
 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018 

 

Os PDC’s contidos nessa ficha são referentes a nova revisão dos Planos de Bacias que pode ser encontrada em: https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/ 
24/01/2019 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 1 – BASES TÉCNICAS EM RECURSOS HÍDRICOS – BRH 
PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ; 
PDC 5 – GESTÃO DE DEMANDA DE ÁGUA - GDA; 
PDC 6 – APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - APH;  
 

FONTE AVANÇAR CIDADES – SANEAMENTO 

CONCEDENTE BNDES 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento com contrapartida  

A QUEM SE DESTINA 
Estados, Distrito Federal, Municípios e prestadores de serviços de saneamento constituídos sob a forma de autarquia, empresa 
pública e sociedade de economia mista, cuja(s) operação(ões) de crédito tenha(m) sido listada(s) na divulgação online realizada pelo 
Ministério das Cidades, conforme Cronograma apresentado no Anexo III e no Anexo IV da Instrução Normativa nº 29, de 11/07/2017. 

OBJETO 

Investimentos previstos no item 3 da Instrução Normativa nº 29, de 11/07/2017, do Ministério das Cidades, que visem à implantação, 
à expansão e/ou à modernização da infraestrutura de saneamento básico do país, na modalidade de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, redução e controle de perdas. As modalidades “estudos 
e projetos” e “plano municipal de saneamento básico” só serão consideradas itens financiáveis em conjunto com investimentos em 
intervenções físicas diretamente correlacionadas. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Para financiamentos a partir de R$ 20 milhões, os prestadores públicos de serviço de saneamento cujas propostas tenham sido 
selecionadas para apresentação ao agente financeiro segundo divulgação online do Ministério das Cidades e de acordo com prazo 
limite, conforme Cronograma apresentado no Anexo III da Instrução Normativa nº 29/2017, devem encaminhar suas solicitações de 
apoio diretamente ao BNDES através do sistema de Consulta Prévia Eletrônica. Ou, caso prefiram, podem solicitar por meio de 
uma instituição financeira credenciada (agente financeiro) de sua preferência, segundo as orientações do roteiro de pedido de 
financiamento (operações indiretas não automáticas). 
Para financiamentos de até R$ 20 milhões, os prestadores públicos de serviço de saneamento cujas propostas tenham sido 
selecionadas para apresentação ao agente financeiro segundo divulgação online do Ministério das Cidades e de acordo com prazo 
limite, conforme Cronograma apresentado no Anexo III da Instrução Normativa nº 29/2017, devem procurar uma instituição 
financeira credenciada ao BNDES (agente financeiro) de sua preferência, que informará a documentação necessária, analisará a 
possibilidade de concessão do crédito e negociará as garantias. Após aprovada, a operação será encaminhada ao protocolo do BNDES 
para homologação e posterior liberação dos recursos. 

INFORMAÇÕES Disponível em http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/avancar-saneamento 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/07/2017&jornal=1&pagina=82&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/07/2017&jornal=1&pagina=82&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/07/2017&jornal=1&pagina=82&totalArquivos=104
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/avancar-saneamento?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Froteiros%2Fconsulta-eletronica
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/avancar-saneamento?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/avancar-saneamento?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Froteiros%2Froteiros-bndes-finem
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/avancar-saneamento?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Froteiros%2Froteiros-bndes-finem
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/07/2017&jornal=1&pagina=82&totalArquivos=104
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/avancar-saneamento?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/avancar-saneamento?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/avancar-saneamento
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ; 
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA - PCA 
PDC 6 – APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - APH;  
 

FONTE BNDES FINEM – DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS 

CONCEDENTE BNDES 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento com contrapartida 

A QUEM SE DESTINA 

Entidades e órgãos públicos; empresas com sede e administração no país*; empresário individual com CNPJ regularmente 
constituído*. 
*Financiamento a empresas exclusivamente voltado à realização de investimentos em regime de concessão, permissão ou 
autorização administrativa ou mediante delegação legal. 

OBJETO 

São apoiáveis os investimentos que tenham por objetivo: urbanização e implantação de infraestrutura básica no município, inclusive 
em áreas de risco e de sub habitação; oferta de infraestrutura e equipamentos públicos de educação, saúde, assistência social, 
esporte, lazer e outros; recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse histórico, cultural, turístico ou ambiental; 
saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana); transportes públicos 
de passageiros (urbanos, metropolitanos e rurais; hidroviário, sobre trilhos e sobre pneus; equipamentos e infraestrutura); melhorias 
na qualidade e/ou ampliação da oferta de habitações de interesse social, somente nos casos de realocação ou requalificação urbana 
e que integrem o planejamento e as ações dos agentes municipais e/ou estaduais, devendo privilegiar as soluções inovadoras para 
intervenções urbanas, em aspectos técnico-construtivos, urbanísticos, de gestão e de integração socioeconômica. 
São financiáveis itens como: estudos e projetos; obras civis; montagens e instalações; móveis e utensílios; treinamento; despesas pré-
operacionais; máquinas e equipamentos nacionais novos credenciados no BNDES; e máquinas e equipamentos importados sem 
similar nacional 
Consulte a lista completa e detalhada dos itens financiáveis no BNDES Finem. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Envie sua solicitação de financiamento diretamente ao BNDES através do sistema de Consulta Prévia Eletrônica. 
Caso prefira, envie sua solicitação por meio de uma instituição financeira credenciada (agente financeiro) de sua preferência, segundo 
as orientações do roteiro de pedido de financiamento (operações indiretas não automáticas). 

INFORMAÇÕES Disponível em http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-pmi 

 
 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
http://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/52603e4e-407a-4cc4-8122-e0d4419e59fd/BNDES-Finem-itens-financiaveis.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lGVAvR6
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-pmi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Froteiros%2Fconsulta-eletronica
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-pmi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-pmi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Froteiros%2Froteiros-bndes-finem#indiretas
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-pmi
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 6 – APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - APH;  
 

FONTE BNDES FINEM – GERAÇÃO DE ENERGIA  

CONCEDENTE BNDES 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento com contrapartida  

A QUEM SE DESTINA 

Empresas sediadas no País; entidades e órgãos públicos. 
Classificação de porte do cliente: As condições financeiras dessa linha/programa podem variar conforme o porte do cliente.  
Observações: As políticas operacionais estão em fase de transição, o que envolve adequação de sistemas às novas condições. Durante 
o período de transição, que poderá durar até abril de 2017, algumas linhas de financiamento poderão operar com as condições 
anteriores. Quando a empresa integrar um grupo econômico, a classificação do porte considerará a ROB consolidada do grupo. 

OBJETO 

Implantação ou ampliação de empreendimentos destinados à geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis e termelétricas 
a gás natural em ciclo combinado. 
São financiáveis itens como: estudos e projetos; obras civis; montagens e instalações; móveis e utensílios; treinamento; despesas pré-
operacionais; máquinas e equipamentos nacionais novos credenciados no BNDES; e máquinas e equipamentos importados sem 
similar nacional 
Consulte a lista completa e detalhada dos itens financiáveis no BNDES Finem. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Envie sua solicitação de financiamento diretamente ao BNDES através do sistema de Consulta Prévia Eletrônica. Caso prefira, envie 
sua solicitação por meio de uma instituição financeira credenciada (agente financeiro) de sua preferência, segundo as orientações 
do roteiro de pedido de financiamento (operações indiretas não automáticas). 

INFORMAÇÕES Disponível em http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-energia 

 
 

 

 

 

 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
http://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/52603e4e-407a-4cc4-8122-e0d4419e59fd/BNDES-Finem-itens-financiaveis.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lGVAvR6
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-energia?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Froteiros%2Fconsulta-eletronica
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-energia?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-energia?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Froteiros%2Froteiros-bndes-finem#indiretas
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-energia
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA - PCA 
 

FONTE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA - BNDES FINEM – RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS E BIODIVERSIDADE 

CONCEDENTE BNDES 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento com contrapartida  

A QUEM SE DESTINA 
Empresas sediadas no país; empresários individuais; associações e fundações; e entidades e órgãos públicos. 
Classificação de porte do cliente: As condições financeiras dessa linha/programa podem variar conforme o porte do cliente. 

OBJETO 

Manutenção e recuperação dos ecossistemas e biodiversidade, para conservação, adequação à legislação ambiental e uso dos 
recursos naturais no desenvolvimento de produtos madeireiros e não madeireiros; conservação e recuperação de áreas degradadas 
ou convertidas, inclusive Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais, e manejo sustentável de florestas e outras formações 
vegetais de biomas brasileiros; redução de pressão sobre matas nativas por intermédio do suprimento de madeira na cadeia produtiva 
dos setores de ferro de gusa, ferro ligas, produtos cerâmicos, cal, indústria moveleira, entre outros; e projetos de pesquisa de 
substâncias da natureza brasileira para desenvolvimento de fármacos, cosméticos e especiarias. 
São financiáveis itens como: estudos e projetos; obras civis; montagens e instalações; móveis e utensílios; treinamento; despesas pré-
operacionais; máquinas e equipamentos nacionais novos credenciados no BNDES; e máquinas e equipamentos importados sem 
similar nacional 
Consulte a lista completa e detalhada dos itens financiáveis no BNDES Finem. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Envie sua solicitação de financiamento diretamente ao BNDES através do sistema de Consulta Prévia Eletrônica. Caso prefira, envie 
sua solicitação por meio de uma instituição financeira credenciada (agente financeiro) de sua preferência, segundo as orientações 
do roteiro de pedido de financiamento (operações indiretas não automáticas). 

INFORMAÇÕES Disponível em http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-meio-ambiente 

 
 

 

 

 

 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
http://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/52603e4e-407a-4cc4-8122-e0d4419e59fd/BNDES-Finem-itens-financiaveis.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lGVAvR6
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-meio-ambiente?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Froteiros%2Fconsulta-eletronica
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-meio-ambiente?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-meio-ambiente?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Froteiros%2Froteiros-bndes-finem#indiretas
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-meio-ambiente
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ; 
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA - PCA 
PDC 6 – APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - APH;  
PDC 8 – CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - CCS;  
 

FONTE BNDES FINEM – SANEAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS 

CONCEDENTE BNDES 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento com contrapartida  

A QUEM SE DESTINA 
Empresas sediadas no País; empresários individuais (pessoa física ou jurídica); entidades e órgãos públicos; fundações e associações 
de direito privado. Classificação de porte do cliente: As condições financeiras dessa linha/programa podem variar conforme o porte 
do cliente. 

OBJETO 

Investimentos nos seguintes segmentos: Abastecimento de água; esgotamento sanitário; efluentes e resíduos industriais; resíduos 
sólidos; gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas); recuperação de áreas ambientalmente 
degradadas; desenvolvimento institucional; despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos Comitês; e 
macrodrenagem. São financiáveis itens como: estudos e projetos; obras civis; montagens e instalações; móveis e utensílios; 
treinamento; despesas pré-operacionais; máquinas e equipamentos nacionais novos credenciados no BNDES; e máquinas e 
equipamentos importados sem similar nacional. 
Consulte a lista completa e detalhada dos itens financiáveis no BNDES Finem. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Envie sua solicitação de financiamento diretamente ao BNDES através do sistema de Consulta Prévia Eletrônica. Caso prefira, envie 
sua solicitação por meio de uma instituição financeira credenciada (agente financeiro) de sua preferência, segundo as orientações 
do roteiro de pedido de financiamento (operações indiretas não automáticas). 

INFORMAÇÕES 
Disponível em http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-saneamento-ambiental-
recursos-hidricos 

 
 

 

 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
http://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/52603e4e-407a-4cc4-8122-e0d4419e59fd/BNDES-Finem-itens-financiaveis.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lGVAvR6
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-saneamento-ambiental-recursos-hidricos?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Froteiros%2Fconsulta-eletronica
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-saneamento-ambiental-recursos-hidricos?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-saneamento-ambiental-recursos-hidricos?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Froteiros%2Froteiros-bndes-finem#indiretas
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-saneamento-ambiental-recursos-hidricos
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-saneamento-ambiental-recursos-hidricos

