
Últimas notícias

Audiência Pública do 
projeto de concessão das 
Linhas 8 e 9 é realizada 
com sucesso

Na última quinta-feira, dia 27 de fevereiro, o projeto
de concessão das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda
da CPTM atingiu mais um marco importante em sua
estruturação. Visando a apresentar o projeto para a
sociedade, potenciais players e investidores e abrir
espaço para suas manifestações, a etapa de
Audiência Pública foi realizada com sucesso no
Auditório André Franco Montoro. Estiveram
presentes mais de 50 instituições, entre bancos,
operadoras de transporte ferroviário, empresas e
sindicatos do setor. Já se iniciou a etapa de Consulta
Pública, na qual foram publicados os documentos de
licitação para acesso pelos interessados, que
poderão enviar suas contribuições e dúvidas. Os
documentos estão disponíveis em
http://sis.cptm.sp.gov.br/DataRoom/Concessao/Ind
ex/MQ2.
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SIMA se prepara para 
consulta pública do 
Projeto de Concessão do 
Zoológico e do Jardim 
Botânico

Na primeira semana de março será aberta mais uma
consulta pública por meio da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA). A consulta
colherá contribuições e informações para o Projeto
de Concessão do Zoológico e do Jardim Botânico de
São Paulo. Instrumento de transparência e
participação social, a consulta permitirá aos
interessados o acesso aos documentos de licitação,
bem como o envio de comentários e dúvidas, no
próprio site da SIMA.

Na foto, audiência pública do projeto de concessão das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da CPTM.

Consultas Públicas de SP começam a
preencher o calendário de infra no Brasil

Inicia-se uma nova etapa do
Programa de Parcerias do Estado de São
Paulo. Após um ano de trabalho intenso na
modelagem de novos projetos e do sucesso do
leilão de PiPa, este mês marca o início do
período de lançamento de consultas públicas
dos projetos cuja estruturação começou no
presente Governo.

O Governo do Estado apresenta a
diversidade da sua carteira de novos projetos
com o lançamento, em fevereiro e março, das
consultas públicas: (i) da concessão das
Linhas 8 (diamante) e 9 (esmeralda) da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM), a primeira parceria do Estado com a
iniciativa privada para operação dos serviços
no setor ferroviário; (ii) da concessão
Caminhos do Mar, parque icônico para São
Paulo, repleto de história e beleza natural; (iii)
da concessão do Parque do Zoológico em
conjunto com o Zoo Safári e com o Jardim
Botânico, projeto que irá proporcionar novo
paradigma de visitação desses equipamentos
com ênfase na preservação da fauna local; e
(iv) da concessão de 22 aeroportos regionais,
que serão licitados em dois blocos e trarão
novo patamar de qualidade na infraestrutura
para a aviação no Estado. Outros mais virão
ainda neste semestre.

Destaco nesta edição da
newsletter a concessão das Linhas 8 e 9 da
CPTM, projeto que conta com assessoria do
International Finance Corporation (IFC) e que
proporcionará importantes investimentos no
sistema de transporte ferroviário de
passageiros. Serão cinco novas estações,
modernização de outras 35 para adequá-las
aos padrões universais de acessibilidade e o

fornecimento de novos trens que trarão ainda
mais conforto aos mais de um milhão de
passageiros que diariamente utilizam essas
linhas. A operação privada desses serviços
permitirá não apenas melhores condições de
transporte aos usuários da rede metropolitana
do Estado, com diminuição do tempo de
viagem, novo sistema de informação ao
passageiro, erradicação das passagens em
nível e construção de novas passarelas, mas
também economia ao erário.

Com diversas iniciativas para
atrair novos investidores para o projeto –
como a realização de sondagem de mercado in
loco, que atraiu mais de 20 empresas
nacionais e internacionais interessadas na
concessão, a divulgação de informações e
estudos de viabilidade com ampla
transparência, além de aprimoramentos em
prol da financiabilidade – o governo tem se
dedicado para que este seja um projeto
emblemático, disputado, que romperá nova
fronteira de parcerias num setor que tem
muito a avançar com concessões. Confirmação
destes esforços foi a exitosa audiência pública
do projeto, ocorrida no dia 27 de fevereiro,
com intenso interesse da sociedade e do
mercado, oportunidade em que diálogo de
qualidade foi realizado.

Com essas ações, o Estado de
São Paulo consolida o pioneirismo de seu
Programa de Parcerias e prova que
desenvolvimento econômico e social
caminham lado a lado com as parcerias com a
iniciativa privada.

Gabriela Engler
Secretária Executiva de Parcerias
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É aberta consulta pública 
para o Projeto de 
Concessão do Caminhos 
do Mar

O Estado de São Paulo publicou no dia 21 de
fevereiro a consulta pública para a concessão da
infraestrutura Caminhos do Mar. O atrativo se
localiza no interior da Unidade de Conservação
Parque Estadual Serra do Mar e abriga 334
hectares de Mata Atlântica, descritos como “um
dos ecossistemas mais ricos do planeta” pelo jornal
The New York Times ao lista-lo como um dos 52
lugares para conhecer em 2020. A concessão prevê
a realização de restauro em monumentos
históricos, a melhoria de trilhas, a implantação de
atrações turísticas e a promoção de medidas de
conservação e educação ambiental. Como
contrapartida, o concessionário poderá explorar
serviços de ecoturismo e o uso público por 30
anos. A escolha da empresa vencedora será
definida com base no maior valor de outorga fixa
ofertada. É possível acessar a minuta do edital da
concessão e seus anexos, assim como encaminhar
contribuições (até o dia 27 de março), por meio do
site da SIMA:
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br
/2020/02/consulta-publica-no-01-2020/.

Estado de São Paulo dá 
início ao estudo do 
projeto de concessão de 
seu sistema de travessias 
com apoio da Fundação 
Getúlio Vargas

No dia 27 de janeiro foi realizada a reunião de kick-
off do projeto Travessias Paulistas, que estudará a
concessão do serviço de transporte aquaviário do
Estado hoje operado através das empresas DERSA e
EMAE. O escritório de projetos da Fundação Getúlio
Vargas foi contratado para a estruturação do
serviço, já tendo sido realizadas visitas técnicas in
loco. O sistema de travessias contempla três trechos
localizados na região metropolitana de São Paulo e
oito trechos localizados na costa, sendo a travessias
Santos-Guarujá a mais movimentada. Ao todo o
sistema serve 34 mil automóveis e 39 mil pedestres
e ciclistas por dia. O cronograma prevê para o fim
de junho a realização da consulta pública do projeto.

Na foto, vista da baixada santista do Caminhos do 
Mar.

Fundação CASA realiza 
consulta pública para 
Projeto de Ação de 
Impacto Social

Foi lançada a consulta pública para selecionar a
organização da sociedade civil que será parceira na
implementação do Projeto de Ação de Impacto
Social. O projeto será realizado com adolescentes
egressos de medida socioeducativa de internação,
internação provisória e semiliberdade. Tem por
objetivo desenvolver atividades e serviços após o
cumprimento da medida que resultem em
diminuição verificável de reentrada no sistema
socioeducativo e aumento nas taxas de frequência
escolar desses adolescentes. A consulta pública
estará aberta até o dia 05 de março de 2020. Mais
informações em https://bit.ly/39JKH6G.
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