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19971997 Programa de Modernização da Administração 
Tributária – BNDES PMAT

19991999 Incorporação dos Setores Sociais Básicos -
Saúde, Educação e Assistência Social

20062006 Conversão em linha de financiamento

20082008 Criação do BNDES PMAT-Especial
para Municípios de até 50 mil habitantes

      BNDES PMAT - Histórico

20092009 Aprovação de novos limites para o
financiamento do programa BNDES PMAT



Financeiro

�Aproveitamento do potencial de
arrecadação tributária

�Redução da dependência em
relação às transferências

�Geração de recursos para os
investimentos sociais

Focos: cadastros fiscais, arrecadação e
cobrança, fiscalização, legislação,
contabilidade, patrimônio, estudos
econômico-financeiros.

Gestão

� Capacitação gerencial, normativa e
operacional

� Acesso às novas tecnologias de
informação e comunicação

� Integração de toda a infraestrutura
administrativa municipal

Focos: gestão de recursos humanos,
licitações e compras, contratos,
gestão energética, saúde, educação,
ação social, atendimento ao cidadão.

 Fortalecimento da Administração



�  Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM);

�  Revisão da Planta Genérica de Valores;

�  Cadastro Imobiliário / Multifinalitário;

�  Sistemas de Informação Georreferenciadas;

�  Implantação de telefonia IP;

�  Equipamentos de Apoio à Fiscalização (veículos populares,
palmtops);

�  Sistemas de gestão nos setores de orçamento, compras, recursos
humanos, patrimônio, saúde, educação e assistência social;

�  Capacitação dos servidores em gerenciamento de projetos.

  Exemplos:

  Ações Financiáveis



Tecnologia de Informação e Equipamentos de  Informát ica

Contratação de cursos, seminários, programas de treinamento e
reciclagem  funcional, relacionadas à gestão das atividades.

Aquisição de hardware, redes de computação e de comunicação,
desenvolvimento ou aquisição de sistemas de informação.
Capacitação de Recursos Humanos

   BNDES PMAT – Itens Apoiáveis

Contratação de serviços de consultoria para as atividades do projeto,
inclusive para a implementação de sistemas de organização e
gerência, base de dados e de tecnologia de informação.

Serviços Técnicos  Especializados

Equipamentos de Apoio à Fiscalização
Aquisição de veículos operacionais, equipamentos de comunicação e
outros bens móveis operacionais.
Infra-estrutura física
Adequação de ambiente físicos, através de reforma e melhoria de
instalações operacionais e de atendimento ao cidadão, visando ao
aumento da eficiência da gestão municipal.



Antes do PMAT

BNDES PMAT – Governador Valadares (MG)



Após o PMAT

 BNDES PMAT – Governador Valadares (MG)



No BNDES PMAT-Especial, o único item apoiável com l imite
é o de Serviços Técnicos Especializados, limitado a 35%.

BNDES PMAT Tradicional

 Percentuais máximos por Item Apoiável



Para o apoio direto com o Banco Mandatário

TJLP + Remuneração do BNDES + Taxa de risco de crédit o + Taxa
flat

•   TJLP – 6,0% ao ano

•   Remuneração do BNDES – 0,9% ao ano

•   Taxa de risco de crédito – 1% ao ano

•   Taxa flat (remuneração do Mandatário) –  até 3% sobre os valores
desembolsados

Obs: as operações do PMAT estão excluídas do contingenciamento do
crédito ao setor público (Resolução CMN nº 2.827/2001).

BNDES PMAT - Condições Financeiras



  BNDES PMAT Especial

Ações de rápida execução;

Restrito a cinco focos de atuação:

Administração Tributária;

Integração de informações municipais;

Atendimento ao Cidadão;

Gestão de contratos;

Gestão de compras.



 BNDES PMAT - Modalidades

  BNDES PMAT Tradicional  BNDES PMAT Tradicional   BNDES PMAT-Especial  BNDES PMAT-Especial

Municípios brasileiros máx. de 50 mil hab.

• R$ 36 por hab.;
• Até R$ 10 milhões (Mandatário)
• Acima de R$ 10 milhões (BNDES)

• R$ 36 por hab.;
• R$ 720 mil.
• via Mandatário

2 anos 2 anos

6 anos

8 anos

• até 90% (> 50 mil hab.) ou
• até 100% (<=50 mil hab.)

6 anos

8 anos

até 100%

PRAZO TOTAL

PARTICIPAÇÃO

CLIENTES

CARÊNCIA

AMORTIZAÇÃO

LIMITES

APRESENTAÇÃO Padrão Simplificada

Obs.: No PMAT Tradicional, para Municípios com popu lação inferior ou igual a 50 mil
habitantes, o limite é de R$ 1.800 mil (hum milhão e oitocentos mil Reais).

O valor máximo financiável para o PMAT é de R$ 60 m ilhões.



•  Construção e reaparelhagem de escolas, unidades de saúde e de
atendimento;

•  Obras de infraestrutura não voltadas para a melhoria da eficiência da
administração;

•  Programas de desligamento de servidores;

•  Aquisição ou arrendamento de bens imóveis e benfeitorias;

•  Aquisição de máquinas e equipamentos usados;

•  Despesas com manutenção de atividades e de custeio da Administração
Municipal, inclusive com pessoal ativo e inativo;

•  Gastos com desapropriação ou aquisição de terrenos;

•  Aluguel ou leasing de equipamentos;

•  Gastos com pavimentação e iluminação pública quando isolados de
programa de eficiência energética.

O BNDES PMAT não financia:



Documentação Básica

� Lei Orgânica do Município;

� Lei Orçamentária com BNDES PMAT destacado nas receitas e despesas
de capital;

� Lei autorizando o Município a obter o financiamento e definindo garantias;

� Ato normativo com a criação do NEMAT;

� Relação dos CNPJs da Administração Municipal;

� RREO (4 últimos exercícios);

� RGF (4 últimos exercícios);

� Balanço Patrimonial Consolidado (4 últimos exercícios).

Obs.: podem ser exigidos outros documentos.



         367 municípios atendidos

   Carteira total: R$ 744 milhões

   Desembolsos: R$ 572 milhões

                                       (1998-2009)

Operações aprovadas e contratadas



Projetos com foco na modernização da gestão pública.

• Portal multimídia da Prefeitura que disponibilize se rviços a
diferentes grupos de usuários:  cidadãos, fornecedores , potenciais
investidores e servidores públicos.

• Infra-estrutura de informática e rede wireless  que viabilize a
interligação de todas as unidades administrativas da  Prefeitura,
escolas municipais, postos de saúde e unidades de a ssistência
social.

• Sistema de arrecadação tributária, via Internet, que permita, aos
cidadãos, consulta e emissão de guias de tributos m unicipais, e à
Secretaria de Fazenda o controle informatizado da arrec adação,
incluindo quiosques e totens em diversos pontos do Município.

  O BNDES PMAT e as Cidades Digitais



Infra-estrutura da Rede Corporativa

   BNDES PMAT - Piraí(RJ)



BNDES PMAT - Piraí(RJ)

Município Digital: atual abrangência da Rede SHSW: t odo o município
de Piraí, cobrindo 39 edifícios públicos com 144 com putadores, mais
20 estabelecimentos de ensino com internet rápida, n um total de 6.300
alunos e 188 computadores (33 alunos por computador) .



BNDES PMAT – Foz do Iguaçu (PR)



Central de Atendimento ao  Cidadão

BNDES PMAT – Barra Mansa (RJ)



 BNDES PMAT – Belo Horizonte (MG)

Portal da Prefeitura com serviços de e-GOv



Portal da Prefeitura na INTERNET

   BNDES  PMAT – Indaiatuba (SP)



BNDES PMAT - Administração Tributária

Exemplos de Ações de Projeto financiáveis



Sistema Integrado de Administração MunicipalSistema Integrado de Administração Municipal

O que havia antes? Qual foi a situação encontrada?

Tributário

Conam

Compras e Contábil
Conam 

Folha de Pagamento

Migração de Migração de 

SistemasSistemas

Sistema Integrado

Tributário, financeiro,

Orçamentario, Folha de Pagamento

Protocolo, Patrimônio

Digitação

Digitação

ConsolidaçãoConsolidação

ManualManual

Autarquias

Compras, Contábil e

Folha de pagamento

BNDES PMAT – São Carlos (SP)



Setor responsável pelo IPTU

 BNDES PMAT - Caxias do Sul (RS)



Setor responsável pelo ISSQN

 BNDES PMAT - Caxias do Sul (RS)



Antes: Plantas em papel vegetal Plantas após trabalho de
aerofotogrametria e
geoprocessamento

Serviços Técnicos Especializados



  GEO-REFERENCIAMENTO DE IPATINGA (MG)

INTERFACE DO CADASTRO
IMOBILIÁRIO

INTERFACE DA DISTRIBUIÇÃO
DE ALUNOS POR ESCOLA

    BNDES PMAT – IPATINGA (MG)    BNDES PMAT – IPATINGA (MG)



Vista aérea no Município de Nova Iguaçu
 Escala Aproximada 1:6000

 BNDES PMAT – Nova Iguaçu (RJ)



Resultados do recadastramento imobiliário

BNDES PMAT – Nova Iguaçu (RJ)



Imóvel com área de 30,00 m², antes do recadastramento , e após, a
área passou para 441,02 m².

  BNDES PMAT – Nova Iguaçu (RJ)



BNDES PMAT – Nova Iguaçu (RJ)



Resultados obtidos através do PMAT / SIG – Sistema de Informações
Geo-referenciadas

BNDES PMAT – Sorocaba (SP)

Evolução e Composição da Receita Tributária
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   Aquisição de Equipamentos de Apoio à Fiscalizaçã o

BNDES PMAT – Hortolandia (SP)



 BNDES PMAT – Paulista (PE)



Diagnóstico da Secretaria de Administração: elaboração e i mplantação de redesenho
organizacional

Elaboração e implantação do Plano Diretor de Inform ática da Prefeitura

Implantação de VoIP na Administração Municipal

Implantação de uma Central de Atendimento ao Cidadã o

Portal da Prefeitura na Internet com serviços de e-gov: segu nda via de IPTU, certidões e a
disponibilização da prestação de contas do município, além de serviços nas áreas de saúde e
assistência social, como marcação de consultas médi cas

Implementação de um cadastro automatizado de fornec edores de bens e serviços

Capacitação de servidores em licitações e contratos

Diagnóstico Energético

Implementação do Projeto de Prédio Público Eficient e em Energia Elétrica na Sede da Prefeitura

Implementação do Plano de Gestão de Energia Elétric a do Município

Gestão 
da 

Administração

Gestão de 
Contratos

Gestão 
Energética

BNDES PMAT - Administração Geral

Exemplos de Ações de Projeto financiáveis



Atendimento ao Cidadão antes do PMAT

BNDES PMAT - São Carlos (SP)



Atendimento ao Cidadão após o PMAT

BNDES PMAT – São Carlos (SP)



Central de Atendimento ao Contribuinte

BNDES PMAT - Rio de Janeiro (RJ)



BNDES PMAT - São Bento do Sul (SC)

  Aquisição de Equipamentos de Informática



BNDES PMAT – Jundiaí (SP)

Aquisição de Equipamentos de Informática



Banco de Dados Integrado

Integrações do Sistema de Informações Gerenciais

BNDES PMAT – Pindamonhangaba (SP)



Exemplos de Ações de Projeto financiáveis

 BNDES PMAT – Gestão da Saúde

Diagnóstico da Secretaria de Saúde: elaboração e im plantação de redesenho organizacional

Informatização da geração de relatórios de acompanh amento e avaliação dos serviços prestados 
pela rede municipal de saúde.

Informatização dos inventários de estoques de medic amentos e de instrumentos médicos.

Levantamento e controle de todos os dados relativos  ao funcionamento da farmácia municipal.

Fundo Municipal 
de Saúde

Automatização do processo de geração de relatórios de análise e avaliação da situação econômico-
financeira do Fundo Municipal de Saúde.

Prontuário eletrônico

Informatização da marcação de consultas e histórico s médicos

Organizar o processo de trabalho nas Unidades de Sa úde de forma a promover a integração entre 
as ações individuais (assistenciais) e coletivas (p romoção da saúde e prevenção de doenças).

Treinamentos de capacitação em Vigilância Sanitária

Possibilitar à vigilância sanitária o gerenciamento  e consolidação de todos os dados relativos às 
ações de controle de doenças de notificação compuls ória (tuberculose, meningite, tétano, 
sarampo, cólera, AIDS e outras).

Gestão da Secretaria

Operação das Unidades
 de Saúde

Gestão da vigilância 
sanitária



Exemplos de Ações de Projeto financiáveis

BNDES PMAT – Gestão da Educação

Diagnóstico da Secretaria de Educação: elaboração e  implantação de redesenho organizacional

Implantação de um sistema informatizado para contro le e programação da merenda escolar.

Fornecer aos Conselhos Escolares as informações nec essárias para o estabelecimento e 
acompanhamento do projeto político-pedagógico da es cola.

Garantir aos Conselhos Escolares o acesso aos dados  acadêmicos, financeiros, estatísticos, 
bibliotecários, etc  de cada unidade escolar.

Acompanhamento e controle da distribuição, repartiç ão e transferência dos recursos financeiros 
do FUNDEB Municipal. 

Fornecer ao Conselho FUNDEB, via sistema informatiz ado de gestão, o acesso aos dados 
acadêmicos, financeiros, estatísticos, bibliotecári os, etc  de cada unidade escolar.

Implementação de uma base de dados relativa a mater iais pedagógicos para facilitar a atualização 
e a aquisição.

Implementação de rotina que viabilize a avaliação c onstante dos programas para facilitar a 
tomada de decisões

Gestão do Conselho do 
FUNDEB

Gestão dos programas 
de educação

Gestão da Secretaria

Gestão dos Conselhos 
Escolares



Exemplos de Ações de Projeto financiáveis

BNDES PMAT – Gestão da Assistência Social

Diagnóstico da Secretaria de Assistência Social: el aboração e implantação de redesenho 
organizacional

Desenvolvimento ou aquisição de um sistema informat izado de gestão para a Secretaria 
de Assistência Social.

Gerenciar a capacitação de recursos humanos para o funcionamento do sistema de 
atendimento municipal à crianças e adolescentes.

Gerenciar os programas de atendimento a crianças e adolescentes com recursos do 
Fundo, incluindo a  aquisição de material permanent e e de consumo e a construção, 
aquisição e locação de imóveis.

Operação das 
Unidades de 
Assistência Social

Capacitação de pessoal das Unidades (técnicos, cons elheiros, profissionais ligados ao 
atendimento às crianças e adolescentes) para o melh or funcionamento das políticas e 
programas municipais.

Implementação de procedimentos informatizados de tr atamento para a correção do fluxo 
escolar para as crianças que apresentarem defasagem  idade-série.

Cadastramento e controle de programas de combate à evasão escolar, à repetência e à 
erradicação do analfabetismo.

Gestão  da operação 
dos programas

Gestão da Secretaria

Gestão do Fundo 
municipal dos direitos 
da criança e do 
adolescente



• Identificação visual dos itens adquiridos:

– Infraestrutura física – durante a execução da obra;
– Infraestrutura física – obras finalizadas;
– Adequação de espaços físicos;
– Equipamentos;
– Veículos;
– Sistemas informatizados e sítios eletrônicos .
• Obs.: nos casos em que houver placas de outras entidades, o

tamanho mínimo da placa BNDES/Governo Federal deverá ser
igual ou maior que a maior placa afixada.

• Constar logomarca do BNDES; e
• Frase que faça referência à utilização de recursos

provenientes do PMAT.

Execução do Projeto



  Execução do Projeto



Portal do BNDES (www.bndes.gov.br)



Informações gerais sobre o BNDES PMAT



http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Area s_de_Atu
acao/Desenvolvimento_Social_e_Urbano/pmat.html

Disponível para download na Internet

   Guia BNDES PMAT



http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Area s_de_Atua
cao/Desenvolvimento_Social_e_Urbano/pmat.html

Sistema de Análise e Acompanhamento



Portal do BB (www.bb.com.br)



Portal da CEF (www.cef.gov.br)



Portal da Caixa-RS (www.caixars.com.br)



Portal do BDMG (www.bdmg.mg.gov.br)



Ângela Silva Fernandes
Chefe de Departamento

Departamento de Gestão Pública e Avaliação
de Impactos Sociais

Elvio Lima Gaspar
Diretor

Ricardo Luiz de Souza Ramos
Superintendente

BNDES -  Área de Inclusão Social



Fim da Apresentação


