GESTÃO INTEGRADA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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Apoio:

Fontes de Financiamento

Fascículo 3

Fontes de Financiamento

Reembolsáveis
Banco do Brasil
• FINAME Empresarial
Finalidade: financiamento de longo prazo para aquisição e produção de máquinas e
equipamentos novos, de fabricação nacional, incluindo veículos de carga,
cadastrados no BNDES e financiamento de capital de giro para Micro, Pequenas e
Médias Empresas na linha de financiamento do MPME BK (Micro, Pequenas e Médias
Empresas – Aquisição de Bens de Capital).
Publico Alvo: Micro, Pequenas e Médias Empresas.
Para mais detalhes acesse www.bb.com.br

• FCO Empresarial
Finalidade: Financiamento de bens e serviços necessários à implantação,
ampliação, modernização e reforma de infraestrutura econômica, com ou sem capital
de giro associado e aquisição de insumos para usinas de compostagem e aterros
sanitários.
Público Alvo: empresas que se dedicam à atividade produtiva nos segmentos
agropecuário, mineral, industrial, comercial, de serviços, agroindustrial e de turismo
na região Centro-Oeste. Para o programa de infraestrutura econômica, o público alvo
é composto por pessoas jurídicas de direito privado e empresas públicas não
dependentes de transferências financeiras do Poder Público que exerçam atividade
produtiva na Região Centro-Oeste.
Para mais detalhes acesse www.bb.com.br

• Cartão BNDES
Finalidade: financiar a aquisição de bens de produção nacional cadastrados no
BNDES para Micro, Pequenas e Médias Empresas, com base no conceito de cartão
de crédito, sendo o BB um dos emissores do Cartão.
Público Alvo: Micro, Pequenas e Médias Empresas com faturamento bruto anual de
até R$ 90 milhões, sediadas no País, que exerçam atividade econômica compatíveis
com as Políticas Operacionais e de Crédito do BNDES e que estejam em dia com o
INSS, FGTS, RAIS e tributos federais.
Para mais detalhes acesse www.bb.com.br

• Proger Urbano Empresarial
Finalidade: financiar projetos de investimento, com ou sem capital de giro associado,
que proporcionem a geração ou manutenção de emprego e renda na área urbana,
viabilizando o desenvolvimento sustentável das empresas de micro e pequeno porte.
Público Alvo: empresas com faturamento bruto anual de até R$ 5 milhões.
Para mais detalhes acesse www.bb.com.br

• Proger Urbano COOPERFAT
Finalidade: financiar projetos de investimento. Os pré-requisitos para o
financiamento são possuir conta-corrente, limite de crédito estabelecido e inexistência
de restrições.
Público Alvo: associações e cooperativas urbanas e seus respectivos associados e
cooperados, formados por micro e pequenas empresas, com faturamento bruto anual
de até R$ 5 milhões, e pessoas físicas.
Para mais detalhes acesse www.bb.com.br

• Leasing
Finalidade: aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e outros bens móveis de
origem nacional ou estrangeira, novos ou usados, além de bens imóveis por meio de
arrendamento mercantil. A operação é sujeita à aprovação de crédito. Entre em
contato com sua Agência para conhecer os itens arrendáveis.
Público Alvo: Empresas
Para mais detalhes acesse www.bb.com.br

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
• PMI - Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos
Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos são conjuntos de projetos que integram o
planejamento e as ações dos agentes municipais em diversos setores a fim de
solucionar problemas estruturais dos centros urbanos por meio de um modelo
alternativo de tratamento dos problemas sociais para vários tipos de carências, como
o saneamento básico.
Finalidade: financiar os seguintes empreendimentos:
Urbanização e implantação de infraestrutura básica no município, inclusive em
áreas de risco e de sub-habitação;
Infraestrutura de educação, saúde, assistência social, esporte, lazer e serviços
públicos;
Recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse histórico ou
turístico;

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).
Público Alvo: Estados, Municípios e Distrito Federal.
As solicitações de apoio são enviadas ao BNDES por meio de Consulta Prévia,
conforme Roteiro de Informações – Administração Pública disponível no site do
BNDES.
Para mais detalhes acesse www.bndes.gov.br

• Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos
Finalidade: apoiar e financiar projetos de investimentos públicos ou privados que
tenham como unidade básica de planejamento bacias hidrográficas e a gestão
integrada dos recursos hídricos.
A linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos apóia e financia
empreendimentos para:
•
•
•
•
•
•
•

Abastecimento de água;
Esgotamento sanitário;
Efluentes e resíduos industriais;
Resíduos sólidos;
Gestão de recursos hídricos (tecnologia e processos, bacias hidrográficas);
Recuperação de áreas ambientalmente degradadas;
Desenvolvimento institucional; despoluição de bacias, em regiões onde já estejam
constituídos Comitês;
• Macrodrenagem.
A participação máxima do BNDES é de 80% dos itens financiáveis, podendo ser
ampliada em até 90%. As condições financeiras da linha se baseiam nas diretrizes do
produto BNDES Finem.
As solicitações de apoio são encaminhadas ao BNDES pela empresa interessada ou
por intermédio da instituição financeira credenciada, por meio de Consulta Prévia,
preenchida segundo as orientações do Roteiro de Informações disponível no site do
BNDES.
Público Alvo: sociedades com sede e administração no país, de controle nacional ou
estrangeiro, empresários individuais, associações, fundações e pessoas jurídicas de
direito público.
Para mais detalhes acesse www.bndes.gov.br

Não Reembolsáveis
Ministério do Meio Ambiente
• Fundo Nacional de Meio Ambiente
Finalidade: o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), criado pela Lei Nº 7.797 de
10 de julho de 1989, disponibiliza recursos para ações que contribuam para a
implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. As ações são distribuídas por
núcleos temáticos: água e florestas, conservação e manejo da biodiversidade,
sociedades sustentáveis, qualidade ambiental, gestão e pesqueira compartilhada e
planejamento e gestão territorial.
O núcleo de Qualidade Ambiental tem como uma das áreas de atuação os resíduos
sólidos industriais. O MMA recomenda observar a necessidade de orientar a
elaboração de projetos considerando Inventários e Cadastros de Resíduos Sólidos
Industriais para a apresentação adequada de projetos nesta área de atuação. Para a
área de atuação de resíduos sólidos industriais, os projetos serão somente atendidos
por meio de instrumentos convocatórios específicos, ou outras formas de indução, e
com prazos definidos e direcionados a um tema ou a uma determinada região do país
(a chamada demanda induzida).
Público Alvo: instituições públicas pertencentes à administração direta e indireta nos
níveis federal, estadual e municipal, e instituições privadas brasileiras sem fins
lucrativos cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA) e
que possuam no mínimo três anos de existência legal e atribuições estatutárias para
atuarem em área do meio ambiente (organização ambientalista, fundação e
organização de base).
Para mais detalhes acesse www.mma.gov.br

• Fundo Clima
Finalidade: assegurar recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de
empreendimentos que visem à mitigação e à adaptação à mudança do clima e aos
seus efeitos.
Podem ser financiadas atividades envolvendo a adaptação da sociedade e dos
ecossistemas aos impactos da mudança do clima; ações de educação e capacitação
em mudanças climáticas; projetos e tecnologias que reduzam as emissões de gases
de efeito estufa, projetos de redução de emissões de carbono pelo desmatamento e
degradação florestal, formulação de políticas públicas para solução de problemas
relacionados à emissão e mitigação de emissões de gases de efeito estufa, entre
outros descritos no Decreto Nº 7.343/10 (regulamentação da Lei Nº 12.114/09, que
instituiu o Fundo).
Público Alvo: o Ministério do Meio Ambiente elaborará, anualmente, plano de anual
de aplicação dos recursos do Fundo, que inclui indicação de áreas, temas e regiões
prioritárias para aplicação e modalidades de seleção, formas de aplicação e volume
de recursos.
Para mais detalhes acesse www.mma.gov.br

Ministério da Saúde/Fundação Nacional da Saude — FUNASA
• Programa de saneamento ambiental para municípios até 50 mil habitantes
Finalidade: fomentar a implantação e/ou a ampliação de sistemas de coleta,
transporte e tratamento e/ou destinação final de resíduos sólidos para controle de
propagação de doenças e outros agravos à saúde, decorrentes de deficiências dos
sistemas públicos de limpeza urbana.
O apoio da Funasa contempla aspectos técnicos de engenharia e de modelos de
gestão, e os itens financiáveis são: a implantação ou ampliação de aterros sanitários,
aquisição de equipamentos, veículos automotores, unidades de triagem e/ou
compostagem e coleta seletiva. Os projetos deverão atender ao manual de
orientações técnicas para Elaboração de Projetos de Resíduos Sólidos da Funasa,
disponível da página da internet da Fundação.
Público Alvo: municípios com população total de até 50 mil habitantes (conforme
eixo de ação 2007-2010 no componente de infraestrutura social e urbana do
Programa de Aceleração do Crescimento — PAC).
Para mais detalhes acesse www.funasa.gov.br

Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
• Programa Resíduos Sólidos Urbanos
Finalidade: aumentar a cobertura dos serviços de tratamento e disposição final
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, na perspectiva da universalização e
da sustentabilidade dos serviços prestados priorizando soluções regionalizadas a
serem geridas mediante gestão associada por consórcios públicos intermunicipais ,
com adoção de mecanismos de sustentação econômica dos empreendimentos e
controle social, enfocando o destino final associado à implantação de infra-estrutura
para coleta seletiva com inclusão de catadores.
As ações devem contemplar a implantação ou adequação e equipagem de unidades
licenciadas para tratamento e disposição final, incluindo aterros sanitários, que
poderão envolver projeto adicional de instalações para coleta e tratamento do biogás
com vistas à redução de emissões de gases de efeito estufa - GEE; aterros sanitários
de pequeno porte, bem como unidades de triagem, compostagem e beneficiamento
de resíduos sólidos. Complementarmente, deverão ocorrer ações voltadas para a
inclusão sócio-econômica dos catadores, quando for o caso, e ações relativas à
educação ambiental. As intervenções deverão ser operadas por consórcios públicos
intermunicipais com vistas a assegurar escala, gestão técnica qualificada, regulação
efetiva, funcionalidade e sustentabilidade na prestação dos serviços.

Público Alvo: Estados, Distrito Federal, municípios e consórcios públicos para a
implementação de projetos de tratamento e disposição final de resíduos em
Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento
Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios
Públicos com mais de 150 mil Habitantes. Excepcionalmente, enquanto o consórcio
não está constituído, o Estado deverá ser o tomador.
Para mais detalhes acesse www.cidades.gov.br

Ministério da Justiça
• Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD)
Finalidade: reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, bem como
aqueles ocasionados por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e
coletivos.
Serão apoiados projetos de manejo e gestão de resíduos sólidos que incentivem o
gerenciamento dos resíduos sólidos em áreas urbanas e rurais, contribuam para a
implantação de políticas municipais ambientalmente corretas ou que promovam
ações de redução, reutilização e reciclagem do lixo. Para receber apoio financeiro do
FDD é necessário apresentar Carta-Consulta, conforme modelo e procedimentos
divulgados pelo Ministério da Justiça.
Público Alvo: instituições governamentais da administração direta ou indireta, nas
diferentes esferas do governo (federal, estadual e municipal) e organizações nãogovernamentais brasileiras, sem fins lucrativos e que tenham em seus estatutos
objetivos relacionados à atuação no campo do meio ambiente, do consumidor, de
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico e por
infração à ordem econômica.
Para mais detalhes acesse www.mj.gov.br/cfdd

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
• Fundo Social
Finalidade: apoiar projetos de caráter social nas áreas de geração de emprego e
renda, serviços urbanos, saúde, educação e desportos, justiça, meio ambiente,
desenvolvimento rural e outras vinculadas ao desenvolvimento regional e social.
Os recursos do Fundo Social serão destinados a investimentos fixos, inclusive
aquisição de máquinas e equipamentos importados, sem similar nacional, no mercado
interno e de máquinas e equipamentos usados; capacitação; capital de giro; despesas
pré-operacionais e outros itens que sejam considerados essenciais para a
consecução dos objetivos do apoio.
A participação máxima do BNDES será de até 100% dos itens financiáveis.
Público Alvo: pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de
direito privado, com ou sem fins lucrativos, exclusivamente em programas
específicos, atividades produtivas com objetivo de geração de emprego e renda e
desenvolvimento institucional orientado, direta ou indiretamente, para instituições de
microcrédito produtivo (modalidade Apoio Continuado).
Para mais detalhes acesse www.bndes.gov.br
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