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O PPP em SE - Referências

2004

O início

Lei estadual regula 
normas de contratação

2007

Criação do PROPPP/SE

Lei estadual institui o Programa 
Estadual  de Parcerias 
Público-Privadas de Sergipe

2008

PROPPP /CG

Regulamentado o Conselho Gestor do 
Programa Estadual de Parcerias 
Público-Privadas de Sergipe 

Visão desenvolvimentista e 
empreendedora, com foco na 
transparência e no controle social

2019

novo PROPPP / SUPERPAR

Programa é atualizado e 
reestruturado, como política de 
Estado e articulado com o Plano 
Sergipe 2055
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Primeira concessão estruturada 
assinada: Central de Abastecimento 
de Itabaiana

2020



O Governo do Estado de Sergipe, dentro 
dos seus esforços de propor mecanismos de 
modernização da gestão pública e de 
geração de investimentos, optou por 
retomar o Programa de Parcerias 
Público-Privadas, tal como instituído, em 
2007, pela Lei 6.299/07. 

A realidade brasileira atual é de um forte 
incentivo às parcerias público-privadas. 
O Governo Federal está anunciando metas 
ambiciosas de concessões e parcerias, 
propagando o resultado de 23 (vinte e três) 
concessões realizadas nos primeiros 100 
dias do novo Governo. Aqui, estou 
convencido de que é possível avançar neste 
tema, e oferecer, através de parcerias com o 
privado, serviços públicos de melhor 
qualidade para o cidadão. 

As diretrizes que passei para a elaboração 
do Programa são objetivas: os projetos de 
PPP devem se transformar em uma política 
de Estado, não de apenas um Governo. 
Nossos olhos devem estar voltados para o 
futuro, afinal, parcerias resultam em 
contratos de longo prazo, que vão durar 
vinte, trinta anos. Então o foco dos nossos 
objetivos devem estar voltados para o 
futuro. 

Em segundo lugar, as parcerias devem estar 
em perfeita sintonia com o nosso 
Planejamento, principalmente com o plano 
de longo prazo que eu estou chamando de 
Sergipe 2050. Precisamos de coerência no 
planejamento público, e a visão de longo 
prazo é imprescindível.
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Em terceiro lugar, precisamos ter uma 
diálogo moderno e transparente com a 
sociedade. No caso das PPP isso começa 
com o esforço técnico de capacitação das 
equipes técnicas e de todos os envolvidos 
com o processo de contratação. Queremos 
que os órgãos do Governo aperfeiçoem 
sua capacidade de examinar projetos. 

Como representantes da sociedade no 
Conselho Gestor, temos o BANESE, a FIES,  
o SEBRAE, o NDES e a FECOMÉRCIO 
como parceiros desse esforço. Isso nos 
ajudará a ter um programa de PPP que seja 
bastante moderno e transparente, para 
que todo cidadão possa acompanhar toda 
informação sobre os projetos e aferir seus 
benefícios. 

Esse  é o nosso objetivo principal:  
sociedade atendida de forma melhor, com 
mais qualidade e mais economia.

MENSAGEM DO GOVERNADOR (original de 2019)



APRESENTAÇÃO

Com esta nova versão, apresentamos o Plano ProPPP/SE para o exercício de 2021. 
Os objetivos fundamentais do Programa permanecem o mesmo, tal qual aprovados 
no marco legal tantas vezes referido neste documento, contudo, mudam alguns dos 
projetos prioritários e a lista de objetivos prioritários a ser perseguidos, 
consequência da atualização natural do Programa de PPP.

Como nos anos anteriores, persiste como meta final a busca da conjugação de 
esforços e recursos entre as entidades estatais e a iniciativa privada, visando 
ampliar a eficiência na utilização dos recursos econômicos e gerar serviços públicos 
mais eficientes, dotados de maior qualidade e com menor risco de insucesso. 

Mas o programa já pode consagrar entre os objetivos alcançados a inauguração da 
primeira operação estruturada de concessão, a CEASA de Itabaiana, ocorrida em 
25/02/201, coroando os estudos técnicos realizados no âmbito da SUPERPAR, em 
Procedimento de Manifestação de Interesse organizado pela AGRESE e finalmente 
convertido em concorrência pública, conduzida no âmbito da Secretaria de Estado 
da Administração, mas capitaneada pela Secretaria gestora da política pública de 
abastecimento: a Secretaria de Estado da Agricultura.

Ainda em 2021, esperamos assinar o contrato decorrente da segunda operação, 
desta feita realizada através da Secretaria de Estado do Turismo, tendo por objeto a 
concessão onerosa de uso do  Centro de Convenções de Sergipe. Registre-se que  
esta  concessão trará, inclusive, receitas imediatas ao Estado, já que a iniciativa 
privada pagará outorga inicial, conforme estabelecido  no edital de  concorrência 
pública nº 01/2021. 

Assim, apesar da singularidade do ano de 2020, de todas as consequências da 
pandemia da COVID-19, seguimos a trilha original planejada de propiciar, com os 
instrumentos do Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado de Sergipe a 
melhoria na prestação final de serviços de utilidade pública.
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Como ações do programa PROPPP, o Governo de Sergipe visa:

● Garantir o conhecimento, capacitando pessoas e aprofundando o estoque 
de informações em procedimentos referentes à Parcerias Público Privadas;

● Aprimorar a arquitetura institucional para o desenvolvimento de parcerias 
de longo prazo e os mecanismos de governança necessários para tanto;

● Incentivar parcerias, incrementando a realização de investimentos privados 
em infraestrutura pública, fomentando e viabilizando a implantação de 
projetos de prestação de serviços públicos;

● Desenvolver e aprimorar continuamente a capacidade governamental de 
gestão e regulação de contratos derivados de PPP;

● Desenvolver mecanismos de transparência e prestação de contas aos 
contratos e às iniciativas relacionadas às PPP
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O PLANO

O Plano Estadual tem por escopo o exercício do princípio constitucional da 
publicidade administrativa, bem como estabelecer as diretrizes e apresentar os 
projetos delineados junto ao Governo do Estado de Sergipe por meio da 
Superintendência Especial de Parcerias Público Privadas.

Todas as contratações estruturadas pelo organismo estadual tem por diretriz, à 
rigor da Lei Estadual nº 6.299/07 e da Lei no 11.079/2004, a indelegabilidade das 
funções reguladora, controladora e outras atividades exclusivas de Estado.

Os benefícios e vantagens logrados pela Administração Pública com os contratos de 
parcerias público-privadas são bastante significativos, permitindo que a 
administração pública se beneficie da inovação e eficiência da iniciativa privada na 
entrega de serviços de melhor qualidade ao cidadão. 

Diante disto, é que se apresenta uma carteira de projetos para estudo de sua 
viabilidade técnica de aplicação real aos interesses do estado, levando em 
consideração todos os benefícios outrora apresentados, que podem ser revistos e 
revisados sempre que se fizer necessário pela Administração Pública.

Lei Estadual nº  6.299 de 19 de dezembro de 2007

Art. 8º - As parcerias público-privadas devem ser desenvolvidas 
por meio de adequado planejamento, com definição das 
prioridades quanto à implantação, expansão, melhoria, gestão 
ou exploração de ativos e dos riscos inerentes às atividades 
exploradas, serviços, atividades, infra-estruturas, 
estabelecimentos ou empreendimentos públicos.
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PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Diz a Lei nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004, que trata das parcerias 
público-privadas, em seu artigo 28: 

"A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter 
continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses 
entes tiver excedido, no ano anterior, a 5% (cinco por cento) da receita 
corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes 
nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% (cinco por cento) da receita 
corrente líquida projetada para os respectivos exercícios”.

Como se percebe, o ditame legal impõe severa penalização ao Estado se descumprido o 
limite de gastos. No caso específico de Sergipe, todavia, inexiste até o presente 
momento contratos de PPP que gerem despesas, nem no âmbito da administração 
direta nem de empresas públicas dependentes.

 Assim, uma simples observação da Receita Corrente Líquida projetada demonstra que 
os projetos de PPP contemplados neste Plano, planejados para contratação pelo menos 
nos dois próximos exercícios orçamentários, não chegarão a atingir o limite, o qual, 
todavia, precisará ser observado a cada nova operação de PPP planejada.

Para demonstrar a existência de suficiente espaço orçamentário, apresentamos a seguir 
gráfico da projeção da Receita Corrente Líquida e do limite de 5%, para o período 
2018-2023:
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PLANO ANUAL DE PPP  / metas 2021/22

O ano de 2021 dará início a novos projetos ampliando o Programa Estadual de Parcerias 

Público-Privadas, além de dar continuidade aos primeiros projetos priorizados, a saber: 

Expansão da Central de Abastecimento de Itabaiana

Contrato de Concorrência Pública nº 02/2020 - CEASA / Itabaiana
Setor: infraestrutura

Expansão das instalações físicas da Central de Abastecimento (CEASA) de 
Itabaiana, no âmbito do contrato de concessão onerosa de uso nº 
002/2020/SEAGRI, mediante desapropriação de terrenos limítrofes/adjacentes, 
para assegurar a manutenção de uma operação comercial e logística segura e 
eficiente e o pleno cumprimento de seu importante papel como centro de 
distribuição de alimentos do Estado.

Gestão e Operação do Centro de Convenções de Sergipe .

Projeto aprovado pelo Conselho Gestor
Licitação para concessão de uso em andamento (Edital SEAD-CP0001/2021)
Setor: turismo e cultura

Gestão e operação do Centro de Convenções de Sergipe, local para realização de 
eventos destinados a grandes públicos, com mais de 14.000m² de área construída 
em um terreno de 22.858 metros quadrados e capacidade para 6.500 pessoas. A 
configuração espacial do equipamento deverá prever necessariamente a 
disponibilização da área de 5.050 m², destinada ao pavilhão de exposição, bem 
como uma área mínima de auditórios destinada a atender 1.164 assentos. 

PROJETOS
PRIORIZADOS
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PLANO ANUAL DE PPP  / metas 2021/22

Concessão de saneamento básico (água e esgotamento sanitário)
Contratação do BNDES para realização dos estudos técnicos 
Previsão da contratação: 08/2021

Setor: saneamento básico

Estruturação de projetos de Parceria Público-Privada envolvendo os serviços de 
públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário, relativamente ao 
Estado de Sergipe e à Companhia de Saneamento de Sergipe-DESO

Autogeração de energia elétrica e eficientização energética 
Setor: Energia

Estruturação de projetos de autogeração de energia elétrica e eficientização 
energética  para atender a demanda das Unidades Consumidoras do Estado de 
Sergipe

PROJETOS
PRIORIZADOS
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/ PROJETOS EM ACOMPANHAMENTO E COLABORAÇÃO

As PMIS de Resíduo Sólidos Urbanos lançadas pela AGRESE não serão objeto de licitações pelo 

Governo do Estado, pois foram realizadas atendendo a convênios de Cooperação estabelecidos 
entre os entes federativos municipais organizados em Consórcios. 
Assim, os projetos realizados fogem à estrita competência do Conselho Gestor do PROPPP/SE, 
contudo os projetos são de grande relevância social e recebem total apoio do Governo do 
Estado, que deverá manter acompanhamento técnico e estrita cooperação para o alcance das 
finalidade previstas nos projetos. Da mesma forma, a duplicação e operação da BR-235 está sob 
exame da União para inclusão no PPI - Programa de Parcerias de Investimentos. 

Resíduos Sólidos Urbanos / Agreste Central

Consórcio Público Agreste Central – CPAC
Consórcios Municipais / PMI
Setor: meio ambiente

Resíduos Sólidos Urbanos / Centro, centro sul

Consórcio Público Centro e Centro Sul – CONCENSUL
Consórcios Municipais / PMI
Setor: meio ambiente

Resíduos Sólidos Urbanos / Grande Aracaju

Consórcio Público Grande Aracaju – CONSBAJU
Consórcios Municipais / PMI
Setor: meio ambiente

Duplicação e Operação da BR-235

PMI encerrada / Sob estudos do Governo Federal para inclusão no PPI
Setor: infraestrutura
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Recepção de Proposta e Elaboração do Projeto Preliminar

A Superintendência Especial do Programa de Parcerias Público-Privadas 
(SUPERPAR) recebe e conforma sugestões dos órgãos do governo ou 
Manifestações de Interesse Privado (MIP), produzindo o Termo de Referência (TR) 
para Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI)

Análise e Aprovação do Conselho Gestor

Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas se manifesta sobre o 
Projeto e Termo de Referência (TR) para Procedimento de Manifestação de 
Interesse (PMI), se for o caso.

Encaminhamento e Publicação

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (AGRESE) dá 
seguimento ao PMI, com o Edital de Chamamento Público

PMI / Projeto PPP

Conselho Gestor se manifesta sobre Modelagem Final produzida pela SUPERPAR 
após o recebimento dos Projetos de Manifestação de Interesse

Publicação e Licitação

Aprovada a Modelagem Final e produzido o Termo de Referência para contratação, 
a Secretaria de Estado da Administração (SEAD) publica edital de licitação

Início da Parceria

Assinatura de contratos

Acompanhamento

SUPERPAR e secretaria(s) relacionada(s) acompanham a execução do contrato

FLUXO DO PROJETO DE PPP
Desenvolvimento no tempo de um projeto de Parceria
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LEIS E DECRETOS ESTADUAIS

Lei 6.299 – 19 de dezembro de 2007
Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas de Sergipe – PROPPP/SE.

Decreto n° 40.396 – 01 de julho de 2019
Dispõe sobre a criação, na estrutura da Secretaria de Estado Geral de Governo – SEGG, 
da Superintendência Especial de Parcerias Público-Privadas de Sergipe.

Decreto nº 24.876 – 03 de dezembro de 2007
Constitui no âmbito da Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC, Comissão Especial 
de Trabalho Técnico.

Decreto nº 25.289 – 19 de maio de 2008
Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno do Conselho Gestor do Programa 
Estadual de Parcerias Público-Privadas de Sergipe – PROPPP/SE.

LEGISLAÇÃO FEDERAL

Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.

Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995
Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de 
serviços públicos.

Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004
Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no 
âmbito da administração pública.

Lei nº 12.766, de 27 de dezembro de 2012
Altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para 
licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração 
pública, para dispor sobre o aporte de recursos em favor do parceiro privado.
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CARTEIRA DE 

PROJETOS
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/ PROPOSTAS EM ESTUDO DE VIABILIDADE

Gestão e Melhorias na Infraestrutura Rodoviária (SEs)
Setor: infraestrutura 

Sergipe Digital - Infraestrutura de Rede para Sergipe

Setor: infraestrutura & Serviços públicos

Concessão de espaço público para a implantação, operação, gestão e 
manutenção de Marina na região do Mosqueiro 
Setor: turismo, esporte e lazer

Operação do Transporte Público Escolar

Setor: educação

Modernização e Gestão de Áreas de Conservação Ambiental

Setor: meio ambiente

Modernização e Gestão do Complexo Cultural Gonzagão (Aracaju)

Setor: turismo e cultura
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CARTEIRA DE PROJETOS



/ SUGESTÕES E PROPOSTAS PARA EXAME

Construção de Nova Ponte sobre o Rio Sergipe (Coroa do Meio)

Setor: infraestrutura

Construção de Barragem sobre Rio Vaza Barris

Setor: infraestrutura

Implantação do Complexo Industrial Portuário

Setor: infraestrutura

Modernização e Ampliação do TMIB

Setor: infraestrutura

Adequação da Rodovia João Bebe Água

Setor: infraestrutura

Arco Metropolitano de Aracaju – Linha Azul

Setor: infraestrutura

Urbanização e Construção de Orlas Turísticas e Atracadouros
Setor: turismo e cultura
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Construção de Ponte sobre o Rio São Francisco (Neópolis/Penedo)

Setor: infraestrutura

Gestão de Distritos Industriais em Sergipe

Setor: infraestrutura

Gestão e Modernização do Terminal Pesqueiro de Aracaju

Setor: infraestrutura

Manutenção e Operação das Rodovias Estaduais

Setor: infraestrutura

Requalificação da Malha Viária do Estado

Setor: infraestrutura

Complementação de Abastecimento de Água do Sul Sergipano

Setor: saneamento básico

Esgotamento Sanitário em Sedes Municipais

Setor: saneamento básico

Hospital do Câncer de Sergipe

Setor: saúde pública

Modernização e Gestão do Hospital da Polícia Militar

Setor: saúde pública

Construção, Ampliação e Gestão de Unidades Prisionais

Setor: segurança pública

Operação dos Centros de Atendimento ao Cidadão

Setor: serviços públicos

Gestão e Operação do Sistema de Transporte Intermunicipal

Setor: transporte
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