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•Rede Intergovernamental PPP – RedePPP: 

Fundada em Setembro de 2014 a RedePPP - Rede Intergovernamental 

para o Desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas (Rede PPP); 

 

Objetivo: 

• REDE INTERGOVERNAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO 

DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - RedePPP tem por finalidade 

promover ações necessárias à elaboração de políticas, fixação de diretrizes e 

harmonização de procedimentos e normas inerentes às Parcerias Público-

Privadas - PPP, bem como promover a colaboração mútua entre as Unidades 

de PPP da Federação 

 

A iniciativa envolve uma expressiva representação de Unidades de PPPs 

estaduais e municipais; 

 

Representa a mais importante iniciativa de articulação, gestão do 

conhecimento, padronização e treinamento de PPPs no País. 
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•Quem pode aderir à RedePPP: 

Seus participantes são servidores/empregados 

públicos, dentre os quais: 
 

Estruturadores e Gestores públicos de PPPs 

Bancos públicos e Agências de Fomento estruturadoras de 

PPPs  

Advocacias públicas 

Fundos Garantidores de PPPs 
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•Coordenador Executivo 

•Facilitador 

•Unidade PPP dos 
•Estados e/ou Municípios 

•Unidade PPP dos 
•Estados e/ou Municípios 

•Unidade PPP dos 
•Estados e/ou Municípios 

•Unidade PPP dos 
•Estados e/ou Municípios 

•Unidade PPP dos 
•Estados e/ou Municípios 

•Unidade PPP dos 
•Estados e/ou Municípios 

•Nossa Estrutura: 
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•Rede Intergovernamental PPP – RedePPP 

Coordenação Executiva: 
Coordenador: 

Rogério Princhak – Secretário Executivo de PPP do Estado 

da Bahia 
 

Coordenador Adjunto: 
Jorge Arraes – Secretário de Concessões e PPPs do 

Município do Rio de Janeiro 
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•Membros: 

Governo do Estado da Bahia  

Governo do Estado do Espírito Santo 

Governo do Estado de São Paulo 

Governo do Estado de Minas Gerais 

Governo do Estado de Sergipe 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Governo do Estado do Rio Grande 

do Sul 

Governo do Estado de Santa 

Catarina 

Governo do Estado de Mato Grosso 

Governo do Estado do Paraná 

Distrito Federal 

•Conteúdo RedePPP – Priscila Romano Pinheiro  

ABGF 

BNDES 

DESENBAHIA 

BDMG 

AGERIO 

Prefeitura Municipal de Salvador 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Niterói 
Prefeitura Municipal de Maceió 

Prefeitura Municipal de Sorocaba 

 



•Resumo do Cenário Nacional dos Projetos PPP: 

 

Governo do Estado da Bahia: 

 

– Projetos de PPP Contratadas  

 Hospital do Subúrbio;  

 ICOM – Instituto Couto Maia;  

 PPP Imagem e Diagnóstico;  

 Arena Fonte Nova Itaipava;  

 Metrô;   
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•  •Forneciment

o Direto 

•Locação 

de ativos 

•PPP 

administrativ

a 

•PPP 

patrocinada 

•Concessão 

•Quem paga •Público •Público •Público •Público e 

Usuário 

•Usuário 

•Financiament

o 

•Público •Privado •Privado •Privado •Privado 

•Construção •Público •Privado •Privado •Privado •Privado 

•Operação •Público •Público •Privado •Privado •Privado 

•Relação com 

o Usuário 

•Público •Público •Público •Privado •Privado 

•Participação privada é importante para o desenvolvimento da 

infraestrutura 

•Participação crescente do setor privado 
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•Desafio para estimular PPPs e Concessões: 

•10 
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•RedePPP apoiada em três pilares: 

•CAPACITAÇÃO 

•ARTICULAÇÃO 
•GESTÃO DO 

CONEHCIMENTO 
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•Articulação: 
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•Gestão do conhecimento: 
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•Capacitação: 
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•Escopo tentativo do trabalho 
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•Estruturação institucional 
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•Data PPP: Acompanhamento de PPPs por setor 
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•Data PPP: Acompanhamento por 

Estado/Município 
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•PARCERIAS INSTITUCIONAIS:  

•Foco: 

 

•Fortalecimento dos Pilares: 
Gestão do Conhecimento 

Capacitação  

 

•Execução de Projetos: 
Estruturas Flexíveis; 

Independência jurídico-financeira;  

Redução Burocrática sem prejuízo do formal; 

Conectividade; 

Liderança; 

Multidisciplinaridade; 
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•ADESÃO DE NOVOS MEMBROS:  

•Pode ser solicitada a Coordenação Executiva: 

 

 

•O Formulário de Adesão – disponível no site www.sefaz.ba.gov.br/redeppp  

 

•Enviar a solicitação para o e-mail: redeppp@gmail.com  
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• 

•OBRIGADA!  

 

•Priscila Romano Pinheiro 

•Secretaria Executiva de PPP  

•Governo do Estado da Bahia  

 

 

•e-mail Institucional: redeppp@gmail.com 

•e-mail pessoal: priromano@hotmail.com  

•tel. 71 | 3115.2425 | fax. 71 | 3115.2426  

•  
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