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O PPP em SE

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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Novo PROPPP

Reestruturação e atualização do Programa para fortalecer, fomentar e dinamizar o 

desenvolvimento socioeconômico do Estado de Sergipe.

Criação da unidade gestora, a Superintendência Especial do Programa de Parcerias 

Público-Privadas (SUPERPAR) e reativação do Conselho Gestor, com participação da 

sociedade civil (BANESE/FIES/SEBRAE).
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PMI CEASA ITABAIANA / Central de 
Abastecimento de Itabaiana

Gestão e operação da Central de Abastecimento na cidade de Itabaiana, incluindo a 

realização de investimentos de modernização, adequação e manutenção da obra 

existente, com o objetivo de fomentar o mercado local de produtos hortifrutigranjeiros, 

da pecuária, pesca, floricultura, artesanato e demais produtos de feiras livres em geral, 

além dos serviços correlatos associados à atividade comercial.
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Primeiro projeto 

após a retomada 

do ProPPP/SE
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#Saneamento Melhoria do saneamento, buscando universalização da oferta de água e 

esgotamento sanitário.

Sete empresas cadastraram-se para oferecer propostas ao Processo de 

Manifestação de Interesse, gerido pela AGRESE.

#Resíduos

#BR-235

Resíduos Sólidos Urbanos   /  consórcios públicos: Grande Aracaju -

CONSBAJU; Centro Sul - CONCENSUL; Agreste Central - CPAC.

Cada uma das regiões citadas é objeto de Processos de Manifestação de 

Interesses distintos: o da Grande Aracaju está em fase inicial.

Todos coordenados pela AGRESE.

Operação  e obras de duplicação da BR-235, delegada ao Estado de Sergipe. 

Existe a possibilidade de inserção no PPI Federal, junto a  BR-101.

Processos de Manifestação de Interesses em andamento



PMI Centro de Convenções

Gestão e modernização  do Centro de 

Convenções, obra em finalização de reforma 

com ampliação, localizada em região privilegiada 

de Aracaju. 

Serão 14 mil metros quadrados com capacidade 

para abrigar 6.500 pessoas, e infraestrutura com 

área de exposições e quatorze auditórios 

refrigerados, com estrutura reversível para 

diversos formatos de ocupação. 
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Próximo projeto
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Áreas / Prioridades para próximas PPP

+
- SERGIPE - Infovias: Implantação de 

infraestrutura de fibra ótica para conexão 

banda larga alcançando todo o Estado de 

Sergipe

+
- Projetos de conservação e eficientização  

energética, com foco na rede de escolas 

(smart school)

- Gestão, manutenção  e  conservação  de   

parques públicos estaduais

- Gerenciamento de terminais rodoviários

+
Construção e Operação de Nova Central 

de Abastecimento em Aracaju

+
- Gestão e modernização de unidades 

hospitalares e de atendimento à saúde

- Gerenciamento e manutenção do Hospital 

do Câncer de Sergipe

INFRAESTRUTURA  /  ABASTECIMENTO / EDUCAÇÃO  /  SAÚDE    /     
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