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PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS – PROVIAS 

 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) apresenta os dados do Programa de Intervenções 
Viárias (PRÓVIAS), os quais correspondem ao período de 2006 até 2008. Tal programa corresponde 
a uma operação de crédito entre o ente municipal e o interveniente financeiro, no caso o BNDES, 
que empresta recursos disponibilizados pelo Governo Federal. Para cada operação é necessário 
obter o aval da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e até esta data existiam 758 processos 
considerados aptos, que totalizaram o montante de R$ 789 milhões. O total de processos arquivados 
foi de 152 e de indeferidos 12. Veja no quadro abaixo os processos analisados pela STN por 
situação que se encontram.  

Processos Analisados do Programa de Intervênções Viárias - PROVIAS (em mil reais)
Situação Atual Quantidade Valor

ANÁLISE FINALIZADA (ENTE FEDERATIVO CUMPRIU OS LIMITES) 758 789.322.206  
ARQUIVADO 152 125.016.297  
INDEFERIDO 12 21.206.000    
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA. 6 12.996.000    
ENCAMINHADO À REGIONAL 1 537.240         
ARQUIVADO - A REGULARIZAR 1 825.000         
AGUARDANDO INFORMAÇÕES SOLICITADAS 7 8.625.000      
Total 937  958.527.743 
Fonte: STN  

Vemos na tabela acima que o valor total dos projetos com analise aprovada foi de R$ 789 milhões, 
entretanto consultando a execução do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) referente a este programa, percebemos que de 2005 em diante foram comprometidos até o 
momento apenas R$ 336 milhões e há o saldo de R$ 683 milhões para futuras operações. A dotação 
disponível para as operações durante este período do programa é de 1,020 bilhões de reais.  

Limites (A) Valores 
Liberados (B)

Valores  a 
Liberar (C)

Valores Comprometidos   
(B) + (C)

Saldo          
(A) - (B) - (C)

Saldo        
%

300.000          169.034         1.057             170.091                        129.909        43,3          
220.000          144.073         3.015             147.088                        72.912          33,1          
500.000          13.921           5.081             19.001                          480.999        96,2          

1.020.000       327.028         9.153             336.180                        683.820        67,0          

Programa

Fonte: BNDES 

Próvias 2006/05       
Próvias 2006/06       
Próvias 2008/05       

Execução Financeira do Programa de Intervenções Viárias Próvias pelo BNDES (em mil reais)

Total
 

Podemos identificar um descompasso entre a aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional e a 
efetiva realização da operação para o ente municipal. Já que enquanto existem R$ 789 milhões 
autorizados, temos somente R$ 336 milhões efetivados, ou seja, R$ 453 milhões autorizados e não 
repassados aos municípios. 

Durante o encontro de prefeitos e prefeitas promovido pelo Governo Federal nestes últimos dias 10 e 
11 de fevereiro, o presidente anunciou mais uma liberação de R$ 980 milhões para o programa. É 
sempre louvável a preocupação de se ampliar a alocação orçamentária para programas como o 
PROVIAS, mas desacompanhada da ampliação efetiva dos recursos, no caso, ampliação dos 
empréstimos realmente efetivados, a medida pode não resultar em nenhum efeito prático. Mais 
importante do que ampliar a alocação orçamentária, seria o  
Governo Federal se esforçar para que os recursos já disponíveis e já autorizados pela STN sejam 
efetivamente realizados. 


