeio da iluminação pública 

segue tal qual hoje é realizado. A legislação constitucional de energia elétrica regulamentada 

pela ANEEL, permite que essa contribuição seja mediante acordo da prefeitura com as 

distribuidoras de energia elétrica arrecadar as contas de custo. A conta de luz dos munícipes, 

vocês acabam pagando por dois serviços: pelo serviço de fornecimento de energia elétrica, que 

é pago diretamente pelos distribuidores de energia elétrica, concessionárias; paga-se também 

nessa conta de luz pela contribuição à iluminação pública. 

O projeto se aproveita da garantia constitucional, da legislação de energia elétrica, 

para utilizar; no dia a dia paga esses recursos--- A prefeitura continua sendo responsável em 

negociar contas de energia elétrica e para realizar o pagamento. O que o projeto traz segurança 

ao consumidor, para que nos primeiros anos do projeto disponibilize mais de cem milhões de 

reais de investimentos.  

Enquanto a prefeitura vai pagar pela modernização da iluminação pública, ao logo 

de três anos, uma --- vai fazer investimento. 

Os órgãos de controle que hoje fiscalizam esses recursos, Ministério Público e --- 

continuarão habilitados no exercício de suas funções. 

O Dr. Daniel fez um comentário: a prefeitura é responsável pela legislação de gestão 

de contrato ---- para apoiar a legislação e a arrecadação de recursos; ao mesmo tempo apoiar 

o trabalho da prefeitura, da gestão e fiscalização do contrato, a PPP prevê a contratação de 

outra empresa assessória, uma empresa tal qual, para que acompanhe a prestação de contrato, 

acolhendo o acompanhamento de gestão de modernização, expansão, o pacto também isenta, 

essas empresas vão pagar pela prefeitura, e o contrato de PPP já ocorre com esse contrato, 

para que todos trabalhem juntos e em parceria. 

 

Outra pergunta do Silvio Rocha, da liderança da Terra Firme: Gostaria de saber se 

há possibilidade de prédios públicos receberem painéis para captação de energia, para além de 

modernizados, também economizar e tornar esses espaços autossuficientes. 

Interessante, mas não tem a ver com iluminação pública de praças, tem a ver com 

prédios públicos, tem a ver com o estudo que vamos fazer nesse sentido. 
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IDENTIFICAR – Aproveito par falar sobre esses pontos levantados pelo Toré, que é 

sobre a transparência que a prefeitura oferece à população. o município acabou tendo pouca 

oportunidade de controle em relação a essa questão. Basicamente se dá a toda relação da 

distribuidora. A PPP se propõe a criar, que o Poder Público possa criar critérios para a 

manutenção do serviço. A ideia é ter mais dados, mais benefícios, e não de uma única fonte, 

que apesar de ser contratada, acaba perfazendo vários papéis ao mesmo tempo. 

 

BLOCO 03 

 

O Dra. JESSICA – Boa tarde a todos! É com muito prazer que o Ministério do 

Desenvolvimento Regional está aqui hoje nessa audiência pública. 

Trazer para vocês um histórico de onde partiu essa iniciativa por parte do Governo 

Federal na perspectiva da questão de dificuldade fiscal do município, o investimento não .... 

índice de desenvolvimento de infraestrutura, assim como desenvolvimento .... chegam a aplicar 

7% do seu PIB, o Brasil investe cerca de 2,3, 2,5 do PIB em infraestrutura que é realmente muito 

baixo e precisa ser melhorado ... PPP, isso tem mostrado uma nova fonte de financiamento de 

auxílio nesses investimentos de infraestrutura dos municípios. 

Então foi pensado no ano de 2016 o programa de parcerias e investimentos, liderado 

hoje pela Secretaria Especial (SPPI), a qual ... Ministério da Economia e esse programa na sua 

execução foi criado o Fundo de Estruturação de Projetos (FEP), para justamente atender 

estados e municípios, auxiliando nessa estruturação desses processos, desses modelos de 

parcerias públicos privadas, é um modelo muito complexo, a maioria das Prefeituras não tem 

condição técnica de construir um modelo complexo de contratação como a parceria público 

privada e para isso o fundo auxilia nessa estruturação, no financiamento, na contratação de 

consultorias técnicas para elaboração desses projetos, com isso a Caixa faz a assistência direta 

.... com os municípios, o seu trabalho de assessoria já em outros projetos .... auxilia nesse 

acompanhamento dessa modelagem. No caso específico, o Bando Mundial, dentro do projeto 

de Belém traz a .... técnica internacional, trazendo para a modernidade as construção dos 

modelos de modelagem dos contratos. Até porque diante do mercado, verifica-se que a cada 10 

projetos são elaborados para esse tipo de modelagem de projetos, um chega a ser contratado, 

então o índice é muito baixo, dado muitas vezes a dificuldade de análise desse projeto ou até 

mesmo a qualidade de avaliação desses projetos. É por isso que esse modelo compartilhado de 

elaboração desses estudos, da construção desse contrato e parceria com a Prefeitura é muito 

importante. 
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O Ministério do Desenvolvimento Regional é responsável pela política de 

desenvolvimento urbano, então por isso que a gente entra nesse cenário como principais 

articuladores com os municípios auxiliando na temática urbana. 

 

E em complementação, cada comentário, outras experiências .... nesses projetos de 

PPP a gente deve ter hoje em torno de 22 a 25 ..... a constituição do FEC .... chega a ser um 

número até baixo ... a gente tem 16 projetos em andamento desde 2018..... 

 

O SR. DANIEL SILVEIRA – Pessoal, queria também fazer um agradecimento 

especial em nome do município aos nossos parceiros, Governo Federal, a Caixa Econômica 

Federal, representada pela Dra. Samantha, ao Banco Mundial representado pelo Dr. Otávio, 

ASEPE, representada pela Dra. Antônia e ...Eu queria chamar a atenção de todos para o que 

está acontecendo aqui. 

Nós temos uma lei de 2004 que existe há quase 20 anos e que jamais .... qualquer 

consequência dos municípios no norte do Brasil. Hoje em 2020 .... consegue com um projeto 

PPP.... 

 

Final da audiência pública 

 

O Sr. DANIEL – Quero fazer um agradecimento especial do nosso município aos  

nossos parceiros: governo federal, Caixa Econômica Federal, representada pela Samantha. 

Quero chamar a atenção de todos para o que está acontecendo aqui. Nós temos 

uma lei de 2004, que existe há quase vinte anos-----  

Só é possível fazer o que esses parceiros estão fazendo, governo federal. Essas 

empresas estão colocando dinheiro na nossa cidade. Claro que nós vamos pagar. Mas 

importante é que isso ajuda a melhorar a vida dos nossos cidadãos hoje. E isso não seria 

possível se não fosse essa parceria. É muito difícil fazer esse trabalho. 

A estrutura do município de Belém é muito antiga. Conta com uma cidade valorosa. 

Muitas vezes nós não temos condições de fazer todo o trabalho que temos que fazer no dia a 

dia, e ajuda a criar um projeto tão complexo quanto esse; que necessita de pessoas altamente 

especializadas, experientes na matéria, antenadas na contratação--- entendedoras dessas 

cidades empreendedoras. E isso, muitas vezes o Estado não tem capacidade ---- São diversos 

critérios, e o Estado não pode compartilhar todos os critérios para essa contratação. E toda essa 

--- é muito mais difícil. Então é por isso que a situação do governo federal, da Caixa Econômica 

é essencial. 
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Vai o nosso agradecimento especial a esses parceiros, porque sem eles não teria 

chegado aqui; e nós estamos colaborando com um grande programa com todos eles a alegação 

das necessidades. 

Aproveito a oportunidade para destacar o valor do nosso corpo técnico; ao Paulo 

Gaya, coordenador deste projeto, auto funcionário do município; uma pessoa que tem sido 

incansável n produção desse trabalho; na pessoa dele todos os servidores públicos; eu também 

me sinto altamente representado.  

Muito obrigado pela participação de todos. Agradeço a contribuição de toda as 

lideranças comunitárias, dos cidadãos, dos técnicos do município. 

Declaro encerrada esta audiência pública. 

 

A audiência pública é encerrada às 18 horas. 

 

 


