Condições e
Financiamento

Gestão e
Desenvolvimento
Institucional

Prazos

Ações Financiáveis

Prazo de carência

Até 24 meses de carência,
conforme a necessidade de cada projeto

Adequação de ambientes físicos, através de reforma e melhoria de instalações
operacionais e do atendimento ao cidadão, visando aumento da eficiência da
gestão municipal.

Prazo de amortização

Até 120 meses de amortização

Contratação de serviços técnicos especializados, para implementação de
sistemas de organização e gerência, base de dados, etc.

Prazo total

Até 144 meses

Aquisição de hardware, software e equipamentos de informática.
Redes de computação e comunicação.
Capacitação da equipe técnica.

Custos

Exemplos de itens financiáveis

Recursos Nacionais

A partir de 9,00% a.a.

Recursos Externos*

A partir de 4,03% a.a.

Reformas (obras civis), montagens, instalações.
Máquinas e equipamentos.
Agência do Paraná

Tarifas
Tarifas de análise e fiscalização

Entre 1,1% e 1,5% do valor do financiamento

Aprovação de projeto
O prazo médio de aprovação dos projetos no BRDE é de
apenas 90 dias. A celeridade do processo depende sempre
da qualidade dos projetos , e principalmente da regularidade
técnica, jurídica e fiscal do Município. O BRDE, por meio de
sua equipoe técnica, oferece total apoio na condução do
processo, a fim de garantir a máxima agilidade ao Município.

*Os contratos com recursos
externos são realizados
em Euros (€).
Assim, estão sujeitos às
variações cambiais ao longo
do prazo do contrato.

Av. João Gualberto, n° 570
CEP: 80.030-900
Curitiba – PR
Fone: (41) 3219-8000
Horário de atendimento ao público:
Das 9h30min às 18h30min
Contato: brdepr@brde.com.br
Solicitação de financiamento: canaldigital.pr@brde.com.br

www.brde.com.br

Hardware e Software (incluindo customizações, adaptações, atualização de
cadastros - georreferenciamento, aerofotogrametria, etc).
Móveis e utensílios.
Capacitação técnica e gerencial dos servidores.
Serviços técnicos especializados.

Mobilidade
Urbana

Saneamento

Geração de Energia e
Iluminação Pública

Investimentos
Gerais

Ações Financiáveis

Ações Financiáveis

Ações Financiáveis

Educação, Saúde, Infraestrutura Turística e Equipamentos Isolados.

Sistemas de transporte público coletivo urbano e
intermunicipal/interestadual de caráter urbano.

Abastecimento de água.

Implantação de sistemas de geração de energia limpa e renovável
(aquisição e instalação dos equipamentos geradores).

Ações Financiáveis

Pavimentação de vias, sistemas de drenagem, sinalização.

Tratamento de efluentes e resíduos industriais.

Esgotamento sanitário.

Acessibilidade, passarelas e passagens de pedestres.

Tratamento de resíduos sólidos e líquidos.

Sistemas de circulação de veículos não motorizados e pedestres.

Projetos de iluminação pública.

Gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas).

Desenvolvimento de Planos de Mobilidade Urbana.

Substituição de luminárias e sistemas de iluminação.

Recuperação de áreas ambientalmente degradadas.
Despoluição de bacias hidrográficas em regiões onde já existam comitês constituídos.

Exemplos de itens financiáveis:

Drenagem urbana.

Luminárias e lâmpadas led.

Macrodrenagem.

Painéis e sistemas geradores fotovoltaicos.

Desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Postes, suportes, reatores.

Veículos para o sistema de transporte.

Exemplo de itens financiáveis

Capacitação técnica e serviços de instalação.

Custos de obras de pavimentação de vias urbana.

Elaboração de estudos e projetos.

Exemplos de itens financiáveis
Elaboração de estudos e projetos.
Obras civis e instalações.
Aquisição de equipamentos.

Implantação de abrigos para sistemas de transporte público coletivo calçadas
com acessibilidade ciclovias, ciclofaixas, paraciclos e bicicletários, iluminação,
drenagem, arborização e paisagismo.

1

Linha
do
tempo

Solicitação
de financiamento

Escolas e Creches - Construção e/ou revitalização.
Postos de saúde - Construção e/ou revitalização.
Centros comunitários - Construção e/ou revitalização.
Infraestrutura turística.
Aquisição de Equipamentos Isolados.

Redução do desperdício e racionalização do consumo de energia elétrica
(ações de eficiência energética).

Exemplos de itens financiáveis
Obras civis e instalações.
Móveis e utensílios.
Equipamentos diversos para escolas, postos de saúdes e centros comunitários.
Máquinas e equipamentos rodoviários para atividades operacionais do município.
Equipamentos e Veículos para atividades finalísticas da Saúde e Educação.
Centro de Atendimento ao Turista.
Parques, praças e marinas.

Veículos adaptados para serviços de iluminação pública.
Outros equipamentos.

Obras civis e instalações.
Aquisição de equipamentos.

2
Entrega de
documentos cadastrais,
projetos de engenharia
e orçamentos
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Aprovação
da operação
no BRDE

4
Cadastramento da operação na STN,
com protocolo dos seguintes documentos:
a) Lei Autorizadora, emitida pelo Órgão
Legislativo competente
b) Parecer do Órgão Jurídico e Declaração
do Chefe do Poder Executivo
c) Parecer do Órgão Técnico
d) Certidão emitida pelo Tribunal de
Contas Estadual (TCE)
e) Comprovante do Encaminhamento das
Contas ao Poder Executivo do Estado"

5

Contratação

6

Liberação de
recursos

7

Fiscalização
do projeto

8

Liberação de
recursos

9
Fiscalização
do projeto
(As liberações e fiscalizações
podem ser realizadas quantas
vezes forem necessárias,
dependendo do tamanho e
complexidade do projeto).

10

Projeto
finalizado

