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PMI – avanços e alternativas ao modelo

Atuação do BDMG

• Apresentação do Banco

• BDMG – 56 anos

• Atuação junto ao setor público

• Carteira PPP: governo MG, Municípios e Consórcios 

Públicos.

• Apoio técnico do BDMG em modelos de PPP

• Vantagens da modalidade de PMI

• Avanços e diferenciais do modelo adotado pelo BDMG

• Base legal do Ato de Autorização do BDMG

• BDMG como assessor técnico autorizado pelo estado

• PMI COPASA
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Operações em 

Clientes Ativos:

bilhões

Carteira de Crédito:

(até junho/2018)

bilhões

(entre 2017 e 2018)

milhões

Desembolso Total:

(até junho/2018)

BDMG 56 anos de atuação

Atuação do BDMG em Minas Gerais.

Posição até jun./18.

milhões de capital comprometido

milhões de capital subscrito

fundos investidos, 

sendo 3 em fase de desinvestimento

Mercado de Capitais:

(carteira atual)

bilhões

Patrimônio Líquido:

(maio/2018)
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Objetos principais: obras de pavimentação e
drenagem, iluminação pública, aquisição de
máquinas, equipamentos e obras de saneamento.

Experiência em 

Operações Estruturadas

• Editais de concessão comum e Parcerias 
Público-Privadas (PPP).
• Saneamento
• Centro de convenções/exposições
• Escolas
• Hospitais
• Iluminação Pública
• Resíduos sólidos

• Outras operações municipais envolvendo 
parceiros privados, mercado de capitais e 
bancos multilaterais. 

657
contratos

401
municípios

FINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS
APOIO TÉCNICO A EMPRESAS PÚBLICAS, 

ECONOMIA MISTA, ESTADO E MUNICÍPIOS

R$ 762
milhões
de saldo

Atuação do Banco junto ao setor público

Posição até jun./18.
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Carteira PPP: governo MG, Municípios e Consórcios Públicos

Escolas Estaduais Plataforma Tecnológica 
Fiscalização/Monitoramento

Hospitais da Fhemig

Parques da 
Rota Lund

Centro de Convenções da 
FAPEMIG

COPASA
Tratamento de esgoto

Construção e operação de até 128 
escolas de ensino Fundamental e 
Médio

Serviços de implantação e operação 
de solução para captura, transmissão, 
armazenamento e tratamento de 
dados de veículos e cargas 

Modernização e operação “bata 
cinza” de até 12 hospitais

Exploração comercial de parte dos 
parques Sumidouro, Gruta Rei do 
Mato e Peter Lund.

Operação de teatro de 1000 lugares e 
outras dependências.

Operação, precedido de investimentos, 
de parte do sistema de tratamento de 
esgoto em 27 municípios das regiões 
Mata e Sul

RESÍDUOS SÓLIDOS

Consórcio público, constituído em 2015, de natureza jurídica

autarquia interfederativa, formado por 8 municípios de MG:

Candeias, Cana Verde, Ijaci, Ingaí, Lavras, Luminárias,
Nepomuceno e Ribeirão Vermelho (pop.≈ 170 mil hab.).

EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS
Complexo Cristo Redentor e outros

Iluminação Pública (CIMVALPI) 
40 municípios do Rio Doce
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EDITAL DE PPP

• Publicação: 15/01/18

• Encontro com a imprensa: 23/02/18 

• Sessão Pública: 26/02/2018

• Prazos:

até 30/03/2018 para solicitações de apoio em 2018

até 07/12/2018 para solicitações de apoio em 2019

• Ênfase em Iluminação Pública e Resíduos Sólidos

Edital de Chamamento Público para Apoio

Técnico na Estruturação de Projetos de

Infraestrutura com Investimento e Operação

Privados (Concessões Comum e PPP)

Carteira:  MUNICÍPIOS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS
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Vantagens da modalidade de PMI

✓ O processo não fica preso a um modelo inicial, propiciando sintonia entre as
demandas do setor público e o conhecimento detido pelo setor privado.

✓ A participação do setor privado desde o início do processo é importante para
alinhamento de parâmetros e para evitar modelos sem atratividade e/ou
sem viabilidade.

7



Avanços e diferenciais do modelo adotado pelo BDMG

✓ Em lugar de contratação (processo que demanda ao menos seis meses), adota-se o Ato Autorizativo do Poder
Executivo (Portaria ou Decreto) ou a Resolução da Assembleia (Consórcio de Municípios).

✓ Procedimento célere por se tratar de ato administrativo, cuja base jurídica não exige processos mais
burocráticos: em menos de um mês o Poder Concedente dá início ao PMI.

✓ O PMI transcorre de forma concomitante com a modelagem.

✓ Assessoria ocorre durante todo o processo: definição de necessidades, metodologias, objetivos, edital,
sessões públicas, modelagem, análise das contribuições/propostas, avaliação.

✓ Atuação é baseada no ponto de vista do Setor Público.

✓ Corpo técnico do BDMG é estável, qualificado e de baixíssima rotatividade (reduz perda de memória,
interrupções durante mandatos, etc.).

✓ Não depende de pagamento do poder público: o ressarcimento ocorrerá pelo vencedor do processo →
alinhamento com o êxito.

✓ Uniformização dos objetivos dos membros de um Consórcio: uso do Decreto Federal 8.428/15, em lugar de
Decretos de cada Município.

✓ Participação do setor privado desde o início do processo – alinhamento de parâmetros e validação da
atratividade e da viabilidade.
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Base legal do Ato de Autorização do BDMG

Decreto Federal nº 8.428/15:

“3º Não se submetem ao procedimento previsto neste Decreto:

II - projetos, levantamentos, investigações e estudos elaborados por
organismos internacionais dos quais o País faça parte e por autarquias,
fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia
mista.”

Lei de Concessões 8.987/95

• Define que Poder Público pode receber estudos e contribuições antes do Processo Licitatório.

• Permite ressarcimento a quaisquer gastos envolvidos no processo.

Ato de Autorização 

do Poder Executivo 

ou do Consórcio de Municípios

Decisão discricionária sustentada nas características do BDMG:

experiência, estabilidade, independência e neutralidade

Decreto Estadual n. 47.155, de 21 de fevereiro de 2017

Possibilita que entidades da administração direta e indireta autorizem o BDMG a estruturar e modelar
projetos de empreendimentos de concessão ou permissão de serviços públicos, de parceria público-privada,
de arrendamento de bens públicos ou de concessão de direito real de uso.

Decreto Municipal de PMI

ou

Resolução de Assembleia/ Decreto  
Federal nº 8.428/15:

permite agilidade e harmonização ao
Consórcio.

Ou seja:           o BDMG atua desde o início, sem as restrições de prazo e formas de atuação dos 
atores privados.

Estado

de MG

Município

ou

Consórcio 
Público
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Metodologia: PMI concomitante com Modelagem

PMI

Modelagem
Inicia modelagens 
(“shadow model”)

Ato 
Autorizativo da 
Administração 

Pública ao 
BDMG

Previsão: 12 a 18 meses

Privados elaboram estudos de 
engenharia / operacional  e outros 

Conclui minuta 
do Edital

Conclui 
Edital final

Avalia, acrescenta, 
modifica, incorpora 

estudos do PMI

BDMG



❖



 



 
Fim do apoio 
técnico
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PMI COPASA 01/2018 – Sul e Mata

Prazos:

• Publicado em 05/06/2018.

• Data-limite para requerimento de cadastro – 13/07/2018.

• Data-limite para entrega dos Cadernos, conforme regras do Termo de Referência – 27/08/2018.

• Publicação da avaliação e seleção das manifestações de interesse recebidas – 17/09/2018.

Objeto:

Ampliação e operação parcial do sistema de
esgotamento sanitário de 49 localidades em
municípios de abrangência da Diretoria de Operação
Sul, organizados em dois lotes (Sul e Mata).’’

Governança:

• COPASA segue parâmetros de governança do programa estadual de PPPs e Concessões. 
(Decreto Estadual n. 47.229/2017)

• Estruturação do projeto aprovada pelo Grupo Executor de Concessões e PPPs/COF – Câmara de Orçamento e 
Finanças.  (Decreto Est. n.47.417 de 22/05/2018):

• Coordenação: Diretoria de Operações Sul da COPASA.

• Assessoria técnica: BDMG 
(autorizado a estruturar e modelar o projeto, inclusive suporte ao PMI)

SUL MATA
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