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Resumo.  Este  artigo  descreve  o  investimento  em  financiamento  para  
empreendimentos que modernizem a Administração Tributária e a Gestão dos  
Setores Sociais básico, que surge com o objetivo de apoiar organizações e  
pessoas  físicas  para  o  desenvolvimento  com  inclusão  digital,  criação  de  
emprego e renda e geração de divisas.

1. Informações gerais

O Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) realiza apoio financeiro oferecendo 
planos de financiamento para empresas e pessoas físicas. Para isto, é necessário haja 
uma priorização do desenvolvimento com inclusão social, a criação de novos empregos, 
geração de gera e divisas.

A modalidade de apoio financeiro chamada BNDES PMAT visa à modernização 
da  administração  tributária,  aumentando  a  qualidade  do  gasto  público  e  tornando  a 
gestão municipal mais eficiente, o que gera um aumento de recitas e a redução do custo 
dos serviços prestados.

2. Quem pode solicitar e o quê pode ser financiado

Tal modalidade de financiamento pode ser solicitada por qualquer município brasileiro, 
o  financiamento  pode  ser  utilizado  para  para  fortalecer  e  aumentar  a  capacidade 
gerencial,  normativa,  operacional e tecnológica das seguintes áreas da administração 
municipal: Administração Geral, Administração Tributária, Administração Financeira e 
Patrimonial,  Administração e Gestão das Secretarias,  Órgãos e Unidades Municipais 
prestadoras de serviços à coletividade.

De acordo com as áreas citadas anteriormente, os projetos a serem financiados 
devem envolver alguma das seguintes ações:

• planejamento, organização e gestão;
• legislação
• sistemas e tecnologia da informação;
• central de atendimento ao cidadão;
• cadastros;
• georreferenciamento;
• relação intra e interinstitucionais; e



• integração de informações municipais, tanto na esfera intramunicipal quanto no 
intercâmbio de informações com órgãos federais e estaduais.

3. Itens financiáveis

São financiáveis:  obras civis,  montagens e instalações,  máquinas  e equipamentos de 
informática, móveis e utensílios, softwares nacionais, motocicletas cujo uso seja voltado 
para atividades de fiscalização da área de administração tributária, capacitações técnicas 
e  gerenciais  e  de  servidores  públicos  efetivos,  serviços  técnicos  especializados  e 
serviços de tecnologia da informação, incluindo a customização de softwares.

Para investimento em equipamentos, é necessário que os mesmos apresentem 
índice de nacionalização de no mínimo 60%, calculado conforme as instruções definidas 
pelo BNDES, ou que cumpram o Processo Produtivo Básico (PPB).

4. Itens não financiáveis

Não são financiáveis: obras civis associadas a reaparelhamento de escolas, postos de 
saúde e assistência, aquisição ou arrendamento de bens móveis e benfeitorias, aquisição 
de  máquinas  e  equipamentos  usados,  despesas  com manutenção  de  atividades  e  de 
custeio da Administração Municipal, gastos com cursos de graduação e pós-graduação, 
gastos  com  desapropriação  ou  aquisição  de  terrenos  e  gastos  com  pavimentação  e 
iluminação pública.

5. Prazo e taxa de juros

O BNDES trabalha com uma taxa de juros muito baixa, tais taxas podem ser observadas 
no próprio site deste plano de investimento (www.bndes.gov.br/SiteBNDESbndes/bndes 
_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/pmat.html).  Os  investimentos 
podem ser feitos com um prazo de até oito anos, incluinto um prazo máximo de carência 
de dois anos.

6. Solicitação e acompanhamento

Para solicitar o financiamento, deve ser realizado um pedido diretamente ao BNDES ou 
através  de  uma  instituição  financeira  credenciado  ao  Banco.  Todos  os  documentos 
necessŕios podem ser encontrados no site.

Uma  vez  aprovado,  o  município  deve  elaborar  periodicamente  relatório  de 
acompanhamento  do  projeto,  com  modelo  fornecido  pela  instituição  financira 
credenciada, além disso, a instituição financeira irá realizar visitas técnicas periódicas 
para realizar o acompanhamento do projeto.
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