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•SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
•REGULAÇÃO DE CONTRATOS
•FUNDO DE APOIO
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Iluminação 
pública

Saneamento 
básico

Resíduos 
Sólidos

Mobilidade  
urbana



PopulaçãoPopulação

Ampliar a 
oferta de 
serviços 
públicos

Melhorar a 
qualidade 

dos serviços 
existentes

PrefeiturasPrefeituras

Eficiência 
da gestão 
privada

Fortalecer 
a economia 

local

Investimento em 
infraestrutura 

urbana

Gerar novos 
empregos e 

renda

Serviços de 
qualidade com 

responsabilidade 
fiscal

Setor privadoSetor privado

Novas 
oportunidades de 

negócios

Gerar valor aos 
negócios e às 

empresas
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Frentes de 
trabalho

Frentes de 
trabalho

Estruturação do 
Fundo

Cobrança de 
tarifa de 

RSU

Manuais para 
concessões

Projetos 
Pilotos

MP 786/2017

Decreto e Estatuto
Reuniões presenciais

Diagnósticos preliminares

Contratação de consultores

Recurso extraordinário 847.429/SC



Desde a contratação de estudos 
preliminares até licitação
Desde a contratação de estudos 
preliminares até licitação

FUNDO DE APOIO ÀS CONCESSÕES
Medida Provisória nº 786/2017

Apoio 
técnico

Orientações para gestão 
do contrato (regulação)
Orientações para gestão 
do contrato (regulação)

Estruturação e desenvolvimento 
de concessões e PPP

Estruturação e desenvolvimento 
de concessões e PPP

Recursos 
da União



Alavancar até R$ 4 bilhões em investimentosAlavancar até R$ 4 bilhões em investimentos

Aporte previsto de R$ 180 milhões no fundo até 2019Aporte previsto de R$ 180 milhões no fundo até 2019

Expertise em estruturação de projetos, especialmente de pequeno porteExpertise em estruturação de projetos, especialmente de pequeno porte

RESULTADOS ESPERADOS
Medida Provisória nº 786/2017

Ganhos de escala na contratação dos estudos; redução do custo unitário dos projetosGanhos de escala na contratação dos estudos; redução do custo unitário dos projetos

Atendimento aos municípios, aproveitando a capilaridade da instituição financeiraAtendimento aos municípios, aproveitando a capilaridade da instituição financeira

Emprego e rendaEmprego e renda
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União integraliza cotas em fundo privado, administrado por Instituição Financeira

Instituição Financeira faz chamada pública para identificar municípios

Municípios contratam a Instituição Financeira para realização de estudos

Instituição financeira contrata empresas desenvolvedoras de projetos, com 
recursos do fundo

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

Poder Concedente licita o serviço e assina o contrato com o 
parceiro privado

Parceiro privado ressarce o fundoFUNCIONAMENTO 
DO FUNDO
FUNCIONAMENTO 
DO FUNDO
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Apoio técnico 
para:

- dúvidas; 
- órgãos de 
controle; 

- análise de 
documentação;
- parecer final.

Preparação de 
Projeto de Lei e 

de Edital de 
licitação

Apresentação e 
Discussão dos 
Estudos com a 

Prefeitura

Estudos Preliminares 
e Estudo de 

Viabilidade Técnica, 
Econômica e 
Ambiental

Apoio e 
acompanhamento da 
Consulta Pública do 

edital

-identificar 
potenciais 

reguladores; 
-roteiro de 
regulação; 

-contratação de 
regulador.

Apoio à realização 
da licitação:

ATIVIDADESATIVIDADES
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Reunião com as Prefeituras Municipais e o Ministério do Planejamento

CAIXA - Detalhamento dos Diagnósticos Preliminares

Termos de Referência para Contratação de Consultores

Formalização Contrato - Fundo x Prefeituras

Estudos Realizados

25/10/2017

30/11/2017

20/12/2017

30/01/2018

20/12/2018


