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Walsey de Assis Magalhães

O BNDES e a Administração Pública

Objetivo estratégico: redução das desigualdades
regionais e sociais
Instrumento: parcerias com os governos estaduais e as
prefeituras, para viabilizar investimentos públicos e
privados
Mecanismo: o BNDES apoia a implantação, expansão ou
modernização da infraestrutura de serviços públicos, em
gastos com:
• obras civis e instalações,
• compra de máquinas e equipamentos, móveis e
utensílios e
• outras despesas.

Apoio à Administração Pública para:
Aquisição de bens e serviços
BNDES Finame, BNDES Prosoft - Comercialização e PROVIAS

Desenvolvimento social
Serviços de Educação, Saúde, Assistência Social e Segurança e Fundo
Social

Desenvolvimento urbano
Investimentos multissetoriais integrados urbanos, Projetos de saneamento
ambiental e recursos hídricos e Projetos estruturadores de transportes
públicos

Educação
BNDES Qualificação, Caminho da Escola, PROUCA (computadores portáteis)

Gestão
BNDES PMAT, PMAE, PROINVESTE e BNDES Estados

Aquisição de bens e serviços:
BNDES Finame:
- aquisição isolada de máquinas e equipamentos
- crédito através de agentes financeiros
- equipamento cadastrado no BNDES

BNDES Prosoft - Comercialização
- compra isolada de softwares e serviços associados
- crédito através de agentes financeiros
- financiado até 150% do valor do produto associado
- não há credenciamento de prestadores dos serviços

PROVIAS
- aquisição de trator, carregadeira, escavadeira, pá carregadeira,
motoniveladora, rolo compressor, usina de asfalto móvel, compactador de
solo, secador de solos, fresadora de asfalto, vibroacabadora de asfalto,
espargidor de asfalto, distribuidor de asfalto, cortadora de piso, caminhão
e carrocerias
- equipamento cadastrado no BNDES

Desenvolvimento social:

Serviços de Educação, Saúde, Assistência Social e
Segurança
- Projetos de implantação, modernização e expansão de atividades visando
à implantação, expansão, modernização e revitalização da infraestrutura

pública de atendimento
- Crédito através de agentes financeiros se < R$ 10 milhões

BNDES Fundo Social
- recursos não-reembolsáveis a projetos de sociais para a geração de
emprego e renda, serviços urbanos, saúde, educação e desportos, justiça,
meio ambiente, desenvolvimento rural etc.
- aplicados como contrapartida do apoio a empreendimentos coletivos,
escolhidos por seleção pública em editais para a população de baixa renda

Desenvolvimento urbano:
Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos – PMI
- Investimentos que integram ações em diversos setores para solucionar
problemas estruturais (como, por exemplo, saneamento básico e transportes
etc.) evidenciado pela participação das comunidades
- financiamento contratado diretamente com a prefeitura

Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos
- Investimentos para a universalização do acesso aos serviços de saneamento
básico e à recuperação de áreas degradadas, à gestão integrada dos recursos
hídricos e à adoção das bacias hidrográficas como unidade básica de
planejamento

Projetos Estruturadores de Transporte Urbano
- Foco na qualificação do espaço urbano no entorno de empreendimentos

Educação:
BNDES Qualificação

-

Projetos de instituições públicas que atuem com formação profissional

inicial e continuada, educação profissional técnica de nível médio e educação
tecnológica

Caminho da Escola
- Renovação e ampliação da frota de veículos de transporte escolar de alunos

da educação básica da rede pública

PROUCA (Programa Um Computador por Aluno)
- Aquisição de computadores portáteis novos

PMAT
- Melhoria da qualidade do gasto público na administração municipal

Gestão:
PMAT
- Melhoria da arrecadação tributária e atenção ao contribuinte municipal
- Melhoria da qualidade do gasto público na administração municipal

PMAE
- Modernização da gestão fiscal, financeira e patrimonial do Estado

PROINVESTE
- Despesas de capital previstos no PPA do Estado

BNDES Estados
- Programas de desenvolvimento integrado, definidos a partir de um
planejamento estratégico e de longo prazo, de caráter multissetorial e
sustentável

Outras formas de Apoio do BNDES
• Às empresas para investimentos sociais (linha ISE);
• Ao entorno dos projetos estruturantes com uma institucionalidade
participativa ampliada, uma agenda de desenvolvimento territorial e um
instrumento financeiro adequado
• Aos projetos de fortalecimento da cadeia produtiva da cultura, incluindo a
preservação da memória e do patrimônio histórico, a revitalização
hurbanística e turística e o desenvolvimento da arte e da cultura
• Aos projetos relativos ao patrimônico histórico e arquitetônico aprovados

pelo Ministério da Cultura e enquadrados na Lei Rouanet
• À modernização de museus, arquivos e bibliotecas para melhoria das
condições de atendimento e acesso pelo público

Outras formas de Apoio do BNDES

• Às micro e pequenas empresas, pelo Cartão BNDES para a aquisição
de bens e serviços cadastrados no sítio da internet
• Às microempresas, através do apoio a instituições do microcrédito

• Às cooperativas de crédito na capitalização pelos cooperados
• Às companhias de garantia de crédito e fundos de aval, voltados para
as micro e pequenas empresas na capitalização com recursos do FGI
(Fundo Garantidor de Investimentos)
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