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Endividamento das Famílias

 Há um significativo gap de infraestrutura no país

 Participação do setor privado via PPPs e concessões é alternativa ao financiamento

exclusivamente público à infraestrutura

 Dificuldades na estruturação e desenvolvimento de projetos são os principais entraves na

realização dessas parcerias:

 Dificuldades de operar a contratação dos estudos técnicos, econômicos, jurídicos e ambientais

 Ausência de quadros técnicos especializados para especificação, contratação e acompanhamento da

concessão

 Dificuldade de comunicar os benefícios das parcerias à sociedade

PROPOSTA DE AÇÃO: Apoio Federal para estruturação de PPPs e concessões municipais

CONTEXTUALIZAÇÃO
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Endividamento das FamíliasAPOIO ÀS CONCESSÕES
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 Governo Federal vai adotar uma
série de medidas para tornar
mais simples e seguro fazer
concessões em municípios

 Apoio técnico e financeiro aos
munícipios para viabilizar
concessões de serviços como
iluminação pública, mobilidade
urbana, saneamento e gestão
de resíduos sólidos

APOIO 
GOVERNO 
FEDERAL

1. FUNDO

2. 
ASSESSORAMENTO 

TÉCNICO

3. 
PADRONIZAÇÃO 

DE 
DOCUMENTOS

4. 
FINANCIAMENTO

5. GARANTIAS

6. 
CAPACITAÇÃO 

TÉCNICA

7. 
SIMPLIFICAÇÃO 
DA LEGISLAÇÃO

8. REGULAÇÃO 
DE 

CONTRATOS



Endividamento das FamíliasFUNDO DE APOIO ÀS CONCESSÕES
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 MP 786 - Fundo financeiro com recursos da União vai apoiar a estruturação e desenvolvimento
de projetos de concessão e parcerias público-privadas (PPPs)

 Realizará desde a contratação dos estudos preliminares até o apoio técnico à realização da
licitação

 Especificamente quanto à regulação, prestará Apoio Técnico para:

 Identificação de potenciais reguladores

 Discussão de script (roteiro) de regulação

 Contratação do Regulador



Endividamento das FamíliasFUNCIONAMENTO
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1. União integraliza cotas em fundo privado, administrado por instituição financeira

2. Instituição Financeira faz chamada pública para identificar municípios interessados em fazer
concessões

3. Municípios interessados contratam a instituição financeira para realização de estudos

4. Instituição financeira contrata empresas desenvolvedoras de projetos, utilizando recursos do
fundo

5. Instituição financeira recebe os estudos e os repassa ao Poder Concedente para licitação

6. Poder Concedente licita o serviço e assina o contrato com o parceiros privado vencedor do
certame

7. Parceiro privado ressarce a instituição financeira pelos custos de elaboração do projeto



Endividamento das FamíliasBENEFÍCIOS ESPERADOS

•Ampliar a oferta de serviços públicos

•Melhorar a qualidade dos serviços existentesPopulação

• Gerar novos empregos e renda

• Fortalecer a economia local

• Acelerar os investimentos em infraestrutura urbana

• Trazer a eficiência da gestão privada para o serviço 
público

• Prover serviços de qualidade com responsabilidade 
fiscal

Prefeituras

• Criar novas oportunidades de negócios

• Gerar valor aos negócios e às empresasEmpresários
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OBRIGADO!

Pedro Maciel Capeluppi 

Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura – SDI
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Contatos:
Telefone: 61 2020 5373
pedro.capeluppi@planejamento.gov.br

mailto:pedro.capeluppi@planejamento.gov.br

