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• Quem somos; 

• Contexto; 

• Variaveis a serem consideradas; 

• Riscos fiscais de origem; 

• Mecanismos de mitigação; 

• Proximos passos. 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 



QUEM SOMOS 

1975 

12 GTs 

2012 

Equilíbrio fiscal das 

contas públicas 
estaduais 



 

Diagnostico GSN Brasil! 
 

• Processo de descentralização x complexidade; 

• Estrutura diversificada de Planejamento, Orçamento, 
Gestão e Finanças nos GSN; 

• Diferentes recortes regionais; 

• Investimentos baixos e necessidades sociais altas; 

• Dificuldade de articulação horizontal/vertical. 

 

 

 

CONTEXTO 

OTIMIZAÇÃO DE ESFORÇOS E 
COOPERAÇÃO 



  
CONTEXTO 

12,1% 

13,6% 

R$ 449,3 bi 

R$ 233,6 bi 



  

 

CONTEXTO 
 

Mais desafios  a serem vencidos!!!!!! 
  

 

 

 

 



 Dificuldade do Estado em investir em 

infraestrutura 

• Contexto fiscal (baixo crescimento PIB x alta carga 

tributária- sensibilidade da receita x atividade 

econômica); 

• Escassez de recursos (financiar grandes projetos 
de infraestrutura);  

• Falta de capacidade técnica; 

• Orçamento altamente engessado; 

• Geração de déficit primário; 

• Inexistência de margem financeira disponível. 

 

 

VARIÁVEIS A SEREM CONSIDERADAS 



 PPPs – Sustentabilidade! 

• Como garantir a sustentabilidade fiscal? Até 

que ponto explorar esse novo mecanismo de 

financiamento? Risco Fiscal?  Como gerir? 

 

 

 

 

VARIÁVEIS A SEREM CONSIDERADAS 



  

• Riscos   

 
• Custo de oportunidade x Oferta de crédito 

• Custo financeiro menor do que o oferecido à PPP; 
• Pagamento de tributos; 
• Taxa de retorno; 

 
• Orçamento Público = Risco Sistêmico 

• Vinculação ao orçamento; 
• Frustração de receitas; 

 
• Risco do Modelo 

• Marco Regulatório; 
• Capacidade Fiscal. 

 
 

VARIÁVEIS A SEREM CONSIDERADAS 

Mudança variáveis fiscais existentes e 
previamente analisadas (BIRD)!!!!! 

PASSIVOS  
CONTINGENTES 



  

Comprometimento máximo com base em 
percentual da RCL 

 

• Art. 28 - LF -11.079/04 – máximo, 5% RCL p/ 

despesas decorrentes das PPP; 

• GSN encaminham dados PPPs  RREO/LRF; 

• Capacidade fiscal dos entes subnacionais ? ? ?         

(Vinculações e despesas obrigatórias ocupam 

grande espaço em suas programações 

orçamentárias e financeiras); 

• Pouca margem de manobra. 

PPP - RISCOS FISCAIS - ORIGEM 



 Comprometimento máximo com base em 

percentual da RCL 

 

 

PPP - RISCOS FISCAIS - ORIGEM 



  

Contratos de PPPs – Alguns dados GSN 
 

• Necessidades de Garantias - 8  - “Fundo garantidor” – 3 
funcionam - Necessidade de revisão marco regulatório; 

• Falta avaliação exaustiva custo beneficio dos projetos 
de investimento PPP; 

• Decisão PPP  + ou -  4 a 6 anos antes do 1º impacto 
financeiro (pgto) ; 

 

• Decisão não reflete LOA/LDO do Exercício =  projeto de 
“custo zero” para o governo atual. Falta AINDA 
entendimento do assunto. 

 

PPP - RISCOS FISCAIS - ORIGEM 



 

 Tratamento Contábil 
 

• Aprimoramento no modelo contábil de acordo com as 
normas contabeis vigentes – com base nos aspectos de 
cada contrato; 
 

 

• Proposta de cronograma ( enviada a STN) de 
implantação  PPP (que integra PCEs) para 31/12/2016.  

PPP - RISCOS FISCAIS - ORIGEM 



 Tratamento Contábil 
 

• Riscos: 

• Se os riscos relevantes assumidos pelo parceiro público 
não forem considerados no balanço do governo: não 
irão compor e  alterar os limites de endividamento 
previstos na LRF;  

•Contratos de PPP:  

•devem ser considerado no balanço, se o governo 
assume: 

• mais de 40% do risco de demanda do projeto; 

• mais de 40% do custo de construção e manutenção;  

(Portaria 614/2006 – Secretária do Tesouro Nacional) 

PPP - RISCOS FISCAIS - ORIGEM 



  

Revisão do modelo 

• Atualização dos marcos institucionais 
 

• Atribuição de mecanismos privados de 
operacionalização; 

• Instrumentos de medição; 
• Receita Corrente Líquida.  

 

• Modelos de garantia 

 
• Fundo Garantidor                                      
• Mecanismos não  
 personificados    

MECANISMOS DE MITIGAÇÃO 

Empresas 

Patrocinadoras 
 



 Mudanças SIAFs x SNIP! 

 Implantação de sistemas – óbices x avanços 

• Alguns estados já desenvolveram modulo de 
acompanhamento de investimento integrado ao novo 
SIAF; 

• Outros tem módulos de acompanhamento mas sem 
integração com o SIAF –DISPUTA; 

• Outros tem escritórios de projetos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECANISMOS DE MITIGAÇÃO 



 Mudanças SIAFs x SNIP! 

 Implantação de sistemas – óbices x avanços 

• Alguns controlam pelo PAF – programa de ajuste fiscal; 

• Câmaras de Conciliação – Juntas de programação 
orçamentária financeira; 

• Aprofundando  analise de risco; 

• GEFIN – GT- Qualidade Gasto, GT- Contabilidade e GT-
Sustentabilidade Fiscal – acompanhamento e estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECANISMOS DE MITIGAÇÃO 



  

 IMPORTANTE –devemos 
 

• Profissionalizar suas Equipes  - sucesso e adequada gestão; 

• Racionalizar a sua função, na preparação, negociação, 

acompanhamento e gestão das PPP; 

• Buscar  Análise e Gestão dos Riscos Fiscais diretamente com 

os envolvidos – mitigando quaisquer surpresas gravosas 

indesejadas; 

• Integrar PPPs ao processo orçamentário. 

 
 

PROXIMOS PASSOS GSN 



 IMPORTANTE - devemos 

• Avançar na construção de controles Investimentos; 

• Adequar marco fiscal, legal e regulatorio das PPPs– reduzindo 

as incertezas e riscos gerados pelo Público sobre o Privado ; 

• Incentivar a participação da Sociedade Civil no 

acompanhamento do contrato – CREDIBILIDADE!!! 

 

 

PROXIMOS PASSOS GSN 




