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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho, consolidado pela Coordenação-Geral de Planejamento e Programação de 
Investimentos – CGPLAN/DPP, objetivou a elaboração do Relatório de Gestão de 2008 do DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DOS TRANSPORTES – DNIT, em consonância com o disposto na 
Norma de Execução nº 3, de 19 de dezembro de 2008, aprovada pela Portaria CGU nº 2.238, de 19 de dezembro 
de 2008, que orienta, nos termos da Instrução Normativa nº 57/2004 e sua alterações, e Decisões Normativas nº 
93/2008 e nº 94/2008, do Tribunal de Contas da União – TCU, a elaboração e apresentação do processo anual de 
contas dos gestores dos órgãos e entidades sujeitos ao controle interno no âmbito do Poder Executivo Federal, 
relativo ao exercício de 2008. 

Todo o histórico de elaboração e consolidação deste Relatório de Gestão pode ser acompanhado pelo 
processo DNIT nº 50600.007883/2008-53. 
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PALAVRA DO DIRETOR-GERAL 

 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, Autarquia vinculada ao Ministério dos 
Transportes, responsável pela implantação, restauração, manutenção e conservação da infraestrutura de transportes 
do país, apresenta o Relatório de Gestão do ano de 2008. 

Ressaltamos que os recursos do Orçamento Geral da União destinados à autarquia foram bastante significativos, 
na ordem de R$ 9 bilhões, trazendo resultados satisfatórios na execução de obras afetas. 

Apesar dos muitos resultados satisfatórios, devemos considerar algumas questões que vêm dificultando a busca 
por um modelo de gestão ideal, dentre elas o quadro de pessoal do DNIT, que se encontra deficitário, tornando 
necessária a imediata autorização para realização de concurso público para provimento dos cargos vagos 
existentes, bem como a aprovação da reestruturação das carreiras do DNIT.   

Tais fatos vêm prejudicando a eficiência da atual Gestão, pois sem um quadro funcional completo e com um alto 
volume de obras a serem executadas – principalmente por meio do Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC -, a autarquia esbarra em muitas dificuldades para o cumprimento eficiente, eficaz e efetivo de sua missão.  

O ano de 2008 foi marcado por problemas pontuais no cronograma das atividades do DNIT. Passamos por duas 
greves: dos Procuradores Federais, que durou 85 dias, e dos servidores do DNIT, que paralisaram o órgão durante 
19 dias.  

Também deve ser considerado o fato de que algumas superintendências regionais tiveram desempenho aquém das 
expectativas da autarquia, o que também contribuiu para o atraso em alguns processos licitatórios e até mesmo na 
execução de obras.  

Importante destacar o comprometimento desta gestão em implementar o modelo ideal para a logística do 
transporte de cargas no país, a partir da implantação efetiva da cultura da multimodalidade, com o aproveitamento 
do potencial hídrico e a integração do transporte hidroviário ao ferroviário.  

Os investimentos previstos em rodovias não são suficientes para reduzir as desigualdades regionais e promover a 
integração nacional. É preciso desenvolver projetos que liguem rodovias, hidrovias e ferrovias – no caso do DNIT, 
contornos ferroviários – ajudando o país a superar questões como  a competitividade e a redução do Custo Brasil, 
visto que em algumas regiões, a falta de infraestrutura aumenta o preço dos produtos  em até 40 por cento.  

O DNIT tem grandes desafios na execução de obras de integração de modais de transporte e na busca por boa 
trafegabilidade e segurança. Sabemos que colaboramos, direta e indiretamente, para o progresso do país, 
promovendo geração de empregos, desenvolvimento de tecnologias e inclusão econômica e social. 

Agradecemos os Órgãos de Controle pelo apoio, pela credibilidade e pela atuação colaborativa junto à atual gestão 
do DNIT, que visa executar as obras do Governo Federal de forma a seguir à retidão os princípios que regem a 
Administração Pública. 

 

 

 

LUIZ ANTONIO PAGOT 

Diretor-Geral  
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1 - IDENTIFICAÇÃO 

 

Tabela 1.1 – Dados identificadores da unidade juris dicionada 

Nome completo da unidade e sigla Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - 
DNIT 

CNPJ 04.892.707/0001-00  

Natureza Jurídica Autarquia do Poder Executivo 

Vinculação Ministerial Ministério dos Transportes 

Endereço completo da sede Setor de Autarquias Norte, quadra 03, lote A. Edifício 
Núcleo dos Transportes. CEP n° 70040-902, Brasília-DF 

Endereço da página institucional na 
internet 

www.dnit.gov.br 

Normativos de criação, definição de 
competências e estrutura 
organizacional, regimento interno 
ou estatuto da unidade de que trata 
o Relatório de Gestão e respectiva 
data de publicação no Diário Oficial 
da União. 

 - O Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT foi criado pela Lei nº 10.233, de 05 de 
junho de 2001, publicada no DOU em 06 de junho de 2001. 
- O Decreto nº 5.765, de 27 de julho de 2006 aprova a 
Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 
em Comissão e das Funções Gratificadas do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 
- O Regimento Interno do órgão está previsto na Resolução 
nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do Conselho de 
Administração do DNIT, publicado no Diário Oficial da 
União em 26 de fevereiro de 2007. 

Código da UJ  titular do relatório  39252 

Códigos das UJ abrangidas  Não consolida outras unidades 

Situação da unidade quanto ao 
funcionamento 

Em funcionamento. 

Função de governo predominante 26 – Transporte 
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Tipo de atividade 
O Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes 
– DNIT é a Autarquia executora da política de transportes 
determinada pelo Governo Federal. Vinculada ao Ministério 
dos Transportes, foi criada para desempenhar as funções 
relativas à construção, manutenção e operação de infra-
estrutura dos segmentos do Sistema Federal de Viação sob 
administração direta da União nos modos rodoviário, 
ferroviário e aquaviário. Possui um Conselho Administrativo 
dirigido, de forma colegiada, por sete diretores nomeados 
pelo Presidente da República. O DNIT opera por meio dos 
recursos recebidos do Orçamento Geral da União e conta 
com recursos da União para a execução das obras. 

 
Portanto, o DNIT tem por objetivo implementar a política 
estabelecida para a administração da infra-estrutura do 
Sistema Federal de Viação, sob jurisdição do Ministério dos 
Transportes, que compreende a operação, manutenção, 
restauração, adequação de capacidade e ampliação mediante 
construção de novas vias e terminais, de acordo com a 
legislação pertinente e as diretrizes estabelecidas na Lei nº 
10.233, de 2001. 

 

Nome Código 

GERENCIA INSTITUCIONAL DE 
PESQUISAS RODOVIÁRIAS 

390012 

DIRETORIA DE INFRA-
ESTRUTURA  FERROVIÁRIA  

390021 

DNIT-PREMEF-BIRD 7383 390022 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
INFRA-ESTRUTURA DE 
TRANSPORTES 

393003 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS 

393004 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E 
PESQUISA 

393005 

DIRETORIA DE INFRA-
ESTRUTURA TERRESTRE 

393006 

DIRETORIA DE INFRA-
ESTRUTURA AQUAVIÁRIA 

393007 

DNIT-DIRETORIA EXECUTIVA 393008 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NOS 
ESTADOS AM/RR-DNIT 

393009 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO MS-DNIT 

393010 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NOS 
ESTADOS GO/DF-DNIT 

393011 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO RS-DNIT 

393012 

Unidades gestoras utilizadas no 
SIAFI 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO SC-DNIT 

393013 
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SUPERINTENDÊNCIA REG. NOS 
ESTADOS RO/AC-DNIT 

393014 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO SE-DNIT 

393015 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NOS 
ESTADOS PA/AP-DNIT 

393016 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO PB-DNIT 

393017 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO ES-DNIT 

393018 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO RJ-DNIT 

393019 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO MT-DNIT 

393020 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO RN-DNIT 

393021 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO PI-DNIT 

393022 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO TO-DNIT 

393023 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO CE-DNIT 

393024 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO SP-DNIT 

393025 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO AL-DNIT 

393026 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO BA-DNIT 

393027 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO PR-DNIT 

393028 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO PE-DNIT 

393029 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO MA-DNIT 

393030 

SUPERINTENDÊNCIA REG. NO 
ESTADO MG-DNIT 

393031 

DNIT-UCP-BID (904/975) 393039 

DNIT-UCP-BIRD (4188) 393040 

DNIT-UCP-BID (1046) 393041 

DNIT-PROJETO PACE 393042 
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ORGANOGRAMA DO DNIT 
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ORGANOGRAMA DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A estrutura orgânica do DNIT é prevista basicamente pela lei n° 10.233 de 05 de junho de 2001 e pelo 
anexo à Resolução n° 10, de 31 de janeiro de 2007 do Conselho de Administração do DNIT, sendo assim definida: 

 
 
I – Órgão superior de deliberação 
 
- Conselho de Administração 
 
 
II – Órgão executivo 
 
- Diretoria Colegiada 
 
 
III – Órgãos de assistência direta ao Diretor-Geral 
 
a) Gabinete 
 
b) Diretoria Executiva: 
 
b1) Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações - CGCL 
 
b2) Coordenação-Geral de Custos de Infra-Estrutura - CGCIT 
 
c) Ouvidoria 
 
 
IV – Órgãos seccionais 
 
a) Procuradoria Federal Especializada 
 
b) Corregedoria 
 
c) Auditoria Interna 
 
d) Diretoria de Administração e Finanças 
 
d1) Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças - CGOF 
 
d2) Coordenação-Geral de Administração Geral - CGAG 
 
d3) Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH 
 
d4) Coordenação-Geral de Modernização e Informática - CGMI 
 
 
V – Órgãos específicos singulares 
 
a) Diretoria de Planejamento e Pesquisa: 
 
a1) Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisa – CGESP; 
 
a2) Coordenação-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN; 
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a3) Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Projetos - CGDESP; 
 
a4) Coordenação-Geral de Meio Ambiente - CGMAB. 
 
 
b) Diretoria de Infra-Estrutura Rodoviária: 
 
b1) Coordenação-Geral de Construção Rodoviária - CGCONT; 
 
b2) Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária - CGMRR; 
 
b3) Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias - CGPERT. 
 
 
c) Diretoria de Infra-Estrutura Ferroviária: 
 
c1) Coordenação-Geral de Obras Ferroviárias - CGOF; 
 
c2) Coordenação-Geral de Patrimônio Ferroviário - CGPF. 
 
 
d) Diretoria de Infra-Estrutura Aquaviária: 
 
d1) Coordenação-Geral de Hidrovias e Portos Interiores 
 
 
VI – Órgãos descentralizados 
 
a) Superintendências Regionais: 
 
a1) Serviço de Engenharia 
 
a2) Serviço de Administração e Finanças 
 
a3) Procuradoria Federal Especializada 
 
a4) Unidades Locais 
 
a5) Administração Hidroviária 

 
 

Com o advento da Lei nº 11.518/2007 que criou a Secretaria Especial de Portos, o DNIT perdeu a 
competência no que diz respeito às atribuições relacionadas aos Portos Marítimos, acarretando em uma nova 
estruturação do órgão que preserva sua competência com relação a hidrovias e portos fluviais e lacustres. Com 
isso, a esfera de atuação do DNIT em relação à infra-estrutura de viação, sob jurisdição do MT, passou a ser 
constituída de: 
 

I - Vias navegáveis; 
 
II - Ferrovias e rodovias federais; 
 
III - Instalações e vias de transbordo e de interface intermodal; 
 
IV - Instalações portuárias fluviais e lacustres, excetuadas as outorgadas às Companhias  
Docas (redação dada pela Lei 11.518/07). 
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2 – OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICO S 

 
 

2.1 – Responsabilidades Institucionais – Papel do DNIT na Execução 
das Políticas Públicas 

 

O DNIT tem a sua atuação em um cenário de Políticas Públicas decorrente de:  

I. Determinação constitucional - Plano Plurianual - que estabelece as orientações estratégicas e 
diretrizes para ações governamentais; 

II. Organização institucional do Governo Federal (vinculação ao Ministério dos Transportes e as 
políticas estabelecidas pelo mesmo);  

III.  Determinações legais diretamente relacionadas ao Órgão ou que têm influência direta sobre a sua 
forma de atuação (Lei 5.917/1973 que estabelece o Plano Nacional de Viação, Lei nº 10.233/2001 
que reestruturou o Setor Transportes e criou o DNIT e Lei nº 8.666/1993 – Lei das Licitações) e; 

IV.  Políticas e Programas governamentais (exemplo: Programa de Aceleração do Crescimento – PAC). 

 As atribuições do Departamento de Infra-Estrutura de Transportes, assim como suas responsabilidades 
institucionais estão legal e regimentalmente vinculadas ao Ministério dos Transportes e às Políticas por esse 
estabelecidas para a infra-estrutura federal de transportes sob sua jurisdição. 

Criado pela Lei nº 10.233/2001 e tendo sua Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto nº 4.129/2002, 
alterado pelo Decreto nº 5.765/2006, o DNIT tem como missão implementar, em sua esfera de atuação, a política 
formulada para administração da Infra-Estrutura do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, 
manutenção, restauração ou reposição, adequação e ampliação de capacidade mediante construção de novas vias e 
terminais, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos nessa Lei. 

Com o advento da Lei nº 11.518/2007 que criou a Secretaria Especial de Portos, o DNIT perdeu a 
competência no que diz respeito às atribuições relacionadas aos Portos Marítimos, acarretando em uma nova 
estruturação do órgão que preserva sua competência com relação a hidrovias e portos fluviais e lacustres. Com 
isso, a esfera de atuação do DNIT em relação à infra-estrutura de viação, sob jurisdição do MT, passou a ser 
constituída de: 

I - Vias navegáveis; 

II - Ferrovias e rodovias federais; 

III - Instalações e vias de transbordo e de interface intermodal; 

IV - Instalações portuárias fluviais e lacustres, excetuadas as outorgadas às Companhias Docas (redação 
dada pela Lei 11.518/07). 

A Lei nº 5.917/1973 (Plano Nacional de Viação), por sua vez, estabelece o Sistema Federal de Viação sob 
jurisdição do Ministério dos Transportes, sobre o qual é permitido ao DNIT atuar. 

Os principais programas e ações de governo que cabe ao DNIT executar são aqueles relacionados à 
manutenção, adequação e construção de novas vias e instalações inseridas no Plano Plurianual em decorrência das 
Políticas Gerais de Governo que tenham ligação com a infra-estrutura de transportes e das políticas específicas do 
Ministério dos Transportes para essa infra-estrutura. 

Estes programas proporcionarão a redução dos custos de transportes beneficiando a crescente 
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movimentação dos produtos agrícolas e industriais e promovendo desenvolvimento do turismo em todo o território 
nacional, reduzindo o tempo de viagem com segurança para seus usuários. 

A atuação do Governo no setor de transportes tem dado preferência para a identificação adequada de 
projetos prioritários e a recuperação progressiva da capacidade de investimento público. Nesse sentido, ressalta-se, 
além do Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT), elaborado em 2007, o PAC, no qual o setor se destaca 
sobremaneira, tanto pelo volume de recursos aportados, quanto pela importância que a conclusão das obras terá 
para:  

 
I) o aumento da eficiência produtiva em áreas consolidadas;  
II) a indução do desenvolvimento de áreas de expansão de fronteira agrícola e mineral;  
III) a redução das desigualdades regionais em áreas deprimidas; e,  
IV) a integração da Região Sul-Americana. 
 
No exercício de 2008, o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC continuou sendo uma das 

principais prioridades da Autarquia. Somente para a execução deste programa, o DNIT dispôs de um orçamento de 
aproximadamente 12 bilhões de reais, quando somados recursos da LOA 2008 aos restos a pagar - RAP de 
exercícios anteriores conforme o quadro a seguir: 

 
EXECUÇÃO FINANCEIRA - PAC 

 

PAC AUTORIZADO LIQUIDADO % 

LOA 2008 
R$ 8.122.744.301,00 

 

R$ 1.692.180.526,99 

 

21% 

RAP 
R$ 4.207.565.672,67 

 

R$ 2.837.712.752,14 

 

67% 

TOTAL 
R$ 12.330.309.973,67 

 

R$ 4.529.893.279,13 

 
37% 

Fonte: SIAFI 
 
A realização física referente ao Programa de Aceleração do Crescimento sob a responsabilidade do DNIT 

está detalhadamente apresentada no item 2.3 deste relatório. 
 

 
 
MODO RODOVIÁRIO 
 
O Governo vem dando ênfase a ações e a projetos de conservação e restauração de rodovias, buscando 

paulatinamente o incremento de contratos de longo prazo, e aferidos por resultado em detrimento de contratos 
paliativos e de curta duração, bem como a relevantes obras de construção, adequação e ampliação da capacidade 
de rodovias. 

 
Além da manutenção da malha rodoviária, o DNIT teve sob sua responsabilidade outras ações 

consideradas essenciais para a infra-estrutura nacional, com destaque dado as seguintes obras: 
 
Construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro, 
Construção da Via de Acesso ao Porto de Salvador, 
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Adequação de Capacidade da Rodovia BR-101 no Nordeste, com a sua duplicação,  
Construção do Rodoanel de São Paulo. 
 
 
 
MODO FERROVIÁRIO 
 
Para que o crescimento do sistema ferroviário não sofra interrupção é preciso solucionar alguns entraves 

que ameaçam o desenvolvimento do modo, tais como: a dificuldade de obtenção de financiamentos para resolver 
os problemas de invasões de faixa de domínio das malhas ferroviárias e de passagem em nível irregulares, além 
dos gargalos físicos e operacionais existentes nas malhas concedidas.   

 
A malha ferroviária brasileira tem como principal característica - do ponto de vista histórico, econômico e 

geográfico - interligar áreas de produção agrícola e de exploração mineral do interior do País com os pontos de 
exportação de mercadorias – os portos. As maiores concentrações da malha ferroviária brasileira estão localizadas 
nos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

 
Os gargalos logísticos das ferrovias encontram-se principalmente em áreas urbanas, ocorrendo conflitos 

do tráfego ferroviário com veículos e pedestres. 
 
Em fase de conclusão encontram-se os projetos executivos do Contorno Ferroviário em Três Lagoas/MS 

e da Transposição da linha Férrea nos Municípios de Jales/SP, Santa Maria/RS e São José do Rio Preto/SP. 
Importante mencionar, também, o início da implantação das seguintes obras: Contorno Ferroviário de Campo 
Belo-MG, Contorno Ferroviário de São Francisco do Sul/SC, obras de rebaixamento da via férrea de Maringá/PR, 
Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia em Araraquara/SP e Inter-Modal de cargas em Campo Grande/MS. 

 
Em relação à ferrovia Transnordestina, tiveram continuidade, em 2008, as obras de construção do trecho 

Salgueiro/Missão Velha e de recuperação do trecho de Cabo (PE) a Porto Real do Colégio (AL). A empresa 
concessionária da malha ferroviária do Nordeste, responsável pela execução do empreendimento, já elaborou os 
projetos executivos dos demais trechos da ferrovia: Salgueiro/Suape (PE), Trindade (PE)/Eliseu Martins (PI), 
Missão Velha/Pecém (CE) e os respectivos estudos de impacto ambiental (EIA-RIMA). O projeto executivo do 
trecho Salgueiro/Trindade (PE) já foi concluído pelo DNIT. 

 
• Destaca-se, neste modo, a ação 1D69 - Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de 

Tutóia em Araraquara – SP:  

A ação consta do PAC e possui extensão de 27,0 km de linhas de pátio e 12,0 km de contorno. As obras 
estão em andamento e os serviços realizados referem-se à infra-estrutura da via permanente.  

No orçamento de 2008 foram autorizados R$ 60,4 milhões, dos quais foram empenhados 98,8% e 
liquidados 14,7%. Foram utilizados ainda recursos inscritos em Restos a Pagar – RAP. 

 
 
 
MODO AQUAVIÁRIO 
 
No ano de 2008, além da manutenção da malha hidroviária nacional, importantes obras do modo 

hidroviário avançaram no sentido de sua conclusão, como a construção das Eclusas de Tucuruí (76% de execução 
física acumulada, sendo 10% executados em 2008) e de 24 novos portos fluviais na região amazônica, ressaltando-
se a conclusão de dois deles no referido exercício – Nhamundá e São Sebastião do Uatumã. 

  
Para a infra-estrutura de transporte aquaviário, a atuação do DNIT, em 2008, desenvolveu-se em 

continuidade aos esforços governamentais para romper os gargalos estruturais existentes na infra-estrutura 
nacional. 
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2.2 – Estratégia de Atuação do DNIT na Execução das Políticas 
Públicas 

O DNIT foi criado pela lei n°10.233 de 05 de junho de 2001 como a Autarquia responsável pela execução 
das Políticas Públicas para a infra-estrutura de transportes, estabelecidas pelo Ministério dos Transportes. 

 
Por sua vez, as Políticas Públicas de um modo geral são estabelecidas, sobretudo, através de Leis 

referentes a períodos de governo, onde se destacam, para o período deste relatório de gestão, a Lei  11.653 de 7 de 
Abril de 2008 que estabelece o Plano Plurianual para o período 2008 – 2011 (PPA 2008/2011), a Lei 11.514 de 13 
de Agosto de 2007.- Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008 (LDO-2008)  e a Lei 11.647 de 24 de Março de 2008 
- Lei Orçamentária de 2008 (LOA 2008). 

 
Especificamente a LOA 2008 está mais diretamente relacionada ao Relatório de Gestão, pois este presta 

contas sobre o que foi estabelecido por aquela, detalhando as atividades bem sucedidas para o cumprimento das 
suas  metas, bem como os insucessos ocorridos. 

 
A LOA 2008 é um planejamento orçamentário, composto por Programas e Ações codificados e 

controlados por toda a Administração Pública e pela sociedade, estabelecendo e especificando vários objetivos 
governamentais através de parâmetros técnicos orçamentários, dentre eles: o tipo de ação, o  orçamento destinado 
a cada uma, sua origem, e a meta a ser atingida durante o ano de 2008. 

 
Além da prestação de contas mencionada anteriormente, o Relatório de Gestão também apresenta o 

desempenho de ações não orçamentárias desenvolvidas no DNIT para o cumprimento de sua missão institucional. 

 

2.2.1 – Estratégia para a Ampliação da Infra-estrut ura de 
Transportes  

    

2.2.1.1) Ampliação da Rede Rodoviária Federal Exist ente 

As ações presentes na Lei Orçamentária Anual de 2008 (LOA 2008), caracterizadas com a denominação 
de “Construção” e “Implantação”, têm como característica principal, respectivamente, a pavimentação e o 
aumento da malha rodoviária Federal a ser mantida pelo DNIT. 

 
A política de absorção de trechos rodoviários coincidentes, ou seja, situação onde o eixo da rodovia 

federal planejada coincide com rodovias estaduais existentes, também caracteriza um aumento da malha rodoviária 
Federal a ser mantida pelo DNIT. 

 
Por sua vez, as ações governamentais de Concessão de trechos rodoviários Federais à iniciativa privada se 

caracterizam efetivamente pela diminuição da rede rodoviária Federal sob administração do DNIT. 
 
A Política de transferência administrativa de rodovias para governos estaduais também tem a 

característica da diminuição da rede rodoviária a ser mantida pelo DNIT. 
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No início de 2008, o DNIT apresentava o quadro de rodovias federais sob seu domínio administrativo 
direto mostrado na tabela abaixo: 
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No final de 2008 tivemos o seguinte quadro de Rodovias Federais: 
 

 
 
 
Com a variação observada, comparando as duas tabelas, temos um acréscimo de 286,5 km de rodovias 

federais administradas pelo DNIT. 
 
Em 2008, destaca-se a efetivação da Concessão do 2º Lote de Rodovias Federais, totalizando 2.600,8 km 

entregues à iniciativa privada para administração durante 25 anos. 
 
Também em 2008, ocorreu a ampliação do prazo, até dezembro de 2010, para investimentos federais nas 

rodovias transferidas para os governos estaduais em decorrência da edição da Medida Provisória nº 82 de 2002. 
 
Quanto à absorção de trechos rodoviários estaduais coincidentes com rodovia federal planejada, foi 

atingida a extensão de 8,1 km, na BR-104/PB. 

 

 2.2.1.2) Ampliação da Rede Ferroviária Federal 

Em 2008, a Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária - DIF não concluiu nenhuma ação que proporcionasse 
a ampliação da malha ferroviária nacional, em virtude das obras de ampliação terem sido delegadas à VALEC.   
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 2.2.1.3) Ampliação da Rede Hidroviária Federal 

A ampliação da Rede Hidroviária Federal, no ano de 2008, teve como foco principal, a implantação de 
Terminais Hidroviários na Região Norte do país, associada à continuidade das obras de conclusão das Eclusas de 
Tucuruí, no estado do Pará. Essa transposição ampliará a navegação em mais 200 km, no rio Tocantins, 
interligando sua foz a cidade de Marabá, PA, perfazendo um trecho total navegável, nessa etapa, de 450 km. 
Houve também a implantação do terminal hidroviário da cidade de Guaíra no Estado do Paraná. 

 

 

2.2.2 – Estratégia para a Manutenção da Infra-estru tura de 
Transportes  

 

   2.2.2.1) Manutenção da Rede Rodoviária Federal 

O objetivo das ações de manutenção da malha rodoviária, todas inseridas no Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC com abrangência nacional, é manter as rodovias sob a administração direta do DNIT em bom 
estado de trafegabilidade, promovendo maior segurança, conforto e economia aos usuários.   

 
Na LOA 2008, para o conjunto das ações de manutenção, foram destinados R$ 2,8 bilhões e liquidados 

16,7%. A execução física, no entanto, alcançou, em média, 77,5%. O alto percentual físico frente à execução 
financeira pode ser explicado pela expressiva execução dos recursos inscritos em restos a pagar (RAP) oriundos do 
Programa 0220 – Manutenção da Malha Rodoviária Federal, integrante do PPA 2004 -2007. 

 
• Programa de Conservação, Restauração e Manutenção –  CREMA 

 
Criado por meio da Portaria GM/MT nº. 007, de 10/01/2008, esse programa constitui-se na principal 

estratégia para manutenção da malha rodoviária federal. Tem como premissas básicas a execução, em lotes com 
extensão média entre 300 km a 500 km de intervenções de recuperação funcional e estrutural dos pavimentos, 
recuperação da sinalização e drenagem em todo o lote, com prazo máximo de 36 meses para conclusão, a partir da 
ordem de início dos trabalhos e os 24 meses restantes destinados à conservação. Prevê, ainda, soluções de projeto 
com vida útil de dez anos, serviço de manutenção de pista e acostamento e de conservação da faixa de domínio, 
durante toda a vigência do contrato, recuperação do passivo ambiental, recuperação e manutenção de Obras-de-
Arte Especiais e pequenas adequações (trevos, terceiras faixas). O programa prevê ainda a formalização de 
contratos de preços globais, com prazo de vigência de cinco anos e serviços pagos por meio de índices de 
desempenho. 

 
Com a finalidade de possibilitar a implementação desse Programa, houve o planejamento e a colocação 

em licitação de projetos CREMA para 29,7 mil km, de um total previsto de 32,0 mil km. 
 

• Programa Integrado de Revitalização – PIR-IV 
 

O Programa Integrado de Revitalização - PIR-IV tem como premissas básicas a execução continuada, em 
lotes com extensão média de 200 km, de intervenção de caráter funcional (conserva pesada), manutenção do 
pavimento de pistas e acostamentos, da faixa de domínio, da sinalização horizontal e recomposição da sinalização 
vertical por um período de 24 meses que prevê a realização de obras de recuperação e execução dos serviços de 
manutenção e de conservação rotineira, com vida útil de pelo menos quatro anos.   
 

Em 2008, foram licitados 16,8 mil km, de um total previsto de 29,8 mil km, contratados 4,0 mil km e deu-
se a execução de 13,8 mil km de manutenção em rodovias pavimentadas no âmbito desse Programa, entre os 
anteriormente contratados e os novos contratos. 
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• Restauração e Conservação Tradicional 
 

Durante o ano de 2008, foram restaurados 160,0 km e conservados 38,1 mil km de pavimentos, através da 
contratação de serviços. 

             2.2.2.2) Manutenção da Rede Ferroviári a Federal 

 
A manutenção da malha ferroviária nacional, em operação, está a cargo das concessionárias ferroviárias. 

  

2.2.2.3) Manutenção da Rede Hidroviária Federal 

Referente à manutenção da Rede Hidroviária Federal, a cargo das Administrações Hidroviárias, foi 
realizado o destocamento de 1.522 km de vias, a dragagem da foz do rio Pucu, AM e dragagem de outros 63 km 
em hidrovias, a implantação de espigões para manutenção de calado no rio Mearim, MA, a sinalização de 1.022 
km no rio Paraná e a manutenção de diversos atracadouros hidroviários, além do custeio das infra-estruturas locais 
das Administrações Hidroviárias, suas embarcações, equipamentos hidroviários e bens. 

 
 

2.2.3 – Estratégia para a Operação da Infra-estrutu ra de Transportes  

   2.2.3.1) Operação da Rede Rodoviária Federal 

O objetivo da operação da rede rodoviária federal é o de permitir a fluidez do tráfego, garantir a 
segurança do usuário e cuidar para que não haja um uso indevido das rodovias, principalmente quanto ao tipo e 
peso da carga transportada, garantido a vida útil especificada pelos projetos de engenharia. 

  
Dentre os Programas de Operação de Rodovias Federais administradas pelo DNIT destacam-se: 
 

• Operação do Sistema de Pesagem de Veículos  
 

Consiste na implantação de um dispositivo eficiente de controle de cargas nas rodovias para coibir os 
excessos e garantir a vida útil dos pavimentos. Atualmente existem 16 contratos firmados pelo DNIT para 
operação de 78 postos, sendo 45 fixos e 33 móveis. Na LOA 2008 foram alocados recursos no valor de R$ 80,0 
milhões, sendo executados R$ 77,7 milhões e liquidados R$ 71,6 milhões. 

 
 

• Sinalização nas Rodovias Federais (Pró-Sinal)  
 

O Programa tem como objetivo melhorar a sinalização da malha federal, garantindo orientação adequada 
aos usuários e maior segurança ao trânsito. Em 2008, foram sinalizados 5.503 km, com a seguinte distribuição: 
Região Norte: 415 km; Região Nordeste: 1.502 km; Região Sudeste: 651 km: Região Sul: 2.413 km e Região 
Centro-Oeste: 522 km. 

   2.2.3.2) Operação da Rede Ferroviária Federal 

A operação da malha ferroviária nacional esta a cargo das concessionárias ferroviárias 

  

2.2.3.3) Operação da Rede Hidroviária Federal 

No ano de 2008, houve a continuidade das operações das eclusas dos rios Taquari e Jacui, RS, bem como 



Relatório de Gestão 2008  

 

 23 

 

 

foi iniciado o planejamento para operação das eclusas de Tucuruí.  Foram iniciados os projetos de derrocagem do 
rio Paraná (Guaíra) e Tocantins (Lourenço) e os de dragagem do rio Paraguai (passo do Jacaré) e do baixo e médio 
Tocantins, todas as obras integrantes do PAC. 

 

2.2.4 – Estratégia para o Planejamento e Pesquisa  

Considerada uma das principais fases do processo de definição de políticas públicas, o planejamento, no 
âmbito do DNIT e em conjunto com atividades de pesquisa desenvolvidas pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias 
– IPR, tem se apresentado como importante ferramenta de programação e priorização de atividades que auxiliam o 
exercício das competências da Autarquia. Nesse contexto, estão apresentados a seguir, de forma mais detalhada, as 
estratégicas definidas no exercício em curso para o desenvolvimento das ações de planejamento e pesquisa 
relacionadas à infra-estrutura de transportes. 

   2.2.4.1 - Estratégia para a Programação de Inves timentos 

Como principal estratégia para elaboração da Proposta Orçamentária de 2009, foi adotado em 2008, em 
relação às propostas dos anos anteriores, um novo procedimento, incluindo critérios e cronograma aprovados pela 
Diretoria Colegiada.   

Sendo assim, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução nº1, de 29 de abril de 2008, contendo 
o cronograma para a elaboração da Proposta Orçamentária para o ano de 2009, seguido por todas as áreas do 
DNIT. O referido cronograma previu a elaboração de uma Proposta Orçamentária do Órgão que fosse anterior ao 
estabelecimento do referencial monetário (limite) imposto pelo Ministério dos Transportes.  

A elaboração dessa Proposta orçamentária prévia ao estabelecimento do limite foi a principal inovação 
realizada pela Coordenação de programação de Investimentos com relação à Elaboração da Proposta Orçamentária 
em 2008. 

A Diretoria Colegiada do DNIT consolidou e submeteu a Proposta à aprovação do Conselho de 
Administração que a aprovou. 

A principal dificuldade encontrada, no processo de elaboração da proposta orçamentária, foi a ausência 
de um sistema adequado para inserção de dados, sendo o Orçamento do órgão realizado em Planilha Excel, o que 
gerou dificuldades sem precedentes. Nesse sentido, elaborou-se, a partir de setembro de 2008, um Plano de 
Trabalho para desenvolvimento de um sistema informatizado que contemplasse os principais trabalhos 
desenvolvidos para a programação de investimentos do DNIT. 

O sistema foi idealizado em etapas, sendo a primeira o desenvolvimento de um programa de 
acompanhamento da execução orçamentária do exercício corrente, o Sistema de Planejamento Orçamentário - 
SISPLAN, adaptado às necessidades de informações da Diretoria de Planejamento e Pesquisa.  Essa primeira etapa 
foi satisfatoriamente cumprida em 2008 e para 2009 espera-se aperfeiçoar o sistema, incorporando sugestões dos 
usuários. 

A segunda etapa refere-se à elaboração da proposta orçamentária para 2010. O módulo do programa 
começou a ser desenvolvido ainda em 2008 e espera-se concluí-lo em 2009, em tempo para captação da Proposta 
Orçamentária do DNIT para 2010. 

A terceira e última etapa refere-se ao módulo do sistema para auxiliar na gestão das alterações 
orçamentárias, ou seja, créditos adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários). 

Cabe mencionar que a gestão do PPA é realizada com base no Sistema de Informações Gerenciais e de 
Planejamento –  SigPlan, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e por isso não houve a necessidade 
de elaboração de programa específico no âmbito do DNIT.  

A importância do SigPlan, junto aos órgãos de controle do Governo Federal como Controladoria Geral da 
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União e Tribunal de Contas da União, tem crescido significativamente, sendo que, para elaboração da Mensagem 
Presidencial e da Prestação de Contas do Presidente da República, o DNIT recebeu orientações expressas do 
Ministério dos Transportes para utilizar dados exclusivamente do SigPlan. Sendo assim, tem-se reunido esforços 
junto à Unidade de Monitoramento e Avaliação - UMA do Ministério dos Transportes a fim de aprimorar a gestão 
do PPA, sugerindo publicação de Coordenadores de Ação, e orientando os Coordenadores no preenchimento das 
ações, sempre que solicitado. 

A principal dificuldade encontrada pelos Coordenadores de Ação do DNIT quanto ao preenchimento do 
SigPlan é a de adequar a unidade de medida estabelecida na Lei Orçamentária Anual – LOA com a medição 
realizada nos contratos, quando necessitam ser agrupados por funcional-programática, ou seja, o SigPlan requer o 
preenchimento do avanço físico da funcional-programática, na unidade de medida estabelecida na LOA, enquanto 
os Coordenadores de Ação trabalham, na prática, por contratos e com as unidades de medida estabelecidos, por 
exemplo, por atividade constante do projeto executivo da obra. Além disso, ressalta-se a ausência de um 
treinamento, necessário aos Coordenadores de Ação e equipes de apoio para a alimentação e operação do SigPlan.  

Como tentativa de solucionar o problema, o DNIT pretende, em 2009, implantar o Infrasig, ferramenta já 
utilizada por diversos órgãos do Governo Federal a exemplo do Ministério da Saúde. O principal entrave para 
iniciar tal projeto é a insuficiência do quadro de pessoal da Coordenação de Programação de Investimentos, 
problema generalizado no DNIT. 

 

2.2.4.2. - Programação de Recursos do PAC e PPI 

Em 2008, o DNIT operacionalizou o cadastramento de 700 empreendimentos do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC sob sua gestão.  

Relativos às ações de intervenção na malha rodoviária, onde se incluem serviços de construção e 
adequação, conservação, recuperação, sinalização e pesagem um total de 614 empreendimentos.  

Do modo ferroviário foram 7 empreendimentos cadastrados e, relativo ao modo hidroviário o número 
chegou a  57. 

A gestão da política de transportes, onde se inserem os empreendimentos ligados a estudos, projetos e 
pesquisas, além da modernização do DNIT, foram elaborados 22 cadastros em 2008. 

A sistemática de programação dos recursos, em 2008, foi alterada em relação aos procedimentos adotados 
em 2007, tendo como premissa básica entrada em operação no mês de fevereiro de 2008 do Sistema de 
Monitoramento do PAC – SISPAC, desenvolvido pelo SERPRO para o Ministério do Planejamento. 

Desta forma, foi feita a remodelagem do Sistema de Elaboração de Cronogramas e Cadastros - 
SISPAC/PPI, utilizado em 2006 para elaboração da programação das ações do Projeto Piloto de Investimentos – 
PPI, compatibilizando-o com o SISPAC, de modo a agilizar o processo de elaboração dos cronogramas por 
contrato e empreendimento. 

A partir da programação orçamentária dos recursos disponíveis na LOA/2008, proposta pelas 
Superintendências Regionais do DNIT e consolidada pelas diretorias setoriais, foi iniciada a elaboração dos 
respectivos cronogramas fisico-financeiros dos contratos e licitações afetas a cada empreendimento PAC.  

Os cronogramas foram elaborados visando retratar o tipo de intervenção a ser executada em cada contrato, 
buscando espelhar, na maioria dos casos, as extensões de pista a serem recuperadas/adequadas/construídas, em 
quilômetro. No caso de projetos, estudos, supervisão de obras a previsão de execução física foi indicada em 
percentual.  

Concluída a operação de elaboração e atualização dos cronogramas com a programação orçamentária do 
exercício, foi gerada no Sistema de Elaboração de Cronogramas e Cadastros SISPAC/PPI a Ficha Resumo do 
Empreendimento. 
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Das ações do modo rodoviário e da gestão da política de transportes, foi elaborado em 2008 o total de 2.836 
cronogramas. 

Após a geração da Ficha Resumo do Empreendimento foi feita a atualização do cadastro no SISPAC, 
respeitando os sete campos obrigatórios para validação do empreendimento, a saber: 

• Dados Básicos; 
• Localização e Licenciamento Ambiental; 
• Escopo da Intervenção e Resultados; 
• Estágio e Cronograma; 
• Fonte de Recursos; 
• Cronograma Financeiro; 
• Cronograma Físico. 

Concluída a análise e aprovação dos cadastros atualizados no SISPAC, a SPI/MP validou as programações 
apresentadas, disponibilizando os saldos dos empreendimentos para o exercício, propiciando ao DNIT a 
solicitação de autorizações para movimentação e empenho dos recursos da LOA/2008. 

Em 2008 o DNIT emitiu no SISPAC 1.699 solicitações de autorização de empenho. 

 

2.2.4.3 - Monitoramento dos Empreendimentos Rodoviá rios e 
Ferroviários do PAC 

Foi desenvolvida uma metodologia gráfica de acompanhamento gerencial, devido à necessidade do 
constante monitoramento dos empreendimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, principalmente pelo 
Planejamento DNIT e pelos órgãos externos, que resultou no seguinte produto:  

• Relatórios mensais em slides, detalhando o andamento físico dos empreendimentos rodoviários e 
ferroviários propostos no PAC e cuja execução é de responsabilidade do DNIT. O Relatório sobre 
os empreendimentos aquaviários é elaborado pela Diretoria Aquaviária. Depois de concluído pelo 
DNIT, é enviado ao Ministério dos Transportes para avaliação e posterior apresentação à Casa 
Civil.  

Os empreendimentos do PAC são monitorados desde as ações preparatórias – publicação do resultado da 
contratação da obra – elaboração Estudo de Impacto Ambiental (EIA)/Relatório de Impacto ao Meio Ambiente 
(RIMA), Projeto Básico Ambiental (PBA), Projeto de Engenharia, liberação de Licença Prévia (LP) e Licença de 
Instalação (LI), publicação do edital de licitação, etc. – até a conclusão da obra.  

 

2.2.4.4 - Acompanhamento físico-financeiro dos cont ratos de 
infra-estrutura de transportes 

Diante da inexistência de um sistema de controle de avanços físicos e financeiros dos contratos, houve a 
necessidade do desenvolvimento de um produto capaz de gerar relatórios periódicos e com informações 
cumulativas, da execução de todos os contratos e convênios que constam do Sistema de Medição (SMD). 

Nesse contexto, desenvolveu-se o Relatório de Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras/Serviços do 
DNIT – RAFFO, em planilha eletrônica, a fim de possibilitar uma visão do andamento das principais etapas dos 
serviços, além de verificar a razoabilidade do andamento da obra com os valores medidos, comparando o 
percentual de execução física com o de execução financeira, identificando aquelas em que será necessária adoção 
de medidas corretivas mais aprofundadas. 

O RAFFO, com periodicidade mensal e disponível no sítio eletrônico do DNIT, apresenta dois produtos, 
quais sejam: 
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• RAFFO Geral: relatório aberto por UF, BR, Contrato, Tipo de Intervenção e Indicadores.  

• RAFFO’s Analíticos – Resumo, Nacional e por Região/UF: de Construção, de Manutenção, de 
extensões contratadas e de quantidade de contratos. 

Constam do RAFFO todos os contratos ou convênios dos diversos tipos de intervenção (obras, manutenção, 
projetos, meio ambiente e outros), em andamento, paralisadas, ou encerradas no ano em curso, registrados no 
SMD. 

Além disso, contém informações cadastrais gerais do contrato tais como UF, BR, trecho, segmento, 
extensão, número do contrato, empresa executora, CNPJ, órgão conveniado, processo base, data base, data de 
inicio, data final, situação contrato e informa quais obras são de programas especiais (PAC, PPI, PPI/PAC) 

Em relação ao total da obra, são apresentados valores contratuais: inicial a PI (Preços Iniciais), aditivos a 
PI, atual a PI, de reajustamento, PI + R; valores executados até o mês, no ano e no mês; quanto falta para concluir; 
valores empenhados, liquidados, pagos e código orçamentário. 

Como estratégia de aprimoramento do acompanhamento físico-financeiro dos contratos de infra-estrutura 
de transportes, iniciou-se, em 2008, um trabalho conjunto com o SERPRO que a partir do segundo semestre de 
2009 fará com que o RAFFO seja gerado pelo SINDEC, possibilitando apresentar todas as informações constantes 
da versão atual, juntamente com outras bases de dados da Autarquia. 

 

             2.2.4.5 - Estratégia para o planejamen to da gestão da malha 
viária federal 

Atuando como estratégia de modernização para o planejamento da gestão da malha viária federal e 
disseminação de conhecimento, decidiu-se pela implantação de um Banco de Dados Geográficos como solução de 
ferramenta de integração, sistematização e, principalmente, disponibilização dessas informações para todas as 
áreas interessadas desta autarquia. Esse banco de dados está sendo abastecido com informações obtidas no 
levantamento com a tecnologia de rastreamento de precisão por satélites, GPS, no Sistema de Gerência de 
Pavimentos – SGP e no vídeo-registro.  

O Banco de Dados do SGP é basicamente alimentado com os dados de tráfego, estrutura, deflexão, 
irregularidade e defeitos do pavimento, por segmentos homogêneos, respeitando-se os limites da divisão em 
trechos do atual Plano Nacional de Viação – PNV e permite a: 

• Avaliação das condições da superfície dos pavimentos 
• Identificação dos segmentos críticos da malha rodoviária federal; 
• Elaboração do programa de manutenção da Malha Rodoviária Federal; 
• Verificação dos resultados de investimentos anteriores. 
• Projeção das condições da malha com aplicação de recursos 

Visando a sua alimentação, foram realizados levantamentos de campo (Levantamento Visual Contínuo – 
LVC e Índice de Irregularidade Internacional – IRI) no período compreendido entre os meses de janeiro a agosto 
de 2008, correspondendo aproximadamente a 53,0 mil km de rodovias pavimentadas. 

Além disso, foi realizada filmagem em cerca de 48,0 mil km das rodovias federais pavimentadas, não 
somente para o abastecimento do Banco de Dados Geográficos, mas, também, para auxílio ao sistema de gerência 
de pavimentos, subsídio na análise de projetos, elaboração de estudos de viabilidade e ao setor de operações, a 
partir dos relatórios gerados no levantamento de registro em vídeo de pontos críticos, de sinalização, de ocupação 
da faixa de domínio, de início de fim de travessias urbanas e obras-de-arte especiais.    

Contudo, devido a problemas operacionais do Órgão e divergências conceituais com órgão de controle 
externo não foram realizados em 2008, os levantamentos relativos aos dados deflectométricos do pavimento e à 
contagem volumétrica e classificatória de tráfego, com a estimativa de taxas de crescimento. A falta desses dados 
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inviabilizou a utilização do banco de dados SGP para a simulação dos cenários de investimentos para a malha 
rodoviária. 

Juntamente com a implantação do Banco de Dados Geográficos, foi contratada a aquisição de uma base 
de referência geográfica de precisão, com a tecnologia de rastreamento de precisão por satélites, GPS, para a 
malha rodoviária federal pavimentada, considerando as rodovias duplicadas, em duplicação e as pavimentadas 
simples alcançando uma extensão de 60,0 mil km. Nesse trabalho, foram georreferenciadas, também, 5727 obras 
de arte especiais e 2,0 mil km de terceiras faixas implantadas. 

Todas essas informações serão disponibilizadas, para consulta, ao público interno e externo, via web, em 
forma de dados vetoriais e alfa-numéricos, mapas temáticos, imagens e vídeos, além de servir de base para a 
elaboração e impressão os Mapas Multimodais do Sistema Nacional de Transportes, atualizando e substituindo os 
atuais mapas elaborados em 2002, que se encontram na página do órgão. 

 

2.2.4.6) Planejamento e Pesquisa Rodoviários 

O Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR), órgão vinculado à Diretoria Executiva do DNIT, é o 
responsável por pesquisas, estudos, elaboração de normas e manuais, cursos, seminários, consultoria, inspeções e 
outras atividades ligadas à pesquisa em infra-estrutura rodoviária. 

O ano de 2008 foi de alta produtividade para todas as áreas que definem as competências do IPR, apesar 
das dificuldades encontradas no atendimento de suas reivindicações para aquisição de material de consumo e 
equipamentos necessários para as suas atividades de rotina e para as demandas da Autarquia e Órgãos de Controle. 

Também ocorreram problemas de ordem material, tendo o IPR enfrentado grandes dificuldades de 
custeio, manutenção e segurança de suas instalações e equipamentos, com a não equipagem de sua Biblioteca 
Especializada, com a precária inserção na INTRANET do DNIT, com a não contratação de estudos e pesquisas 
previstas para 2008 e com o não-pagamento de filiação a organizações internacionais de pesquisa. 

Não obstante todos estes problemas enfrentados, o IPR concluiu atividades de grande relevância para a 
atuação do DNIT, tais como: 

• ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO: 

 
� Estudos de impacto do Bitrem nas rodovias federais 

Os estudos tiveram início em 30/06/2007 e têm o término previsto para 19/02/2009. 

� Estudos e atualização de banco de dados na identificação de rotas de transportes 
rodoviários de produtos perigosos na malha rodoviária federal. 

Os estudos tiveram início em 06/10/2007 e em 04/10/2008 foi entregue a Minuta do Relatório Final, que 
se encontra em fase de exame no IPR. 

� Revisão e atualização de normas técnicas e manuais técnicos 

Os estudos tiveram início em 06/12/2007 e têm o término previsto para 18/11/2010. Serão revisadas e 
atualizadas 46 Normas Técnicas e 11 Manuais Técnicos. 

� Pesquisa sobre utilização de escória de aciaria (acerita) como base e sub-base de 
pavimentos, com produtos gerados pela arcelormittal tubarão.    

A pesquisa teve início em 30/04/2004 e em maio de 2008 foi entregue a Minuta do Relatório Final, que se 
encontra em exame no IPR.  
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� Pesquisa sobre a utilização de escória de aciaria (silcor) como base e sub-base de 
pavimentos, com produtos gerados pela Belgo Siderúrgica S.A. 

A pesquisa teve início em 29/08/2007 e tem o término previsto para 29/08/2009. 

• CURSOS REALIZADOS: 

Em atendimento ao Programa de Capacitação aprovado pela Diretoria Colegiada do DNIT em 
10/06/2008, foram realizadas, em Brasília, na sede do DNIT, com instrutores do quadro do DNIT, sob a 
coordenação da equipe do IPR, os cursos de “Supervisão de Obras Rodoviárias”, “Administração da Manutenção 
Rodoviária” e “Controle da Qualidade em Obras Rodoviárias”, para a uma clientela de 47 técnicos de nível 
superior do DNIT, durante o período de 24/11/2008 a 12/12/2008. 

• INSPEÇÕES, VISITAS, REUNIÕES E RELATÓRIOS TÉCNICOS: 

Em atendimento às Diretorias, à Corregedoria, às Superintendências do DNIT e demais Órgãos de 
Controle (TCU, CGU) da Administração Pública, os engenheiros do IPR realizaram inúmeras viagens de inspeção, 
com elaboração de Relatórios Técnicos correspondentes. 

• PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO TÉCNICA: 

O acervo normativo do IPR se constitui basicamente de 390 Normas Técnicas e 731 Publicações 
Técnicas.  

Atualmente encontram-se disponíveis para download no site do DNIT (www.dnit.gov.br, link IPR): 390 
Normas Técnicas e 43 Manuais Técnicos.  

Todos os documentos foram preparados e gerados em padrão e-book (livro eletrônico), permitindo sua 
distribuição em CD-R e o acesso on-line pela INTERNET ou INTRANET do DNIT. 

 

   2.2.4.7) Planejamento e Pesquisa Ferroviários 

O uso compartilhado do espaço urbano por pedestres, veículos automotores e trens leva à criação de um 
ambiente favorável à ocorrência de conflitos e acidentes. Fica assim, a imagem de que a ferrovia constitui um 
obstáculo à organização e funcionamento das cidades, ao mesmo tempo em que segrega populações inteiras, 
dificulta seu acesso a equipamentos comunitários e, de uma maneira geral, impede que se beneficiem das 
vantagens da vida urbana.  

Custos sociais típicos, gerados por tais disfunções, referem-se principalmente a acidentes, a que se somam 
outros decorrentes da presença da ferrovia, tais como ruídos e vibrações que provocam no ambiente da cidade.  

Em conseqüência, impactos negativos ocorrem, resultando em aumentos de custos operacionais para a 
ferrovia e, principalmente, na imposição de elevados custos sociais para as populações localizadas em suas 
proximidades, com graves implicações em termos de perdas de vidas humanas e de prejuízos materiais. 

O Programa que esta sendo implementado pela Diretoria de Infra-estrutura ferroviária se propõe à adoção 
de soluções técnicas que busquem formas e meios que permitam melhorar a segurança das operações ferroviárias e 
os interesses das comunidades urbanas 

Os planos e programas em desenvolvimento na Diretoria de Infra-Estrutura Ferroviária – DIF referem-se 
a estudos, projetos e obras referentes a contornos ferroviários e implantação de dispositivos de transposição de 
linha férrea (viadutos, passagens inferiores, passarelas para pedestre). 

Um exemplo disso é o Programa de Segurança Ferroviária – PROSEFER, o qual pretende contribuir para 
a redução dos impactos resultantes de interferências mútuas entre ferrovias e equipamentos urbanos e rurais, 
através de obras como sinalização, viadutos, pontes e contornos ferroviários, bem como de melhorias nas atuais 
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condições de segurança em faixas de domínio e travessias, principalmente onde se encontrem passagens de nível e 
locais onde ocorra ocupação da faixa de domínio em áreas urbanas. 

Tem como objetivo realizar estudos que visam à implementação de medidas destinadas a minimizar os 
conflitos decorrentes das operações ferroviárias com as operações rodoviárias em passagens de nível e as 
interferências com o tráfego urbano em cidades atravessadas pelas ferrovias. O produto final esperado deverá 
conter sugestões e diretrizes na área de engenharia que venham ao encontro das necessidades de aprimoramento 
das condições de tráfego existentes, de modo a atender a seus objetivos precípuos de aumentar a capacidade de 
transporte e de conviver harmonicamente com a população que reside ao longo dessas vias. 

Os trabalhos deverão avaliar as condições atuais e futuras dos corredores de transporte ferroviário 
selecionados, de modo a suprir os órgãos federais, estaduais e municipais com as informações necessárias e 
suficientes para dispor de meios para intervir nos locais apontados, visando à melhoria do conjunto das condições 
de transporte ferroviário. Deverão, ainda, fornecer subsídios aos governos para que sejam estudadas soluções no 
âmbito de suas administrações de modo que eventuais problemas de invasão populacional das faixas de domínio, 
interface de modos de transporte diferente em áreas metropolitanas e passagens de nível em linhas ferroviárias em 
locais de alta densidade populacional sejam equacionados pelos seus órgãos competentes, de forma a minimizar os 
conflitos resultantes dessa convivência. 

  

2.2.4.8) Planejamento e Pesquisa Aquaviários 

Em 2008, não houve pesquisas hidroviárias. 

 

2.2.5 – Estratégia de tratamento da Política de Mei o Ambiente 

Para a execução de obras de infra-estrutura de transporte, o atendimento à legislação ambiental é fator 
essencial para a concretização dos objetivos planejados. 

Os produtos finais efetivos referentes ao atendimento da legislação ambiental que possibilitarão a 
elaboração de projetos, execução de obras e a operação da infra-estrutura de transportes federal, respectivamente 
são: a Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO), chamadas conjuntamente 
de Licenciamento Ambiental. 

Para a obtenção do Licenciamento Ambiental que é diretamente condicionado à localização da obra e seu 
tipo, um conjunto de estudos, autorizações e projetos, especificados pela legislação ambiental vigentes é exigido, 
dentre eles se destacam: Estudo de Impacto Ambiental (EIA)/Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), 
Projeto Básico Ambiental (PBA), Autorização para Supressão Vegetal (ASV), etc. 

Os processos de licenciamento ambiental também estão condicionados ao atendimento das especificações 
de diversos órgãos federais, estaduais e municipais, destacando o IBAMA, Órgãos Estaduais de Meio Ambiente – 
OEMAs, FUNAI, IPHAN, DNPM, Fundação Palmares, secretarias estaduais e municipais de meio ambiente. 

Para o tratamento da Política de Meio Ambiente no DNIT, viabilizando a execução de obras de infra-
estrutura de transportes para todos os modos (Rodoviário, Ferroviário e Aquaviário), a Autarquia apresentou em 
seu quadro operacional voltado para questões ambientais, em 2008, 40 profissionais, sendo 12 servidores 
concursados e 28 terceirizados. 

Os principais normativos vigentes em 2008 no tratamento da Política do Meio Ambiente da Autarquia são 
os seguintes: 

� Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e Controle Ambientais; 
� Manual de Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Domínio e Lindeiras das Rodovias 

Federais; 
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� Instruções de Proteção Ambiental das Faixas de Domínio e Lindeiras das Rodovias Federais; 
� Manual para Implementação de Planos de Ação de Emergência para atendimento a sinistros 

envolvendo transporte rodoviário de produtos perigosos; 
� Diretrizes Básicas Para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - Escopos Básicos/ 

Instruções de Serviço - 2006; 
� Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Programas Ambientais Rodoviários - Escopos 

Básicos e Instruções de Serviço; 
� Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias; 
� DNIT 071/2006– ES - Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de 

áreas consideradas planas ou de pouca declividade por vegetação herbácea - Especificação de 
Serviço; 

� DNIT 072/2006– ES - Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de 
áreas íngremes ou de difícil acesso pelo processo de revegetação herbácea - Especificação de 
Serviço; 

� DNIT 073/2006– ES - Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de 
áreas consideradas planas ou de pouca declividade por revegetação arbórea e arbustiva - 
Especificação de Serviço; 

� DNIT 074/2006– ES - Tratamento ambiental de taludes e encostas por intermédio de 
dispositivos de controle de processos erosivos – Especificação de Serviço; 

� DNIT 075/2006– ES - Tratamento ambiental de taludes com solos inconsistentes – 
Especificação de Serviço; 

� DNIT 076/2006– ES - Tratamento ambiental acústico das áreas lindeiras da faixa de domínio – 
Especificação de Serviço 

� DNIT 070/2006 – PRO - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras – Procedimento 
� DNIT 078/2006 – PRO - Condicionantes ambientais pertinentes à segurança rodoviária na fase 

de obras - Procedimento 
� PRO 211/94 - Integração de rodovias com o meio - ambiente na Região Amazônica 

Dentre as atividades relacionadas à questão ambiental, destacam-se a contratação, análise, 
acompanhamento e monitoramento dos diversos estudos e programas necessários à emissão das licenças 
ambientais, bem como daqueles constantes nas condicionantes das licenças emitidas, além da análise do 
componente ambiental dos projetos de engenharia, com a finalidade de recuperar o passivo ambiental porventura 
existente e evitar a geração de novos passivos, de forma que os empreendimentos obedeçam aos preceitos da 
política ambiental. 

As metas ambientais, constantes no SigPlan, abrangem a totalidade do escopo das atividades inerentes ao 
processo de licenciamento ambiental, considerando estudos ambientais, gestão e supervisão ambiental e 
pagamento de licenças. 

As atividades inerentes ao Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentáveis – PROFAS 
continuam em desenvolvimento, tendo sido emitidas no mês de janeiro de 2008 as Licenças de Operação para 7 
lotes do grupo 1 abrangendo cerca de 2.600 km. O conjunto das rodovias deste grupo, definidas por Portaria 
Interministerial como as de maior índice de acidentes e com maior potencial de risco ambiental totaliza 
aproximadamente 14.000 km, devendo as demais licenças de operação para o trecho restante serem requeridas até 
o mês de maio de 2009. 

Após dezoito meses de atividades, em maio de 2008, foi concluído, pelo grupo de trabalho instituído pelo 
Ministério dos Transportes, no qual houve participação do DNIT, o relatório final referente ao levantamento da 
situação do passivo ambiental da Rede Ferroviária Federal – RFFSA, então em liquidação. 

Em parceria com os demais agentes partícipes do processo de licenciamento ambiental, a o DNIT tem 
buscado otimizar os prazos demandados ao processo, a fim de viabilizar, o adequado desenvolvimento das 
atividades. Com esse objetivo, destaca-se o crescimento de licitações conjuntas abrangendo os Estudos de 
Viabilidade, Estudos Ambientais e Projetos de Engenharia, ou combinações destes, reduzindo consideravelmente 
os prazos dos processos licitatórios. 

No desenvolvimento de suas atividades relativas ao meio ambiente, o DNIT enfrenta algumas questões 
que provocam atrasos na efetivação das soluções e na busca de resultados com a eficiência e a eficácia que devem 
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ser aplicadas ao processo de licenciamento, a saber: 

a) No Âmbito Externo  

• Os órgãos ambientais têm definidos prazos curtos para atendimento às condicionantes 
das várias modalidades de licenças, haja vista que deve ser considerado o período 
demandado pelos processos de contratação e efetivação de convênios, em consonância 
com a legislação vigente; 

• O excesso de exigências constantes nos termos de referência para estudos ambientais e 
nas condicionantes das licenças e o prazo destinado à análise dos estudos e emissão das 
licenças onera os projetos e atrasa a execução das obras. 

b) No Âmbito Interno 

• Aprimorar o planejamento orçamentário com adequado dimensionamento dos custos 
inerentes aos processos de licenciamento e cumprimento das diversas condicionantes 
contidas em cada licença ambiental permitirá minimizar os atrasos no desenvolvimento 
adequado dos processos; 

• Deve ser ampliada a participação das superintendências regionais no que tange ao 
compartilhamento de informações técnicas a serem repassadas a esta coordenação-
geral; 

• Necessidade de elaboração de instruções de serviços para elaboração e análise dos 
componentes ambientais de engenharia para os modos ferroviário e aquaviário. 

Para a execução da atividade de gestão e acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental dos 
empreendimentos de infra-estrutura de transportes, o DNIT desenvolveu, em conjunto com o Centro de Excelência 
em Engenharia de Transportes – CENTRAN, uma importante ferramenta de geoprocessamento denominada 
Sistema de Apoio à Gestão Ambiental das Rodovias Federais - SAGARF, cujo objetivo principal é o 
monitoramento de informações acerca das licenças ambientais e suas condicionantes, estudos ambientais e até 
mesmo informações georreferenciadas dos empreendimentos. O sistema conta, ainda, com um banco de dados que 
pode ser utilizado para geração de mapas temáticos e que contém a localização das Unidades de Conservação e 
demais áreas ambientalmente relevantes, tais como reservas indígenas. 

Como principais indicadores de qualidade da atuação do DNIT na gestão ambiental destes 
empreendimentos, destacam-se os resultados obtidos no ano de 2008: 

• 45 (quarenta e cinco) licenças ambientais, sendo 9 Licenças Prévias, 13 Licenças de Instalação, 
10 Licenças de Operação e 13 Autorizações de Supressão de Vegetação; 

• 18 processos com demanda em meio ambiente para licitação; 
• R$ 74 milhões gastos com contratação de estudos ambientais e pagamento de licenças. 

É importante destacar que no ano de 2008 o setor ambiental do DNIT sofreu baixa de 6 servidores 
concursados, o que significou a perda de grande efetivo técnico de nível superior. 

 

2.2.6 – Estratégia para a Política de Desenvolvimen to de Projetos de 
Engenharia 

A legislação vigente determina que a execução de obras de infra-estrutura de transportes seja precedida de 
estudos que culminarão com a elaboração de Projetos de Engenharia. Os produtos finais efetivos identificados 
como Projetos de Engenharia de Infra-estrutura de Transportes estão divididos em Projetos Básicos e Projetos 
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Executivos: 

• PROJETO BÁSICO: Projeto que reúne as descrições técnicas necessárias e suficientes à 
contratação da execução da obra, ou seja, o conjunto de elementos que define a obra ou serviço, 
ou o complexo das obras ou serviços, objeto da licitação e que possibilite a estimação do custo 
final e do prazo de execução. 

• PROJETO EXECUTIVO  Projeto que reúne os elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, detalhando o projeto básico. 

Para o tratamento da Política de Desenvolvimento de Projetos no DNIT, viabilizando a execução de obras 
de infra-estrutura de transportes para todos os modos, a Autarquia apresenta em seu quadro operacional de 
funcionários, em 2008, composto por 88 profissionais, sendo 17 servidores concursados e 71 terceirizados. 

A partir de novembro de 2008, foi adotado o Planejamento Estratégico orientado para a modernização dos 
processos institucionais, com o apoio de Sistemas de Tecnologia de Informação, com o objetivo de agilizar a 
aprovação dos projetos contratados pelo DNIT, potencializando o estoque de projetos disponíveis para a execução 
de obras, com objetivo de melhorar a qualidade e elevar a quantidade de projetos aprovados. 

A área de desenvolvimento de Projetos de Engenharia atua para viabilizar a execução das obras de infra-
estrutura de transportes para a implantação, construção e manutenção da malha rodoviária federal, subsidiando 
tecnicamente a contratação destes junto a empresas consultoras. Acompanha o desenvolvimento dos projetos e sua 
respectiva aprovação final, quando prontos, são as principais atividades da Coordenação-Geral para que as obras a 
que se referem sejam então licitadas. 

Como foi citado acima, a partir de novembro de 2008, a CGDESP passou por uma mudança em sua 
gestão, buscando o gerenciamento e a operação baseados em Tecnologia de Informação em tempo real, o que está 
sendo desenvolvido no momento com recursos já existentes e disponíveis na Coordenação. Está em licitação a 
aquisição de um software, GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos, que irá mudar a concepção do 
estoque de projetos do DNIT passando da atual mídia impressa em papel para a mídia eletrônica digital, além do 
acompanhamento e aprovação do projeto em prazos bem menores do que os atuais.  

No decorrer de 2008, transitou e foi aprovado um número significativo e bem do que o previsto, 
comparativamente a anos anteriores, de todas as origens (funcionais programáticas do orçamento da União, 
Convênios e doações), e para todos os programas governamentais (Programa PAC, CREMA, PIR-IV, etc.). 

No decorrer do ano, houve uma perda muito grande de servidores concursados do quadro técnico da 
Autarquia, chamados em outros concursos públicos ou atraídos pela iniciativa privada, ambos com salários mais 
atraentes, especialmente para engenheiros especialistas em infra-estrutura de transportes, criando-se uma séria 
dificuldade para analises e aprovações de projetos de engenharia.  

Na questão orçamentária, com a implementação do Programa PAC, não houve problemas de 
contingenciamento orçamentário para desenvolver o estoque de projetos da autarquia. 

A relevância dos Sistemas de Informação em base informatizada para uma Coordenação que antes não 
contava com tal recurso é fundamental para aumentar a produtividade da área e representa um passo na ruptura 
com culturas arraigadas e hábitos superados em muito pela modernidade da Tecnologia de Informação.  

De fundamental importância é dotar o DNIT de um estoque estratégico de projetos que seja capaz de 
permitir respostas flexíveis às necessidades de eventuais ajustes orçamentários e de planos do governo. 

Além do desenvolvimento de um estoque de projetos, é extremamente necessário dar um tratamento 
adequado ao Acervo de Projetos que estão arquivados tanto em Brasília como na antiga sede no Rio de Janeiro, de 
forma a garantir uma fonte segura e rápida de consulta capaz de fornecer tanto um histórico de informações 
técnicas extremamente importantes, sobre a construção de determinada obra, para subsidiar obras de restauração, 
ampliação e manutenção do patrimônio viário do país. 

O Acervo de Projetos de Desapropriação, por exemplo, é uma fonte essencial de documentos necessários 
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para procuradores da Advocacia Geral da União, poder comprovar a correção dos respectivos processos, nas ações 
onde cidadãos requerem na justiça a cobrança de direitos e indenizações nem sempre devidas. 

Um dos principais óbices enfrentados pelo DNIT é a grande evasão de servidores concursados, face aos 
baixos salários pagos pela autarquia em relação aos demais órgãos do governo federal e alguns estaduais, 
estabelecendo um processo pernicioso de perda junto com esses profissionais, da memória técnica do órgão. Em 
2010, cerca de 400 servidores do DNIT estarão em condições de aposentadoria. Tal cenário, somado à perda da 
força de trabalho representada pelos servidores que já se desligaram da Autarquia e ao custo marginal decorrente 
de refazer cada projeto e cada obra a partir do marco zero, resulta em prejuízos ao erário e atrasos nas obras. 

Indicadores CGDESP 

• Previsão de projetos para 2008: 36 projetos aprovados; 

• Projetos aprovados em 2008:     85 projetos aprovados; 

• Projetos paralisados em 2008:  211 contratos de projetos; 

• Projetos em andamento (dez. 2008): 12 contratos de projetos  

 

2.2.7 – Estratégia para a Política de elaboração de  Estudos de 
Viabilidade 

Cada vez mais presente nas ações governamentais, e largamente utilizados na iniciativa privada, os 
estudos de viabilidade demonstram tecnicamente o bom uso dos recursos públicos, dando amparo às decisões 
políticas estabelecidas pelos governos Federal, Estadual e Municipal. 

Muito hostilizado no passado, em função da sua posição como caminho crítico já no início das etapas 
necessárias para o planejamento de obras de infra-estrutura de transportes, o Estudo de Viabilidade passa por uma 
fase de adaptação no DNIT, assim como ocorre com os Estudos Ambientais e a elaboração de Projetos de 
Engenharia, conciliando o tempo técnico estabelecido pela legislação com o tempo político, limitados aos 
mandatos, para as obras estabelecidas pelas Políticas Públicas. 

Particularmente no DNIT, os estudos de viabilidade analisam os aspectos técnicos, econômicos e 
ambientais de obras de infra-estrutura de transportes, não enfocando os aspectos financeiros em função da 
característica social das ações governamentais que não visam o lucro empresarial. 

Em 2008 a estratégia da Autarquia para atender a política de estudos de viabilidade se concentrou 
prioritariamente no atendimento completo das obras do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, porém 
muitos estudos frutos de Convênios foram elaborados e aprovados. 

Deve-se destacar como o principal insucesso, que prejudicou a publicação de editais de estudos de 
viabilidade elaborados pelo DNIT, o longo prazo para a disponibilização de Edital Padrão para este tipo de estudo, 
que apesar das inúmeras tentativas para sua concretização, ainda não estão disponíveis. 

Nas questões de análise de viabilidade, o ano de 2008 também se caracterizou pela disseminação da sua 
aplicação principalmente nas Superintendências do DNIT nos vários Estados do Brasil.  

Também neste ano ocorreu a sedimentação das normas internas do DNIT que especificaram os Estudos 
de Viabilidade, diante do vasto quadro de situações encontradas, nas quais destacamos as seguintes normas: 

� Portaria da Direção Geral do DNIT nº. 1705 de 14 de novembro de 2007; 

� Instrução de Serviço nº. 06 de 20 de novembro de 2007. 
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Em função de sua importância, vale também destacar as definições e a disseminação de alguns conceitos 
estabelecidos pela  IS -06 , na qual constam os seguintes tipos de Estudos de Viabilidade: 

• Estudo de Viabilidade Técnico, Econômico e Ambiental (EVTEA) é o conjunto de estudos, 
abrangendo várias alternativas para a solução de uma ou várias situações indesejadas para a infra-
estrutura de transportes, que são desenvolvidos para avaliação dos benefícios técnicos, socioeconômicos e 
ambiental, decorrentes dos investimentos em implantação de nova situação ou melhoramentos das 
situações já existentes. A avaliação apura se os benefícios estimados superam os custos com os estudos, 
projetos e execução das obras previstas. Resumidamente, o EVTEA define qual será a alternativa mais 
viável técnica, econômica e ambientalmente estudada. 

 
• Avaliação Econômica da Solução Técnica Adotada (AESTA) é a análise, somente econômica, de 

projetos, comparando os custos previstos e os benefícios diretos e indiretos esperados, obtidos com base 
em dados reais e recentes de Projetos de Engenharia existentes; ou seja: solução já definida sob os 
aspectos técnico, social e ambiental. A análise econômica faltante é feita computando os valores ao longo 
do período entre o início da realização dos investimentos e o final da vida útil considerada. A partir do 
fluxo de caixa, são calculados os indicadores de viabilidade, tais como taxa interna de retorno (TIR), 
valor presente líquido (VPL) e relação entre o benefício e o custo (B/C), bem como apresentada uma 
análise de sensibilidade, no qual se majora os custos conjuntamente com a minimização dos benefícios 
esperados. 

Em muitos casos, diante da urgência de ações que possibilitassem a execução de obras em prazos 
aceitáveis, houve a necessidade da implantação de uma estratégia onde os Estudos de Viabilidade fossem licitados 
juntamente com os estudos ambientais e a elaboração de projetos de engenharia. 

Atualmente os Estudos de Viabilidade no DNIT, passam por uma mudança de paradigma quanto ao seu 
momento de realização, sob a ótica do Plano Plurianual – PPA, e a sua abrangência, pretendendo antecipar e 
aumentar o alcance dos estudos realizados, de forma a permitir que um único estudo de viabilidade possibilite a 
realização de vários projetos de engenharia, contribuindo para a criação de um acervo de projetos na Autarquia à 
disposição para a programação da execução de obras. 

Em 2008, o DNIT analisou 74 EVTEA’s/AESTA’s sendo 28 com recursos da LOA 2008, consumindo 
aproximadamente R$ 7,3 milhões. Os 51 Estudos de Viabilidade restantes foram frutos de Convênios, sem ônus 
para o DNIT. 

Devemos realçar que muitas Licitações de Estudos de Viabilidade foram paralisadas em função da 
inexigibilidade desses estudos para as obras classificadas dentro do Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC, permitida pela publicação da Portaria nº.1.562, de 26 de dezembro de 2008. 

A Portaria DG nº. 310, de 7 de março de 2007, que regulamenta a descentralização administrativa do 
órgão, também possibilitou um aumento na quantidade de Estudos de Viabilidade no DNIT, porém o que se 
verificou em 2008 foi o despreparo das equipes técnicas das Superintendências Estaduais para as análises e 
aprovação desse tipo de estudo, acarretando sobrecarga de trabalho para a equipe de analistas da Sede, exígua em 
função da saída de muitos servidores concursados. 

No início de 2008, o DNIT contava com 11 profissionais, sendo 5 servidores concursados e 6 
terceirizados, no seu quadro de pessoal para atender toda a demanda da Autarquia nas atividades relacionadas aos 
Estudos de Viabilidade. No final de 2008 o nº. de funcionários foi reduzido para 6, sendo 3 servidores concursados 
e 3 terceirizados. 

Quanto às novas estratégias para agilizar a realização de Estudos de Viabilidade o DNIT pretende 
incentivar o uso de recursos de geoprocessamento no seu planejamento e realização, com a intenção de adquirir 
imagens de satélite ou promover parcerias com outros órgãos governamentais para o uso comum das existentes. 

Diversas outras parcerias são pretendidas para subsidiar os estudos, a exemplo da Polícia Rodoviária 
Federal, quanto aos dados de acidentes nas rodovias federais; e com IPEA/IBGE/EMBRAPA, entre outros, 
referente à ampliação de dados socioeconômicos da produção agrícola e da pecuária; com associações de logísticas 
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de transportes, etc. 

2.2.8 – Estratégia para a Política de Licitações  

Durante o exercício de 2008, foram homologadas 515 licitações. A soma dos valores dos objetos a serem 
contratados alcançou o montante de aproximadamente R$ 5,3 bilhões, os quais representaram investimentos em 
quase 47 mil Km. de rodovias conforme apresentado no quadro abaixo: 

 

No que se refere às licitações do DNIT, em 2008: 

• Foram homologadas cerca de 520 licitações, o que representa uma variação de 

18% em relação às 440 licitações ocorridas em 2007; 

• As licitações representaram intervenções diversas em cerca de 46.700 Km de 

rodovias, um incremento de 109% se comparado com os 22.393,96 km de 

rodovias afetadas em 2007; 

• As licitações totalizaram investimentos/despesas da ordem de R$ 5.35 bilhões. 

Comparado com os R$ 1,15 bilhões de 2007, houve um expressivo aumento da 

ordem de 365%. Os três tipos de intervenção que receberam mais recursos foram: 

CREMA (2ª etapa): 39,44%; Outros (implantação, pavimentação etc): 14,21% e 

Construções: 12,52%; 

• Cerca de 37% das 520 licitações foram realizadas na modalidade de pregão 

(aquisições ou contratação de prestação de serviços), uma queda (na quantidade)de 

-2%. A maioria das licitações foi realizada na modalidade de Concorrência com 
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232 certames realizados, um acréscimo de 58% em relação a 2007; 

• Não houve qualquer licitação relativa à Supervisão Ambiental; 

• As licitações relativas a procedimentos de proteção e atenção ao meio ambiente 

totalizaram cerca de 0,60% do total de gastos no mesmo período; 

• Na elaboração de projetos foram investidos aproximadamente 40% dos 

investimentos totais; 

• Em relação à quantidade de licitações efetuadas no período apenas a modalidade 

Convite e Pregão registraram variação negativa apresentando -43% e -2%, 

respectivamente em relação às quantidades registradas em 2007; 

• Cabe destacar a aprovação e implantação dos editais padrão que reduziram as 

ocorrências e agilizaram o trâmite dos certames. 

2.2.9 – Estratégia para a Política de Custos 

O Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO pode ser considerado uma terceira versão do 
Sistema de Custos Rodoviários (SICRO 2), ampliada para abranger os modais ferroviário e aquaviário, com 
inclusão ainda de obras de edificação. 

Promovido pela Coordenação Geral de Custos de Infra-Estrutura – CGCIT do DNIT e desenvolvido no 
âmbito do Projeto do Sistema Nacional de Custos de Infra-Estrutura (SINCTRAN), pelo Centro de Excelência em 
Engenharia dos Transportes – CENTRAN, uma parceria entre Ministério dos Transportes e Ministério da Defesa, 
o novo sistema contou com a colaboração de técnicos do DNIT e do Exército Brasileiro, além de consultores 
especializados. 

O novo sistema, aprovado pela Diretoria Colegiada do DNIT como Sistema de Custos Referenciais de 
Obras – SICRO3, em 17/06/2008, para entrada em operação no início de 2009, é composto do Manual de Custos 
de Infra-Estrutura de Transportes, das composições de custo unitário e de um sistema computacional propriamente 
dito, foi concebido para permitir ao DNIT cumprir suas funções institucionais, disponibilizando os custos 
referenciais para os modais rodoviário, ferroviário e aquaviário. 

 

2.2.10 – Estratégia para a Política de Ouvidoria 

 

No exercício de 2008, a Ouvidoria deu continuidade na sua Missão de promover a melhoria no 
desenvolvimento das atividades de integração entre o cidadão-usuário e a Autarquia, bem como o estreitamento do 
relacionamento administração-servidor. 

Para o cumprimento dessa missão, a Ouvidoria do DNIT utiliza-se de um sistema de comunicação direta 
com o usuário, disponível nas seguintes formas: Sistema 0800, mensagem eletrônica, carta, fax-símile, visitas 
pessoais ou audiências agendadas. 

No período, foi recebido um total de 12.864 demandas, conforme demonstra o Quadro I, identificadas por 
tipo de manifestação (ligação 0800, mensagem eletrônica e outros meios): 
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Quadro I 

 

Quadro I 

 

 

 

 

 

As demandas recebidas pela Central de Atendimento - 0800-611535, a maior modalidade de recebimento 
de demanda, no exercício de 2008, foi de aproximadamente 9.640 (nove mil, seiscentos e quarenta) contatos. Em 
média, a Ouvidoria recebe 40 chamadas por dia. A maioria absoluta dessas chamadas refere-se às demandas do 
tipo atendimento direto, ou seja, aquelas que são respondidas diretamente pela equipe da Ouvidoria ou são 
repassadas às áreas competentes para resposta imediata ao demandante. Essas chamadas referem-se principalmente 
a questionamentos quanto às condições das estradas, definição de rota, situação de multas, entre outras situações.  

As demandas recebidas, que necessitam de respostas pós-contato, são tratadas e encaminhadas ao 
solicitante. Cabe destacar que para ambos os casos, nos períodos de férias anuais (dezembro/janeiro/fevereiro e 
junho/julho), as demandas atingem os maiores picos. O quadro a seguir (Quadro II) demonstra o comportamento 
do atendimento no exercício (por mês de ocorrência): 

Quadro II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao atendimento as Mensagens Eletrônicas (e-mail), é a que demanda uma maior carga de trabalho 
e tratamento de resposta. Essa maior carga de trabalho refere-se ao tratamento que é dado as mensagens recebidas 
por esta Ouvidoria. 

Foi recebido e tratado, durante o ano de 2008, um total de 3.154 (três mil, cento e cinqüenta e quatro) 
demandas dirigidas por e-mail. 

Essas mensagens são catalogadas por tipo e recebem o tratamento devido diante de sua importância, 
relevância, risco e prioridade. O quadro a seguir (Quadro III)  apresenta a distribuição das demandas recebidas via 
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mensagem eletrônica por tipo: 

Quadro III 

 

 

 

 

 

 

 

A Ouvidoria utiliza como indicador de desempenho, o número de respostas às demandas recebidas, ou 
seja, a relação percentual entre as demandas recebidas e as demandas respondidas ao usuário. 

Esse indicador atualmente é utilizado apenas com relação às mensagens eletrônicas em face da sua 
dinâmica de processamento e resposta. Para os demais tipos de demandas, está sendo implementada a sua forma de 
monitoramento de recebimento/resposta. 

Assim, no exercício de 2008, do total de 3.154 mensagens eletrônicas recebidas, foram respondidas 1.833 
mensagens, ou seja, 59% do total. O quadro a seguir (Quadro IV) demonstra a correlação recebidas/respondidas:  

 

Quadro IV 

 

 

 

 

 

 

 

É necessário registrar que todas as demandas encaminhadas são informadas do seu recebimento ao 
usuário, o percentual de 59% refere-se às demandas recebidas, tratadas e respondidas em definitivo ao usuário, 
portanto, este percentual demonstra uma evolução e melhoria do atendimento pelo DNIT das demandas 
encaminhadas pelo cidadão. Resta também esclarecer que a situação reflete a posição em 31/12/2008, sendo parte 
das pendências foram respondidas em janeiro/fevereiro de 2009. 

A evolução do resultado desse indicador deverá ser significativa em 2009 em razão de que foi 
implementado, a partir de setembro de 2008, o programa de compartilhamento das atividades de ouvidoria com as 
Superintendências Regionais sendo nomeado, por meio da Portaria nº. 1.050, de 15 de setembro de 2008, um 
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representante para acompanhar as demandas de Ouvidoria em cada uma das unidades descentralizadas do 
Departamento.  

Sendo assim, no período de 16 a 18 de dezembro de 2008, foi realizado o 1º Encontro Nacional dos 
Representantes da Ouvidoria do DNIT, no qual esses representantes regionais foram treinados nos conceitos e 
formas de atendimentos e tratamento das demandas. 

Na busca do aperfeiçoamento das atividades, os integrantes da Ouvidoria do DNIT participaram de 
encontros e seminários focados no tema, dentre eles destacam-se os encontros de aperfeiçoamento em Ouvidorias 
Públicas realizados pela Ouvidoria-Geral da União nos Estados do Tocantins, Piauí, Goiás, Pernambuco, 
Maranhão e Rio Grande do Norte, no qual representantes das ouvidorias públicas debateram e planejaram as ações 
para o período 2008-2010. 

Também foram realizados eventos de capacitação dos colaboradores por meio de cursos, seminários e 
congressos, visando proporcionar maior segurança, eficiência e eficácia na condução dos trabalhos com vistas à 
conscientização dos servidores da necessidade contínua de observação e cumprimento da legislação que rege o 
Serviço Público Federal e o seu comprometimento com o usuário e, respectivamente, com a Instituição DNIT.  

As atividades da área, além do tratamento as demandas recebidas, pautaram-se na divulgação e 
disseminação das atribuições da Ouvidoria, tanto para o público interno quanto externo, buscando ampliar a 
transparência das ações do DNIT.  

Nesse sentido, a Ouvidoria realizou diversas visitas técnicas nas Superintendências Regionais objetivando 
a integração dessas com a Sede, visando também a melhoria do fluxo de comunicação, a solução e a prevenção de 
problemas, bem como a observância e o atendimento às necessidades apresentadas pelas unidades 
descentralizadas. Foram realizadas reuniões com o corpo funcional e percorridas as instalações das 
Superintendências e das Unidades Locais, atendendo-se, sempre que possível, às necessidades operacionais e 
sugestões dos servidores.  

Além da atuação já mencionada, a Ouvidoria, seja em razão do fluxo de demandas ou em respeito à 
determinação regimental, desempenhou, de forma específica, várias outras ações, delas destacaram-se: o 
diagnóstico de satisfação dos beneficiários do Plano de Saúde; a intermediação entre os usuários e a 
Superintendência Regional de Minas Gerais em processos de melhoria da BR-040; a vistoria técnica para 
fiscalização de obras na BR-101 Nordeste; o acompanhamento e monitoramento de respostas e manifestações a 
órgãos de controle; entre outras atividades. 

A Ouvidoria capitaneou, no exercício de 2008, o processo de seleção e eleição dos membros para a 
composição da Comissão de Ética do DNIT, esse processo iniciado no segundo semestre deverá ser concluído com 
a nomeação dos novos membros no início de 2009. 

Outra ação de destaque realizada no exercício foi a participação, como unidade coordenadora, do Grupo 
de Trabalho instituído para a revisão e proposição da estrutura regimental e funcional do Departamento, tendo sido 
apresentado o relatório final do GT em dezembro de 2008.  

A Ouvidoria tem avançado gradativamente na sua missão regimental buscando internalizar a importância 
das respostas às demandas do cidadão e incentivando a participação dos servidores nesse processo de 
fortalecimento do Controle Social na instituição. Esse processo que é lento e gradual tem surtido os efeitos 
esperados e os resultados apontam, pela melhoria do indicador de desempenho, que o caminho adotado é o correto. 

O avanço da melhoria do desempenho das suas atribuições requer o aperfeiçoamento da sistemática de 
recebimento de demandas por meio de um sistema informatizado de Ouvidoria, o que não foi possível no exercício 
de 2008, em razão de dificuldades encontradas de diversas ordens, dessa forma, os controles as demandas são 
realizadas de forma individualizada, gerando grande demanda de homem x hora e grande volume de papel. 

Esse sistema, que se planeja a sua contratação em 2009, consolidará, gerenciará e monitorará as 
demandas e será implantado em nível nacional e gerenciado pela Ouvidoria em Brasília, devendo ser operado pela 
equipe técnica da Sede e pelos servidores designados nas Superintendências. 
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A aquisição do sistema demandará, consequentemente, a reformulação da página da Ouvidoria na 
Internet, para que, por meio da home page, o usuário possa acessar eletronicamente os serviços da Ouvidoria. 

Nesse mesmo sentido, é necessário o aprimoramento da sistemática de Call Center para lidar com o 
atendimento via “0800”, atualmente em operação na Autarquia. Consequentemente, existe proposta da Ouvidoria 
para contratação de equipe especializada neste tipo de atendimento. Atualmente, o procedimento é realizado com 
04 linhas de atendimento por colaboradores da área no horário normal de expediente, o que não vem atendendo a 
atual demanda da Autarquia. 

O aprimoramento das ações da Ouvidoria e o incentivo ao aumento do volume de demandas apresentadas 
decorrem, naturalmente, da melhoria nas condições funcionais e operacionais da Autarquia, visto que, quanto 
maior apresentar-se a demanda, maior será a quantidade de respostas a serem fornecidas, ou seja, maior tempo e 
maior número de servidores nas áreas responsáveis serão necessários para o tratamento das demandas recebidas. 
Portanto, o objetivo da Ouvidoria é ampliar o atendimento ao usuário, com a preocupação de não comprometer as 
atividades operacionais fins do Departamento. 

O bom desempenho da Ouvidoria depende diretamente do seu corpo funcional e da colaboração dos 
gestores e executores no atendimento das demandas encaminhadas, o que se revelou, no exercício de 2008, 
satisfatório dentro do planejamento estabelecido. 

 

 

2.2.11 – Estratégia para a Política de Tratamento d as Auditorias 
Interna e Externa 

             

2.2.11.1 – Execução do Plano Anual de Atividades de  
Auditoria Interna – PAINT 

Com fundamento no Plano de Trabalho estabelecido no PAINT – 2008, foram realizadas as atividades de 
auditoria previamente selecionadas nas 23 Superintendências Regionais, e também em convênios formalizados 
com os Estados do Amapá e do Acre. Registra-se também a realização de 15 auditorias especiais, que foram 
motivadas por denúncias ou por solicitações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Gestão 2008  

 

 41 

 

 

 

 

Expomos a seguir, tabela demonstrativa das ocorrências verificadas, na área de engenharia, nas auditorias 
realizadas no âmbito do PAINT. 

 

Projeto Licitação Contrato Termo Aditivo
Processos 
Medição

Orçamentário/
Financeiro Execução

AM  6 3 1 - 3 4 3
RR  - - - - - - - -
PA  6 2 6 2 - 2 4 2
AP

CE CE  4 - 1 - 4 - - - 
PE PE  4  - - 2 1 2 4 2
BA BA  6 4 - 2 - 1 2 5
MG MG  5 -  - 3 - - 3 5
RJ RJ  5  - - 2 - - 5 1
SP SP  3 1 2 2 - 1 2 3
PR PR  7  - 3 3 1 3 - 4
RS RS  4 4 2 2 2 1 4 2
MT MT  5 5 1 1 - 2 5 3

GO  5 2 4 4 - 1 - 2
DF  - - - - - - - -

PB PB  5 4 1 3 - 3 - 1
RN RN  4  - - - - 3 4 3
MA MA  5 5  - - - 3 5 2
SC SC  3 1 2 2 2 1 1 2
ES ES  6 2 - 3 1 2 1 4
PI PI  5 5  - - - - 3 2
MS MS  4 2  - - 1 2 4 3
AL AL  3  - - 2 - - 1 3
SE SE  3  - 1 - - - 3 2

RO  6 1 1 1 - 2 6 3
AC

TO TO  5  - 4 - - - 5 -
Total 109 41 28 35 12 32 66 57

SR UF CONTRATOS

PROBLEMAS ÁREA DE ENGENHARIA

AM/RR

PA/AP

GO/DF

RO/AC

 

A partir dessas informações, obtidas nas auditorias de contratos e de convênios selecionados por 
amostragem, dispomos abaixo gráfico demonstrativo com a estratificação das ocorrências verificadas. 
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Distribuição de Ocorrências Encontradas (%)

projeto
15%

orçamentári
o/financeiro

24%

processos 
de medição

12%

termo aditivo
4%

contrato
13%

licitação
10%

execução
22%

 

 

             2.2.11.2–Acompanhamento das Recomendaç ões/ 
Determinações dos Órgãos de Controle. 

 

No segundo semestre de 2008 a Auditoria Interna do DNIT - AUDINT desenvolveu sistema 
informatizado para o monitoramento das determinações/recomendações dos Órgãos de Controle, denominado 
SISCON, com alimentação manual e utilização do software Access, por meio do qual foram registradas 
ocorrências desse tipo, bem como providências adotadas. 
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Apresentamos abaixo tela demonstrativa do SISCON: 

 

O SISCON, como pode ser observado no exemplo, permite a consolidação de informações relativas a um 
mesmo tema, e também oferece ao usuário um retorno gráfico, por meio da tipificação e totalização de registros.  

 
O sistema dispõe de função para o controle de prazos, e está sendo utilizado inclusive para o 

monitoramento de ocorrências oriundas de instituições do Poder Judiciário, do Ministério Público, e do 
Departamento de Polícia Federal. 

 
Dispomos a seguir, quadro com a consolidação dos resultados da base cadastrada (CGU + TCU + 

OUTROS) até o final de 2008: 

 

Quadro demonstrativo consolidado – Posição do SISCON em 30/12/2008. 
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Classificação do Atendimento Quantidade Percentual  (%) 

RESPONDIDAS 274 46,9 % 

NÃO RESPONDIDAS 298 51,0 % 

RECOMENDAÇÕES 12 2,1 % 

TOTAL 584 100 % 

 

Nos capítulos 12 e 13 deste Relatório de Gestão podem ser observados os gráficos obtidos por meio do 
SISCON, que permitem um acompanhamento gerencial da atuação da Auditoria Interna do DNIT no que diz 
respeito ao atendimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle interno e externo, 
respectivamente. Foi também incluído um item ao capítulo 13 para a apresentação dos resultados relativos às 
demandas originadas em outras instituições. 

      

2.2.11.3 – Obras com indícios de irregularidades. 

Como conseqüência dos trabalhos continuamente desenvolvidos, é possível verificar uma redução de 
aproximadamente 50% no número de obras a cargo do DNIT relacionadas no Anexo – VI da Lei Orçamentária 
Anual – LOA no último quadriênio.  

Levando-se em consideração o desenvolvimento do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, essa 
constatação pode ser considerada uma demonstração de efetivo empenho do DNIT em aprimorar e aperfeiçoar 
constantemente os mecanismos de controle interno e de atendimento aos órgãos de controle:  
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Evolução das obras com indícios de irregularidades graves - LOA 2002/2008 

 

 

             2.2.11.4 – Outros Registros Relevantes . 

A evasão de servidores registrada no último relatório de gestão agravou-se no exercício de 2008, e impõe 
consideráveis limitações ao cumprimento e ao acompanhamento das atividades estabelecidas pela legislação 
vigente.  

Além das atividades e questões já apresentadas, a Unidade também audita processos de reconhecimento 
de dívida e processos que foram transferidos para o DNIT, quando da sua criação, com a análise de relatórios 
produzidos pela Fundação Getúlio Vargas – FGV inseridos em cada um deles. 

 

2.2.12 – Estratégia para a Política de Recursos Hum anos  

 

A questão de insuficiência de Recursos Humanos no órgão continuou afetando negativamente a eficiência 
da autarquia no exercício de 2008. Há uma quantidade inadequada de servidores no órgão, ainda que tenha havido 
o concurso público em 2006, as necessidades não foram totalmente supridas, em razão de nos exercícios de 2007 e 
2008 não ter sido obedecido o plano de recomposição de pessoal por meio de concurso público. 
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É apresentada a seguir, a situação do quadro de pessoal do DNIT, tendo como referência os meses de 
dez/2006, dez/2007 e dez/2008: 

 

RH ATIVOS APOSENTADOS CEDIDOS REQUISITADOS 
BENEFICIÁRIOS 

DE PENSÃO 

CARGO EM 
COMISSÃO 

DEZ/2006 2793 106 42 54 53 41 

DEZ/2007 2960 146 44 43 80 47 

DEZ/2008 2806 193 43 123 131 54 

O DNIT possui, atualmente, 713 servidores percebendo o abono de permanência, os quais podem 
requerer aposentadoria a qualquer tempo. 

 

2.2.12.1 – Estratégia para o Treinamento e Desenvol vimento 

No que tange ao treinamento e desenvolvimento de pessoal, a maior parte da execução das atividades de 
capacitação programadas para 2008 foi viabilizada mediante a contratação dos cursos ofertados pela Escola 
Nacional de Administração Pública - ENAP e pela Escola de Administração Fazendária - ESAF. 

Alguns cursos, voltados para as áreas técnicas do DNIT, foram viabilizados por servidores da própria 
autarquia e de outros órgãos, que atuaram como instrutores internos, reduzindo-se a utilização dos recursos 
orçamentários.  Além de representar uma vantagem - pelo conhecimento técnico da realidade interna do órgão, dos 
seus valores e da cultura organizacional -, essa experiência só foi possível a partir da edição do Decreto 
6.114/2007, que prevê o pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso ao servidor público federal 
que em caráter eventual atuar como instrutor. 

O Instituto de Pesquisas Rodoviárias – IPR programou o treinamento para os técnicos da área finalística 
do DNIT, prevendo a realização de 8 (oito) cursos: 1- Administração da Manutenção Rodoviária; 2- 
Pavimentação; 3- Controle da Qualidade de Obras Rodoviárias; 4- Aulas Práticas de Laboratório de Ensaio; 5- 
Hidrologia e Drenagem; 6- Supervisão de Obras; 7- Misturas Asfálticas; 8- Inspeção de Obras de Artes Especiais, 
que seriam realizados entre fevereiro/2008 e novembro de 2008. 

 A previsão de inicio das atividades, em fevereiro/2008, ficou comprometida em função do atraso na 
liberação do orçamento para custeio das despesas com deslocamentos e pagamento de gratificação por encargo de 
curso ou concurso aos instrutores. 

Houve necessidade, também, de se rever as normas que regulamentam, no âmbito do DNIT, a execução 
dos cursos e treinamentos com instrutoria interna, o que demandou a modificação da Portaria/DG/DNIT nº. 654 e 
a elaboração de um novo ato, acarretando na revisão do cronograma de realização dos cursos. 

Outro fator que contribuiu para a alteração da programação foi a ocorrência da greve geral dos servidores, 
durante todo o mês de outubro. Por essas razões, o IPR realizou os cursos somente no mês de dezembro.  
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No exercício de 2008, foram capacitados 530 (quinhentos e trinta) servidores. 

 

2.2.12.2 – Serviço Médico Social - SMS 

O SMS/CGRH/DAF tem como principais atribuições: programar e coordenar a execução de programas 
de assistência médico-hospitalar, odontológica e social, de educação e de proteção à saúde dos servidores da 
Autarquia; orientar e supervisionar os serviços médicos, odontológicos e hospitalares em geral, e os de natureza 
social, prestados pelo DNIT aos seus servidores e dependentes, diretamente ou através de convênios e contratos 
com entidades especializadas; realizar exames médicos periciais de servidores, dependentes e pensionistas para 
fins de concessão e revisão de aposentadorias e outros benefícios relacionados a doenças e a incapacidade 
laborativa; propor e executar programas de prevenção de doenças e de melhoria da qualidade de vida. 

O DNIT possui Convênio com o Ministério dos Transportes e o Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal/MJ, para atuação conjunta dos seus Médicos e constituição de Juntas Médicas para a realização de perícias 
médicas dos servidores, dependentes e pensionistas dos três Órgãos.      

A Autarquia possui Plano de Saúde que engloba a assistência médico-hospitalar, laboratorial, exames 
complementares e serviços auxiliares de diagnósticos, terapia e internações para os servidores ativos e inativos, 
seus dependentes e pensionistas, através de contrato com Empresa especializada, em conformidade com a Portaria 
Normativa SRH/MP nº 1, de 27/12/2007, cujos serviços são prestados em caráter nacional, principalmente nas 
Capitais e nos municípios onde estão situadas as Superintendências Regionais e as Unidades Locais, num total de 
140 cidades. Em dezembro de 2008, o Plano de Saúde abrangia 3.242 beneficiários.     

Além de todas as atividades pertinentes à perícia e avaliação médica, o Serviço Médico-
Social/CGRH/DAF realizou os seguintes eventos em 2008 com vistas à prevenção de doenças: 

 

Evento 

 

 

Instituição Responsável 

 

Nº de participantes 

Glicemia e Educação Nutricional Hospital Anchieta 251 

Fundoscopia e Tonometria Ocular Centro Brasileiro da Visão – CBV 124 

Noções Básicas de Primeiros 
Socorros 

2º Batalhão de Emergência Médica 
do Corpo de Bombeiros do DF 

58 

Campanhas de doação de sangue Hemocentro de Brasília 108 

Campanha de vacinação Secretaria de Saúde de Brasília 793 

Campanha permanente de 
prevenção da hipertensão arterial 

Serviço Médico-Social 793 
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2.2.12.3 – Estratégia para a Adequação do Quadro de  Pessoal 

Além do insuficiente número de novas contratações por meio do concurso de 2006, expirado em 2007, a 
evasão de servidores do órgão continuou em 2008, motivados, principalmente, pelo defasado plano de cargos e 
salários do DNIT, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 

PERIODO  OCORRÊNCIA QTD 

DESLIGAMENTOS 44 

JAN – DEZ / 2006 

APOSENTADORIAS 47 

2006 Total   91 

DESLIGAMENTOS 129 

JAN – DEZ / 2007 

APOSENTADORIAS 45 

2007 Total   174 

DESLIGAMENTOS 110 

JAN – DEZ / 2008 

APOSENTADORIAS 52 

2008 Total   162 

 

Observa-se que a autarquia perdeu 427 servidores num período de 3 anos. Essas saídas de servidores 
treinados e conhecedores das atividades do DNIT acarretam sérios problemas e dificuldades para o alcance da sua 
missão institucional. 

Visando a suprir as perdas de servidores, ocorridas desde a realização do último concurso público do 
órgão, em 2006, a Direção do DNIT se empenhou no sentido da realização de novas contratações para a autarquia.  

Em maio de 2008, foi publicada a Portaria n° 125 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 
MPOG autorizando, além de outros órgãos e entidades, o DNIT a realizar processo seletivo simplificado para 
contração de 200 novos Técnicos de nível Superior por tempo determinado.  

O DNIT obteve, também em 2008, autorização para a realização de concurso público visando à 
contratação de 100 novos servidores efetivos para o cargo de Analista em Infra-Estrutura de Transportes. A 



Relatório de Gestão 2008  

 

 49 

 

 

autorização ocorreu por meio da Portaria n° 147 do MPOG, publicada no Diário Oficial da União – DOU em 
06/06/2008.  

Entraves relacionados à escolha da instituição que realizaria a seleção de pessoal, assim como a 
inviabilidade de se efetuar as duas seleções (temporários e efetivos) concomitantemente, fizeram com que o 
processo seletivo simplificado não fosse realizado. 

Com relação ao concurso público para o provimento de cargos efetivos, o prazo inicialmente autorizado 
por meio da Portaria n° 147/MPOG para o lançamento do edital não pôde ser cumprido devido à dificuldade de se 
contratar uma instituição para a realização do certame, tendo em vista a grande quantidade de autorizações 
efetivadas em um curto espaço de tempo para preenchimento de vagas no serviço público em geral. 

A greve dos servidores do DNIT, realizada em outubro de 2008, também comprometeu o planejamento 
do órgão no que diz respeito à realização do concurso. Dessa forma, a Direção da Autarquia solicitou prorrogação 
do prazo para a efetivação do certame, o qual foi novamente autorizado, por mais seis meses, por meio da Portaria 
n° 369/MPOG de 05 de dezembro de 2008.  

 

2.2.13 – Estratégia para a Política de tratamento d a transparência e 
da Comunicação Social  

 

Atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação do DNIT, em 2008, foram: 

• Divulgação institucional; 
• Elaboração de boletim informativo mensal (tiragem: 15 mil exemplares); 
• Elaboração de informativo interno semanal; 
• Acompanhamento e análise do noticiário diário e distribuição de clipping com as principais notícias 

relacionadas ao DNIT para todo órgão;  
• Atualização de notícias no site do DNIT; 
• Redação de press releases; 
• Criação de material publicitário; 
• Atendimento à imprensa nacional e regional; 
• Contatos estratégicos  com redações e colunistas; 
• Convocação de coletivas; 
• Acompanhamento de entrevistas e avaliação de resultados; 
• Redação de artigos e discursos; 
• Cadastro de jornalistas (mailing); 
• Organização de eventos relacionados à área de divulgação institucional, como palestras, entre outros. 

 

2.2.14 – Estratégia para a Política de Implantação de Indicadores de 
Gestão  

O ano de 2008 também se caracterizou pela mudança de tratamento dado pelo DNIT às questões 
relacionadas à prestação de contas e a implantação de indicadores de gestão da autarquia. 

 Coube à Coordenação-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos (CGPLAN), vinculada à 
Diretoria de Planejamento e Pesquisa (DPP), a tarefa de coordenar as ações para compilar os dados das várias 
Diretorias da Autarquia, e assim, atender às exigências legais quanto à apresentação à sociedade das seguintes 
peças gerenciais referentes ao DNIT:  Mensagem Presidencial”, “Prestação de Contas da Presidência da 
República” e “Relatório de Gestão”.  
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Deve-se ressaltar que em 2008 houve uma somatória de esforços para implantar definitivamente o 
sistema SigPlan no DNIT, possibilitando que toda a Administração Pública possa tomar conhecimento dos 
avanços físicos e financeiros das ações definidas pela Lei Orçamentária Anual. 

Com todos esses objetivos definidos, a CGPLAN criou um grupo permanente de profissionais com a 
missão de mapear processos internos, profissionalizar as relações entre as áreas internas e externas, oficializar a 
obtenção dos dados a serem usados, ao mesmo tempo em que atende os cronogramas definidos para a 
apresentação das peças gerenciais mencionadas anteriormente. 

 Esta estratégia apresentou excelente resultado, porém necessitando de ajustes para possibilitar uma 
melhor distribuição das atividades durante todo o ano, evitando a concentração de trabalhos nos trimestres final e 
inicial de anos subseqüentes, como hoje se verifica. A solução para esta particularidade dependerá da efetiva 
utilização do SigPlan em todas as áreas do DNIT e da pré-disposição da CGU e do TCU em liberar suas normas 
com as exigências para o conteúdo e formatação dos dados a serem apresentados pela Administração Pública na 
sua prestação de contas. 

Quanto aos indicadores de gestão, o DNIT planejou e estabeleceu um plano de ações em 2008 para 
implantação a partir de 2009, que está detalhado no item 2.4 – Desempenho Operacional.  

Caberão à CGPLAN as ações de Coordenação para a implantação deste programa, sendo que a partir de 
maio próximo, todos os esforços da equipe de prestação de contas estarão efetivamente concentrados neste 
objetivo. 

A Diretoria Geral decidiu em parceira com o Exército Brasileiro realizar um conjunto de ações a fim de 
promover a governança com eficiência, por meio de um melhor aproveitamento dos recursos, relativamente aos 
resultados da ação pública para a superação do atual modelo burocrático de administração, visando uma gestão 
pública empreendedora, voltada para a busca de modelos organizacionais e gerenciais eficiente. 

Nesse contexto foi idealizado um projeto que permitisse a elaboração de um protótipo informatizado 
para Direção-Geral do DNIT de um painel de controle com informações de Gestão, que é elemento fundamental 
contendo subsídios diários para a tomada de decisões. 

Foi desenvolvida uma Metodologia aplicada à rotina operacional do Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes – DNIT, considerando as questões estratégicas, como instrumento fundamental para a 
execução da Política Nacional de Transportes, a fim de proporcionar como um dos resultados, o controle das 
atividades diárias em um painel de indicadores, cujo objetivo principal é a gestão de projetos, considerando o 
“Ciclo de Vida Executivo” dos mesmos, e cujo controle se dá desde o seu início, até o seu descarte. 

Para o desenvolvimento dos indicadores foram utilizados procedimentos metodológicos de mapeamento 
dos fluxos de trabalho (work flows) identificados no trabalho entregue. 

Com a identificação dos fluxogramas referentes às rotinas internas e externas do funcionamento 
operacional do DNIT, pode ser elaborado, pela análise dos elementos relacionados aos projetos, um conjunto de 
indicadores operacionais de controle e acompanhamento das atividades e dos procedimentos em cada uma de suas 
fases. Essa mesma lógica foi aplicada às questões estratégicas. 

Assim um dos principais objetivos da elaboração dos indicadores foi identificar o status do projeto, 
considerando seus tempos de execução associados às respectivas responsabilidades, conforme descrito no Estatuto 
Interno e estruturado do Organograma Funcional do DNIT. 

O principal indicador proposto para o planejamento estratégico associado às atividades operacionais é a 
indicação da associação desses projetos com Planos de Governos (Planos de Transportes), possibilitando a 
identificação de seu status, relacionadas às fases do “Ciclo de Vida Executivo”. 

Destaca-se que o Painel de Controle se dá pela capacidade dos indicadores estimarem os tempos e datas 
de cada fase do projeto, considerando a data do seu início no Órgão. Além disso, pelo histórico de informações dos 
projetos já executados ou em execução, têm-se indicadores sobre as atividades críticas, determinando ao DNIT, no 
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seu processo de Gestão, onde investir mais esforços. 

O trabalho acordado no final do ano de 2006 para inicio no ano de 2007 e ficou dividido em cinco 
subitens: 

a) Prosseguimento da implantação do aperfeiçoamento do sistema de gestão em apoio a Direção Geral 
do DNIT. 

b) Aperfeiçoamento das funções críticas que interferem na implantação do Painel de Controle da 
Diretoria Geral do DNIT. 

c) Interação com o órgão de informática para assessoramento, sob o aspecto de processos gerenciais, 
para a operacionalização do Painel de Controle da Diretoria Geral do DNIT. 

d) Aperfeiçoamento das funções críticas que interferem na inserção dos convênios do DNIT no Painel 
de Controle. 

e) Inserção dos convênios do DNIT no Painel de Controle. 

f) Apoio direto aos órgãos internos do DNIT no aperfeiçoamento de suas funções críticas através de 
ações de reconfiguração de processos operacionais. 

 

2.2.15 – Estratégia para a Política de Correição  

Dentro de sua competência, a Corregedoria apresenta o Relatório de Atividades no exercício de 2008, que 
consiste em levantamento sucinto dos trabalhos realizados, baseados nas competências previstas no artigo 26 do 
Regimento Interno do DNIT, aprovado por meio da Resolução nº. 10, datada de 31 de janeiro de 2007.  

 Consta que, no exercício de 2008, a Corregedoria realizou atividades correicionais, bem como 
desenvolveu inúmeras ações no cumprimento de suas competências institucionais, que serão apresentadas, 
separadamente, na forma dos itens a seguir:  

I.  Estrutura da Corregedoria e Atividades de Capacitação;  

II.  Instauração de Procedimentos Administrativos Disciplinares; 

III.  Processos de Reconhecimento de Dívida;  

IV.  Corregedoria em Números. 

A Corregedoria atua como uma Unidade, no corpo da Autarquia, que promove e gerência a atividade 
correicional de forma a proporcionar às comissões apuratórias os meios e as condições técnicas e operacionais 
necessárias à realização dos seus trabalhos. Nesse sentido, para que a Corregedoria possa exercer suas atividades 
finalísticas, depende, exclusivamente, das demais áreas do DNIT, no tocante à disponibilização de pessoal para a 
composição das Comissões. 

Entretanto, como é de conhecimento geral, o DNIT encontra-se com o quadro de servidores bastante 
defasado em relação às suas necessidades, o que dificulta a composição das Comissões, posto que não se deva 
comprometer o desempenho das demais atribuições da Autarquia. 

Ressalte-se que, não obstante a realização do último concurso público que arregimentou novos 
servidores para a instituição, estes, por imposições legais, não podem participar como membros em processos 
administrativos disciplinares nem em sindicâncias punitivas, até que se cumpra o período de estágio probatório.     

Mesmo assim, diante das dificuldades existentes, a Corregedoria cumpre e faz cumprir o seu papel 
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regimental, contando com a participação de diversos servidores da Autarquia, na Sede e nas Superintendências, 
viabilizando o treinamento desses servidores para que possam compor as Comissões e, assim, manter o cadastro 
atualizado de agentes sindicantes. 

Cumpre ressaltar que, pelas dificuldades de pessoal relatadas e por economia processual e financeira, 
adotou-se o procedimento de designar um membro para compor mais de uma Comissão, possibilitando que mais 
procedimentos fossem instaurados, trazendo maior celeridade aos trabalhos. Contudo, foi garantida a 
imparcialidade e independência de cada Comissão, preservando a eficiência na execução da apuração.     

I - Estrutura da Corregedoria e Atividades de Capacitação:  

A Corregedoria conta atualmente, em seu quadro de colaboradores, com um total de vinte profissionais, 
que proporcionam a execução dos fluxos de trabalho demandados pela Autarquia, na esfera correcional. 

Conforme previsto em sua competência institucional, a Corregedoria mantém um cadastro atualizado de 
agentes sindicantes, composto de servidores de todo o DNIT, Sede e Superintendências, habilitados a participar de 
comissões, contendo um total de 165 (cento e sessenta e cinco) servidores. O cadastro de agentes sindicantes é 
alimentado regularmente com todos os dados necessários à identificação do servidor, bem como com informações 
referentes ao seu grau de instrução e à disponibilidade em participar dos trabalhos, nos períodos em que são 
convocados.        

O trabalho de capacitação dos servidores da Autarquia vem sendo realizado desde o ano de 2005, o que 
proporciona maior segurança e eficiência na condução dos trabalhos de correição, bem como conscientiza os 
servidores públicos da necessidade contínua de observação e cumprimento da legislação que rege o Serviço 
Público Federal.  

    II - Instauração de Procedimentos Administrativos Disciplinares:  

Na execução das atividades de correição efetiva e na esfera preventiva, no exercício sob exame, foram 
instaurados um total de 59 (cinqüenta e nove) procedimentos administrativos disciplinares, entre processos 
administrativos disciplinares, sindicâncias punitivas e sindicâncias investigativas, bem como comissões técnica e 
especial, que estão relacionados nos gráficos abaixo. 

As Comissões Técnicas atuam de forma preventiva e em acompanhamento, juntamente com a área 
técnica correspondente ao objeto da vistoria, onde são colhidos os dados, e levantadas as impropriedades 
ocorridas, e, ao término dos trabalhos, são tecidas as recomendações pertinentes ao saneamento do problema 
levantado.  

O gráfico a seguir representa o contingente de PAD’s, Sindicâncias e Comissões Técnicas instaurados 
no exercício de 2008: 
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III - Processos de Reconhecimento de Dívida: 

O Reconhecimento de Dívida constitui medida excepcional em que a Administração Pública ressarce 
Pessoas Físicas ou Jurídicas por obras e serviços prestados a esta Autarquia.  Ocorre, excepcionalmente, nos 
seguintes casos: 

- Execução de despesa sem empenho, nas hipóteses elencadas no art. 4º do Decreto-Lei nº. 1.875/81: 

� Despesas relativas a pessoal e encargos. 

� Contribuição para o PASEP. 

� Amortização, juros e serviços de empréstimos e financiamentos obtidos. 

� Despesas relativas a consumo de água e energia elétrica, utilização de serviços de 
telefone, postais e telégrafos e outros que vierem a ser definidos por atos normativos 
próprios. 

- Execução de despesa sem cobertura contratual, valor superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em 
observância ao disposto no parágrafo único do art. 60 da Lei nº. 8.666/93. 

Encontram-se na Corregedoria, em procedimento administrativo correicional (posição de 25 de março 
de 2009), 489 (quatrocentos e oitenta e nove) processos de Reconhecimento de Dívida, somando o valor 
aproximado de R$ 327.715.748,53 (trezentos e vinte e sete milhões, setecentos e quinze mil, setecentos e quarenta 
e oito reais e cinqüenta e três centavos), dentre os quais existem processos de obras e serviços de engenharia e 
processos de serviços essenciais, alguns deles referentes a exercícios anteriores a 2008. 

Tendo em vista o expressivo número desses processos de Reconhecimento de Dívida, coube à 
Corregedoria elaborar uma metodologia de apuração, cujo objetivo final foi colher indícios de responsabilização 
de servidor que possa ter dado causa ao Reconhecimento de Dívida em questão. Isso se deu pelo fato de os 
processos não estarem devidamente instruídos, o que impossibilitou à Corregedoria de atuar de acordo com suas 
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atribuições. 

Dessa forma, foram expedidos memorandos para cada área responsável pelos processos, requisitando 
que as mesmas apresentassem os elementos instrutórios necessários à admissibilidade da impropriedade e 
posterior apuração do fato em questão.       

As respostas aos citados memorandos estão sendo enviadas à Corregedoria, pelas diversas áreas do 
DNIT, Sede e Superintendências, e, à medida que chegam, os dados serão analisados, com vistas à adoção das 
providências pertinentes à apuração devida.     

 

IV - A Corregedoria em Números: 

Em cumprimento às suas atividades, a Corregedoria confeccionou documentos oficiais, expediu 
normativos, bem como instruiu processos e deu andamento a inúmeras demandas recebidas nesta Seccional. O 
quantitativo dos atos realizados no exercício de 2008 foi: 

- Ofícios: 157 

- Memorandos: 594 

- Memorandos - Circulares: 16 

- Fac-Símile: 88 

- Despachos: 1.315 

- Notas Técnicas: 04 

- Processos autuados: 93 

 

2.2.16 – Estratégia para a Política de Gestão Admin istrativa  

 

   2.2.16.1) Modernização e Informática  

De acordo com o Regimento Interno, à Coordenação-Geral de Modernização e Informática, subordinada 
à Diretoria de Administração e Finanças, compete promover a gestão e o acompanhamento de serviços 
especializados nas áreas temáticas relativas às políticas de desenvolvimento institucional, modernização e reforma 
administrativa, de documentação e de tecnologia da informação, em consonância com as orientações, normas e 
diretrizes emanadas pela Diretoria Colegiada do DNIT. 

A nova concepção da tecnologia da informação - TI, como área estratégica da organização, define um 
papel crucial para o seu desenvolvimento frente à crescente e ininterrupta demanda por soluções de informática. 
Na paralela, a amplitude e a complexidade do conjunto de ações multimodais que integram os Planos de 
Investimento a cargo do DNIT, particularmente as inseridas em 2007, no Programa de Aceleração do Crescimento 
- PAC compelem à busca de soluções e à adoção de providências eficazes para os seus controles e gestões, tanto 
no nível estratégico quanto nos níveis tático e operacional. Este cenário, no contexto do DNIT, supera a 
capacidade atual da CGMI para atender as solicitações de forma eficiente e eficaz, no tempo e com a qualidade, 
desejados, o que representa um alvo em constante dinâmica, de difícil alcance em face dos parcos recursos e 
ferramentas disponíveis em termos de tecnologia de informação.  

Embora a CGMI, de forma gradual, venha experimentando nos últimos anos um processo de 
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reorganização e de realinhamento tecnológico, inclusive da infra-estrutura física que o apóia, isso não foi o 
suficiente para atender às demandas reprimidas que se configuravam como necessidades emergenciais da 
Autarquia.  

Frente a este panorama, entendemos como fundamental a criação de um marco estratégico para o 
desenvolvimento das ações da CGMI, no qual estará descrita a situação presente, propostas as possíveis soluções e 
alternativas voltadas a atender as demandas de gerenciamento das ações do DNIT e dos respectivos Planos de 
Investimento.  

Para tanto, está em curso a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, onde 
estarão contidos o diagnóstico e a avaliação da situação atual, as diretrizes propostas e um conjunto de ações, que 
visam mitigar de imediato os principais problemas enfrentados e possibilitar que se tomem as medidas necessárias 
para proporcionar as mudanças requeridas.  

   

2.2.16.1.1 – Principais ações implementadas: 

Ao longo do exercício de 2008, a CGMI em atendimento ao estabelecido regimentalmente como de sua 
competência, executou um conjunto de ações de TI, em termos de infra-estrutura e de sistemas.  

Pode-se afirmar que, no geral, uma série de providências foi tomada no sentido da aquisição de novos 
equipamentos, adequação das condições nos ambientes computacionais da Sede e das Unidades descentralizadas, 
compra ou desenvolvimento de novos aplicativos, tudo isso visando facilitar e racionalizar as ações estruturantes e 
gerenciais a cargo do DNIT.  

Entretanto, algumas ações, embora iniciadas em 2008, não puderam ter suas conclusões viabilizadas neste 
mesmo ano, em virtude de o DNIT contar com uma série de procedimentos burocráticos que necessitam ser 
adequados. Esses gargalos são registrados adiante, correlacionados às iniciativas tomadas por essa CGMI em 
2008.  

 a) INFRA-ESTRUTURA DE TI 

Dentre as ações executadas, destacam-se as voltadas para: 

• Acompanhamento dos serviços, prestados pelo SERPRO, de suporte técnico e de administração 
de rede local e de longa distância; 

• Acompanhamento dos serviços de Help Desk, prestados pelo SERPRO; 

• Levantamento das necessidades dos usuários da Sede e das Unidades descentralizadas (SR’s - 
Superintendências Regionais e UL’s - Unidades Locais), no que diz respeito à equipamentos de 
TI, visando subsidiar a CGMI no preparo dos processos de aquisição; 

• Distribuição dos equipamentos de TI, buscando o atendimento das demandas em sua totalidade; 

• Substituição do parque de microcomputadores da Sede com a finalidade de padronizar e 
substituir cerca de 800 (oitocentos) equipamentos em estado de obsolescência, bem como para 
atender novas demandas; 

• Aquisição de 06 (seis) servidores para substituir estações de trabalho adaptadas para funcionar 
como servidores; 

• Aquisição de notebooks para atender demanda reprimida da Sede e das Unidades 
descentralizadas; 

• Remanejamento dos equipamentos utilizados na Sede, que ainda se encontravam em período de 
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garantia, para substituir equipamentos sem condições de uso nas unidades descentralizadas (SRs 
e UL’s); 

• Aquisição de equipamentos para atualização/adequação do parque tecnológico, cujo processo 
ainda não se encontra concluído, embora tenha sido iniciado em meados de outubro de 2008, 
composto de: 

03 swiches de console para equipar os racks de servidores; 

20 robôs de backup ; 

31 scanners ; 

02 racks e 03 chaveadores de console; 

04 plotters, para atendimento à área de planejamento e projetos; 

50 servidores para substituir estações de trabalho adaptadas para a função de servidor nas 
SR’s (02 por SR), no IPR - Instituto de Pesquisa Rodoviária e na PGE/RJ - Procuradoria do Rio de 
Janeiro . 

b) PROBLEMAS ENFRENTADOS NA EXECUÇÃO DA AÇÃO DE AQUIS IÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Destacam-se como principais causas motivadoras dos atrasos: 

• Sucessivas reprogramações orçamentárias; 

• Ocorrência de processos de aquisição com mesmo teor, serem tratados de formas diferentes; 

• Encaminhamento de processos não segue um fluxo pré-ordenado, demonstrando claramente a 
não existência de um padrão de procedimentos e acarretando retrabalhos; 

• Dificuldade no processo de cotação de preços pelo fato de o DNIT não contar com pessoal 
especializado;  

• Abertura de processos com a especificação de equipamentos de TI executada por outras áreas da 
Sede, sem a participação e ou interação com a CGMI;  

• Análises jurídicas carecem de simplicidade e objetividade, de forma a dar o conforto jurídico aos 
administradores. 

 

c) PROBLEMAS ENFRENTADOS NA EXECUÇÃO DA AÇÃO – PROJETOS DE AMBIENTE SEGURO 

Apesar dos projetos terem sido elaborados pelas Superintendências Regionais, ocorreram os seguintes 
problemas:  

• Dos 06 (seis) processos apresentados para a licitação dos projetos apresentados pelas 
Superintendências, apesar de terem sido iniciados em meados de novembro de 2008, 04 (quatro) 
foram impactados por dificuldades de ordem técnico-administrativa. 

• Apenas 2 (dois) processos de ambiente seguro lograram êxito: os da Superintendência de Rio 
Grande do Sul e de São Paulo. 
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d)  SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO: 

Ações executadas:  

• Aquisição de aplicativos para suprir as demandas internas, processos ainda não conclusos; 

• Solução informatizada para gestão de auditoria; 

• 11 Licenças do Autocad Map; 

• Gerenciamento eletrônico de documentos técnicos; 

 

e)  ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS CONTRATOS E SERVI ÇOS:  

  Em 2008, a CGMI coordenou e gerenciou a execução do contrato com o SERPRO, envolvendo: 

• Suporte técnico em redes locais; 

• Gestão e serviço em rede de longa distância; 

• Gestão de serviços em infovia; 

• Produção de serviços em plataforma alta; 

• Produção de serviços em plataforma baixa. 

Além do contrato com o SERPRO, a CGMI gerenciou inúmeros outros contratos que contemplam 
garantias sobre as aquisições. 

 

   2.2.16.2) Administração Geral  

De acordo com o Regimento Interno, à Coordenação-Geral de Administração Geral, compete: 

I – administrar as telecomunicações, segurança, manutenção de instalações e serviços de limpeza, 
serviços de refrigeração, elevadores, serviços gráficos e de reprografia, transporte das unidades administrativas do 
DNIT; 

II – administrar o material, envolvendo a organização do sistema, a formulação de procedimentos, 
protocolo e arquivo de documentos em geral, previsão de demandas e custos, estudo de mercado, aquisição, 
armazenamento, distribuição e controle de estoque; 

III - administrar bens patrimoniais móveis e imóveis do DNIT e Superintendências Regionais; 

IV - administrar a área de contratos e compras, seus instrumentos processuais com a elaboração de 
minutas de editais e contratos, quanto aos vencimentos, prorrogações, acréscimos e supressões, alterações 
econômico-financeiras, assinaturas dos contratos e suas alterações legais, nos processos pertinentes à área de 
administração do DNIT. 

A Diretoria Executiva do DNIT ressalta a importância do trabalho desenvolvido pela Fundação Getúlio 
Vargas que trata dos produtos firmados através do contrato nº 018/2007 quando identificada a necessidade da 
Autarquia na realização de ações de melhoria de gestão dos processos e procedimentos internos. 

Estas ações tanto administrativas, quanto técnicas foram contratadas com a Fundação Getúlio Vargas - 
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FGV, com a finalidade de elaboração de manuais, bem como de planejamento técnico voltado para 
intermodalidade, conforme detalhamento apresentado a seguir:  

1 - De Caráter Geral: 

a) Proposta de elaboração de Regimento Interno do DNIT 

b) Revisão e Consolidação das Normas Legais de Competência do DNIT 

c) Manual de Administração de Contratos e Convênios  

d) Manual de Prestação de Contas de Convênios  

2 - Na área de Orçamento e Finanças: 

a) Manual para elaboração e acompanhamento do planejamento orçamentário e financeiro do DNIT. 

3 - Na área de Administração Geral: 

a) Manual de Administração de Materiais 

b) Manual de Administração Patrimonial 

 

4 - Na área de Recursos Humanos: 

a) Plano de capacitação para o biênio 2008/2009 

   2.2.16.2.1 – Principais ações implementadas 

No âmbito de sua competência regimental e limite de atuação, a Coordenação-Geral de Administração 
Geral – CGAG executou, adequadamente, as ações sob sua responsabilidade, principalmente aquelas voltadas para 
a eficiência e resultados eficazes, com destaque especial para aquelas implementadas pelas seguintes 
coordenações: 

a) COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL - COPAT R: 

�  IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 

 Várias foram as tratativas, durante anos, com o objetivo de substituir os Sistemas de Patrimônio SMP e 
SAMP em uso pela SEDE/DNIT e Superintendências Regionais nos Estados, devido às inconsistências, limites e 
desatualização dos mesmos, o que impedia a geração de relatórios necessários na administração de bens de 
consumo e bens permanentes, bem como a implantação de requisição eletrônica e de leitoras ópticas entre outros. 

Buscando solucionar o problema, a COPATR, através da CGAG, estabeleceu entendimentos com a 
Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina no sentido de ser adotado o Sistema de Patrimônio 
contratado e implantado naquela Superintendência estendendo-o a SEDE/DNIT, e demais Superintendências - 
Sistema Web de Almoxarifado e Patrimônio-, o que irá permitir a incorporação dos bens destinados ao DNIT 
existentes nas Administrações Hidroviárias, bem como a incorporação e administração dos bens da Extinta 
RFFSA, ora em transferência para esta autarquia.  

É oportuno informar, que o Sistema já está sendo adotado pela SEDE/DNIT com programa de 
treinamento para a implantação nas demais Superintendências Regionais. 

É importante salientar, que a utilização do referido Sistema permitirá ao DNIT uma administração 
patrimonial moderna contemplando todas as necessidades de informação seja contábil ou gerencial, permitindo por 
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fim, um controle dos estoques, sua utilização, padronização a nível nacional, permitindo ainda a economicidade 
desejada. 

 O aludido Sistema encontra-se em implantação e a sua utilização permitirá ao DNIT uma administração 
patrimonial moderna, contemplando todas as necessidades de informação contábil ou gerencial, um controle de 
estoque, enfim, padronização a nível nacional, proporcionando a economicidade desejada.  

 

�   SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO: 

Foram autuados processos contendo previsão de Materiais de Consumo necessários as atividades 
administrativas do DNIT, estando as aquisições, em sua maioria, aguardando a entrega dos materiais adquiridos, a 
exceção do Processo nº 50600.000226/2008-85 – Aquisição de Cartuchos, que se encontra em andamento. 

Foram elaborados Termos de Referência contendo especificações e quantitativos com base no 
acompanhamento das necessidades e no estabelecimento de estoques mínimos, e ainda de acordo com as 
especificações contidas no CATMAT.  

 

� SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES: 

 Foram autuados processos contendo previsão de Materiais Permanentes solicitados pelas Diretorias e 
Coordenações da Autarquia, tais como mobiliário, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, encontrando-se os 
mesmos em tramitação. 

 

� PROBLEMAS ENFRENTADOS: 

             A Coordenação de Administração Patrimonial é um setor técnico acessório das atividades do 
órgão; e para o desencadeamento de suas competências regimentais, é necessário o auxílio de outras 
Coordenações. Entretanto, houve diversos fatores que prejudicaram a eficiência: 

• O procedimento licitatório do órgão é demasiadamente moroso, pois é avaliado por diversos 
setores até autorização final para homologação. Fato este que tem gerado o vencimento de 
informações processuais por declínio de prazos. 

• O Serviço de Patrimônio encontra dificuldades nas administrações dos bens patrimoniais, tendo 
em vista a resistência no estabelecimento das responsabilidades firmadas através dos Termos de 
Responsabilidade pelo Servidor/usuário; 

• Dificuldade no estabelecimento de armazenagem de Bens de consumo e permanentes, tendo em 
vista a morosa tramitação do processo de doação de bens inservíveis, considerando-se 
principalmente que em 2008 ocorreram eleições municipais, fato impeditivo de agilização do 
mesmo; 

• Dificuldade para o desenvolvimento de atividades de organização documental em áreas 
consideradas insalubres (depósitos de documentos), atendendo Acórdão do TCU, em função da 
não progressão de processo para a contratação de pessoal  especificamente qualificados. 

 Apesar das dificuldades enfrentadas, a COPATR desenvolveu as atividades pertinentes ao Setor. 
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b) COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E COMPRAS - COCOMP 

 

�     COMPETÊNCIAS: 

  A Coordenação de Contratos e Compras/COCOMP, unidade técnica e de apoio administrativo,  
diretamente subordinada à Coordenação-Geral de Administração Geral/CGAG, tem como competências 
regimentais supervisionar, orientar, controlar e promover as aquisições de bens materiais e de serviços na área 
administrativa na esfera de atuação do edifício Sede do DNIT, bem como prestar apoio à Comissão de Licitação, 
fazer a gestão dos contratos quanto a vencimentos, prorrogações, alterações, acréscimos e supressões.  

 

�    COMPRAS: 

 No exercício de 2008, a COCOMP atuou no processamento de compras, tanto nas dispensas de licitação 
como nas aquisições por procedimento licitatório, para a Administração do DNIT que totalizaram R$ 
15.850.205,80 (quinze milhões e oitocentos e cinqüenta reais e duzentos e cinco reais e oitenta centavos). 

 Tais compras receberam disponibilidade orçamentária no valor de R$ 21.978.230,00 (vinte e um milhões 
e novecentos e setenta e oito mil e duzentos e trinta reais).  A diferença registrada propiciou uma economia em 
recursos públicos na ordem de 27,88%. 

 A instrução dos processos administrativos que culminaram nos procedimentos licitatórios levados a 
efeito no curso do ano de 2008, foi executada de acordo com as normas vigentes, sob a orientação jurídica da 
Procuradoria Federal Especializada do DNIT, foram devidamente autorizadas pela Diretoria Colegiada e levadas a 
cabo pela Coordenação Geral de Cadastro e Licitação, sob a supervisão da Coordenação Geral de Administração 
Geral. 
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Fonte: www.comprasnet.gov.br / www.dnit.gov.br  

 

� GESTÃO DE PAGAMENTOS: 

 Esta Coordenação, ao longo do ano de 2008, fez o gerenciamento dos pagamentos das despesas de 
custeio do edifício Sede do DNIT, cuja disponibilidade orçamentária ficou no montante de R$ 22.671.030,65 
(vinte e dois milhões e seiscentos e setenta e um mil e trinta reais e sessenta e cinco centavos) e os pagamentos 
efetivos totalizaram R$ 17.883.139,88 (dezessete milhões e oitocentos e oitenta e três mil e cento e trinta e nove 
reais e oitenta e oito centavos), acarretando uma expressiva economia na ordem de 21,12%. 
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� DIFICULTADES ENFRENTADAS 

 A Coordenação de Contratos e Compras é um setor técnico acessório das atividades do órgão e para o 
desencadeamento de suas competências regimentais, é necessário o auxílio de outras Coordenações. Entretanto, 
houve diversos fatores que prejudicaram a eficiência: 

• O procedimento licitatório é avaliado por diversos setores até autorização final para 
homologação, tornando-o moroso, fato que tem gerado o vencimento de informações 
processuais por declínio de prazo; 

• A demora de decisão sobre a tramitação dos processos licitatórios vem acarretando déficit no 
planejamento das licitações e conseqüente prejuízo na execução dos serviços; 

• Falta de servidores com capacitação e orientação técnico-legal para os fiscais nomeados pelo 
órgão, para atendimento do Art. 67 da Lei 8.666/93; 

Além disso, outra dificuldade encontrada no exercício de 2008 foi a redução significativa do quadro de 
pessoal sem a devida reposição. Atualmente, esta Coordenação conta com seu Coordenador e mais oito 
colaboradores distribuídos nos seus três setores (Instrução de Pagamentos, Contratos e Compras), expondo um 
quadro insuficiente para as demandas apresentadas, inclusive sem seu Chefe do Serviço de Compras DAS 101.1, 
pois o cargo está direcionado a outro servidor não lotado nesta Coordenação. 

 Por fim, há a histórica dificuldade no procedimento de cotação de preços de mercado, pois é uma 
exigência da Lei Federal 8.666/93 e não sendo obrigação das empresas seu fornecimento. Desta forma, a 
Autarquia fica submetida aos preços impostos, fato esse que se agrava no final do ano quando as empresas querem 
apenas alcançar suas metas.  

Como solução, a Coordenação tem adotado meios alternativos de pesquisa de preços como: Sistema 
Comprasnet, contratos celebrados com outros órgãos da Administração Pública e Internet.   

Com a erradicação ou até mesmo a diminuição desses complicadores, aumentará, ainda mais, a eficiência 
nos procedimentos e objetivos da Coordenação de Contratos e Compras. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, os resultados podem ser considerados bons, com destaque para: 

• Obtenção de economia de recursos financeiros, na ordem de 27,88% nos procedimentos 
licitatórios; 

• Economia de recursos financeiros na ordem de 21,12% nos contratos administrativos (custeio); 

• Implantação do procedimento de aquisição de materiais de pequeno valor, por compra 
eletrônica, no COMPRASNET; 

• Instauração da cultura de apenação às empresas que trouxeram prejuízo ao órgão; 

• Êxito na negociação de redução de valores em repactuação de contrato. 

 

c) COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – COSERV 

�  COMPETÊNCIAS: 

 A Coordenação de Serviços Gerais - COSERV, unidade técnica e de apoio administrativo, diretamente 
subordinada à Coordenação-Geral de Administração Geral/CGAG, tem como competências regimentais planejar, 
orientar, coordenar e controlar a execução e implementação de serviços e obras em gerais, além de elaborar 
especificações técnicas referentes aos projetos básicos e termos de referência das obras e serviços de reparos, 
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modificações, melhoramentos e ampliação das dependências físicas da Sede do DNIT.   

 

�  PROJETOS ELABORADOS EM 2008: 

 No exercício de 2008, a COSERV atuou no planejamento e na elaboração dos projetos básicos e termos 
de referência, num total de 30 (trinta) processos, listados a seguir: 

  

PROCESSO OBJETO 

50600.007505/2008-70 Aquisição de cartão de acesso. 

50600.003169/2007-13 

Contratação de Empresa especializada para o fornecimento e instalação 
de equipamentos e acessórios de energia para rede estabilizada 110 VAC, do 
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes- DNIT, conforme 
seguir: a) Sistema No-Break: 03 (três) UPS, com capacidade de 200KVA cada; 
b) Sistema de alimentação alternativo: 01 (um) Grupo Motor Gerador com 
capacidade para 500KVA 

50600.007636/2007-76 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos do gabinete odontológico 
do DNIT/SEDE 

50600.002122/2008-13 Readequação dos corrimãos do Ed. Sede do DNIT. 

50600.001821/2008-38 
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de 

apoio administrativo na área de motoristas 

50600.004212/2006-79 

Contratação de empresa especializada para prestação dos seguintes 
Serviços: Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Serviços de 
Atividades Auxiliares: (Copa, Garçom) para o Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes – DNIT, no Edifício Sede, situado no Setor de 
Autarquias Norte, quadra 03, lote “A”, Brasília  – DF, com fornecimento de 
mão-de-obra, material de consumo, assim como dos Equipamentos e 
Ferramentas adequados à execução dos serviços 

50600.004975/2008-81 
Dedetização, desratização, desinsetização, descupinização, eliminação 

de pombos e morcegos no Edifício Sede do DNIT. 

50600.001570/2008-91 Fornecimento e manutenção de persianas para o Ed. Sede DNIT 

50600.002023/2008-23 Fornecimento de carimbos para o DNIT Sede 



Relatório de Gestão 2008  

 

 64 

 

 

50600.010332/2007-96 

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
engenharia referentes à assistência técnica, operação, implantação, 
remanejamento, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com o 
fornecimento de toda mão-de-obra e todo o material de reposição necessário 
para execução dos serviços nas instalações e equipamentos das redes dos 
sistemas a seguir relacionados, bem como execução sob demanda de pequenos 
serviços eventuais, no edifício sede do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT: 

50600.001569/2008-67 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção de chaveiro, com fornecimento de mão de obra, peças, materiais e 
transportes, necessários às atividades do referido objeto, no Edifício Sede do 
DNIT. 

50600.002894/2008-47 
Abertura e confecção de chaves para cofres de grande porte para o 

DNIT Sede. 

50600.009160/2008-99 Recuperação emergencial da Central de Água Gelada 

50600.005619/2008-85 Serviços gráficos – encadernação de Atas da Diretoria Colegiada 

50600.004144/2008-18 Manutenção em guilhotina 

50600.004952/2008-77 
Manutenção emergencial no sistema de Ar Condicionado, Exaustão e 

Ventilação no Edifício Sede do DNIT. 

50600.004634/2008-14 
Manutenção no sistema de Ar Condicionado, Exaustão e Ventilação no 

Edifício Sede do DNIT 

50600.008509/2008-75 Confecção de molduras para quadros da DG 

50600.002163/2008-00 Recuperação do No-Break nº 01 

50600.005464/2008-87 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
vigilância/segurança patrimonial armada e desarmada e controle de circulação 
de pessoas no ed. Sede do DNIT em Brasília/DF., compreendendo toda a área 
interna e externa, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais e 
equipamentos, executada de forma direta e contínua 

50600.003608/2008-61 Concessão de área para uso de restaurante emergencial. 



Relatório de Gestão 2008  

 

 65 

 

 

50600.002140/2008-97 Recarga de Extintores. 

50600.005360/2008-72 
Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis 

automotivos para a frota de veículos oficiais do DNIT/SEDE/DF, de forma 
parcelada e contínua, durante o período de 2008/2009 

50600.003176/2008-98 
Contratação de empresa especializada para cobertura de seguro total 

para 20 (vinte) veículos pertencentes à frota da Administração Central do DNT 
em Brasília/DF. 

50600.001568/2008-12 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção de divisórias (painéis, portas, guichês), com fornecimento de mão 
de obra, peças, materiais e transportes, necessários às atividades do referido 
objeto, no Edifício sede do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT 

50600.009714/2006-96 

Contratação de empresa especializada no fornecimento e implantação 
de solução integrada para um Sistema de Controle de Acesso Físico às 
dependências do Edifício Sede do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT. 

50600.005555/2007-31 

Contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança 
eletrônica para o fornecimento, implantação, manutenção e operação de um 
sistema integrador composto de equipamentos e software de Vigilância por 
meio de câmeras de monitoramento (CFTV) e sistemas de alarme integrados nas 
dependências do Edifício Sede do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes - DNIT em Brasília – DF 

50600.00449/2007-68 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

telefonia móvel pessoal 

50600.004617/2008-79 Recuperação Sistema – Grupo Gerador. 

50600.006712/2008-15 Mudanças de pequenas cargas e de bens de servidores. 

50600.004859/2008-62 Manutenção dos veículos oficiais da Sede. 

 

�  ATENDIMENTOS ÀS DIVERSAS SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS: 

Foram atendidas as mais diversas solicitações de serviços por meio de documentos, memorandos e 
ofícios, os quais estão dispostos na planilha CONTROLE DE DOCUMENTOS 2008, num total de 2400 (dois mil 
e quatrocentos), perfazendo uma média mensal de 200 (duzentos) atendimentos durante o ano. 
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Em 2008, a Coordenação de Serviços Gerais gerenciou os seguintes contratos de prestação de serviços: 

 

 EMPRESA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

VIVO Serviço Móvel Pessoal  

DELTA ENGENHARIA Manutenção Predial 

CETEST/TERMOESTE Manutenção dos sistemas de Ar-condicionado, Exaustão e Ventilação 

LIFE DEFENSE Vigilância armada e desarmada patrimonial  

ULTRALIMPO LTDA Limpeza e Conservação 

BRASIL TELECOM Serviço de Telefonia Fixa 

T&S TELEMÁTICA 

 
Manutenção, Operação e Remanejamento da Central Telefônica, sistema de áudio 
e vídeo  

GARRA/SUBLIME Motoristas 

Manutenção dos elevadores MÓDULO 

 

 Modernização dos elevadores 

Manutenção de Cafeteiras e Bebedouros ÍCARO COMERCIAL 

 

 Recuperação do No-Break 
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POWER ENGENHARIA Manutenção das cancelas das garagens 

Recarga de Extintores DF EXTINTORES 

 

 Brigada contra Incêndio 

D.D.DRIN Dedetização 

BRASAL Combustível para frota de veículos oficiais do DNIT/Sede 

UNIBANCO Seguro automotivo para frota de veículos oficiais do DNIT/Sede 

AUTO-UNIÃO Manutenção veicular para frota de veículos oficiais do DNIT/Sede 

GAP Manutenção e instalação de vidros 

HBL Carimbos 

CEB Fornecimento de Energia 

CAESB Fornecimento de água e tratamento de esgoto 

TYPE Serviços reprográficos 

BANCO DO BRASIL Suprimento de fundos 

  

Não obstante todas as dificuldades enfrentadas, a Coordenação cumpriu com suas obrigações, pois 
conseguiu planejar, elaborar, executar e gerenciar seus serviços no exercício de 2008, com destaque para: 

• Planejamento e execução de 30 (trinta) projetos; 

• Atendimento a quase 2.500 (duas mil e quinhentas) solicitações; 
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• Gerenciamento de 22 (vinte e dois) Contratos de prestação de serviços; 

• Manutenção de uma área de mais de 80.000 (oitenta mil) metros quadrados; 

• Suporte às necessidades de outros órgãos instalados no edifício sede do DNIT. 



Relatório de Gestão 2008  

 

 69 

 

 

2.3. Programas  

A seção apresenta os dados gerais de todos os Programas constantes na Lei Orçamentária Anual de 2008 
e seus créditos adicionais, suplementares e extraordinários. A metodologia de apresentação segue rigorosamente 
orientações contidas nas Decisões Normativas proferidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, e detalhadas 
na Portaria CGU 2.238, de 19 de dezembro de 2008.  A ordem para apresentação dos Programas e Ações segue a 
constante na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2008.  

 
As ações relacionadas com a manutenção das Rodovias Federais neste Relatório, por suas características 

peculiares, estão ao final de cada Vetor Logístico e seguem a ordem de numeração das BR’s. A finalidade das 
atividades de Manutenção de Rodovias Federais é garantir condições adequadas de trafegabilidade em trechos 
rodoviários federais, de acordo com as suas características técnicas originais, promovendo a redução dos custos de 
transporte e proporcionando maior segurança e conforto aos usuários. Podem ser resumidas como restauração e 
conservação dos serviços de pavimentação, acostamentos, drenagem, sinalização vertical, horizontal e semafórica, 
recuperação de obras-de-arte especiais, obras complementares e preservação do meio ambiente.  
 
 

2.3.1. Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pe nsionistas da União 

Dados gerais do programa  

Tipo de programa  Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Objetivo geral  Não definido 

Objetivos Específicos  
Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos 
servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes 

Gerente do programa  Não consta 
Gerente executivo Evandro Macedo - Analista Setorial SPI 
Responsável pelo programa no âmbito da UJ  Ministério dos Transportes – Departamento Nacional de Infra-estrutura 

de Transportes - DNIT 
Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa  

Este Programa não possui indicador (es). 

Público-alvo (beneficiários)  
Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores 
inativos, dependentes e pensionistas. 

Objetivo do Governo: Não consta.  

Justificativa: O desequilíbrio dos regimes previdenciários dos servidores públicos nas três esferas de governo 
representa um obstáculo ao ajuste das contas públicas, reduzindo a viabilidade de um ambiente macroeconômico favorável ao 
desenvolvimento. Com as Emendas Constitucionais nº.20/1998 e nº. 41/2003 e com a Lei nº. 9.717/98, novas regras foram 
definidas para organização da Previdência Pública, dando ênfase ao caráter contributivo e à necessidade de equilíbrio 
financeiro e atuarial, tornando-a distinta da política de pessoal. A Previdência Pública vinha funcionando como uma extensão 
da política de pessoal, com base no princípio de que o vínculo empregatício por si só assegura o benefício previdenciário. A 
partir de agora, a União, como as outras esferas de governo, tem limitado a 12% de sua receita corrente os gastos com inativos 
e pensionistas e deverá observar a relação de 2/1 entre a sua contribuição como empregador e a dos segurados. A determinação, 
constante da Lei nº 9.717/98, do registro individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes estatais permitirá ainda, 
a implementação da correlação efetiva entre contribuições e benefícios.  

Estratégia de Implementação: Realização de estudos para alteração da legislação da previdência dos servidores 
públicos federais para implementação das mudanças introduzidas pela Emenda Constitucional nº. 20/98. 
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2.3.1 Ação do Programa 

Ação 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis 

Dados gerais da ação 
 
Tipo de Ação Operações Especiais 
Finalidade Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos 

seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário 
próprio. 

Descrição Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores 
públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a 
aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de 
exercícios anteriores. 

Unidade responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Ministério dos Transportes 

Coordenador Nacional da ação Não há coordenador vinculado 

Unidades Executoras Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Áreas responsáveis pelo 
gerenciamento ou execução da 
ação 

Secretaria-Geral 

Competências Institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Não consta 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/ PREVISÃO 

% 

Financeira 13.437.368,00 13.118.071,00 97,62 

Física 172 0 0 

 
 

2.3.2. Programa 0225 – Gestão da Política de Transp ortes 

Dados gerais do programa  

Tipo de programa  Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Objetivo geral  Integrar os modais de transportes no território brasileiro  

Objetivos Específicos  
Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a 
avaliação e controle dos programas na área de transportes 

Gerente do programa  Marcelo Perrupato 
Gerente executivo Priscilla Rosa Pimentel Sganzerla - Analista Setorial SPI 
Responsável pelo programa no âmbito da UJ  Ministério dos Transportes – Departamento Nacional de Infra-estrutura de 

Transportes – DNIT 
Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa  

Este Programa não possui indicador (es). 

Público-alvo (beneficiários)  Governo 

Objetivo do Governo: Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional.  

Justificativa: O momento atual requer nova forma de atuação do Estado, em que as atividades de planejamento, 
coordenação e gestão das ações governamentais assumem especial relevância na formulação, na avaliação, no reordenamento e 
no controle dos programas finalísticos. 

Estratégia de Implementação: As ações deste programa de gestão devem, pela própria natureza, ser executadas pela 
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administração direta, em articulação com os órgãos responsáveis pelo planejamento, avaliação e controle de suas unidades 
vinculadas.  

 

2.3.2 Principais Ações do Programa  

Ação 2B98 – Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável 
- PACE  

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Aumentar a produtividade dos fatores de produção da economia brasileira; reduzir os 
custos de despacho aduaneiro, dos serviços portuários e do transporte rodoviário; 
estimular o desenvolvimento do transporte multimodal; aperfeiçoar o marco 
regulatório para os setores de infra-estrutura; controlar o abuso do poder econômico; 
simplificar os procedimentos de registro e legalização de empresas; e reformar o 
arcabouço legal do setor.  

Descrição 

Estudos para implantação de monitoramento e avaliação dos programas de transporte, 
promoção de parcerias público-privadas em projetos de transportes, elaboração de 
plano de ação do Governo para a área portuária, aprimoramento e complementação do 
marco regulatório dos setores de transportes terrestres e aquaviários, aumento da 
capacidade de fiscalização da ANTAQ e ANTT e consolidação da política de 
gerenciamento das malhas rodo e ferroviárias nacionais. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas  

Diretoria colegiada do DNIT 

Coordenador nacional da ação  Olimpio Luiz Pacheco de Moraes 
Unidades executoras  Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Coordenação de Planejamento – COPLAN, ligada à Diretoria de Planejamento e 
Pesquisa - DPP 
 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Art. 70 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº 10 de 31 de 
janeiro de 2007 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/ PREVISÃO 

% 

Financeira 640.000,00 0 0 

Física 1 0 0 

 
Forma de implementação direta, através da contratação de serviços de consultoria especializada, necessários à sua 

implementação, mediante processo licitatório, de acordo com as normas do Banco Mundial. O programa PACE recebe recursos 
do BIRD. Por discordâncias entre as regras de licitação do Banco Mundial e a lei 8666 não  foi possível  realizar a licitação que 
tem como objeto a calibração do Programa HDM-4. Foi solicitado a Diretoria de Planejamento que esta ação seja desvinculada 
do Bird para que os serviços possam ser licitados com verbas do Tesouro, sem a necessidade de seguir as regras do Banco. 
 

Ação  2C00 - Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-estrutura de Transportes 

 
Dados gerais da ação 
Tipo de Ação Atividade 

 Finalidade Atender as exigências estabelecidas em lei, relacionadas ao Orçamento Geral da 
União 
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Descrição Elaboração de projetos básicos e executivos de estradas e obras de arte especiais nos 
modais de infra-estrutura de transportes no âmbito do Orçamento Geral da União 

Unidade responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Diretoria colegiada do DNIT 

Coordenador Nacional da ação Hugo Sternick até  outubro/2008, Nilton de Britto a partir de  novembro/2008 

Unidades Executoras CGDESP e Superintendências Regionais do DNIT (SRs) 

Áreas responsáveis pelo 
gerenciamento ou execução  

Coordenação de Desenvolvimento de Projetos, Coordenação de Estruturas, 
Superintendências Regionais. 

                                                                                                                                                                         
Competências Institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 61 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº.10 de 31 de 
janeiro de 2007 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/ PREVISÃO 

% 

Financeira 67.647.075,00 53.608.389,00 79,25 

Física 26 82 576,92 

Essa funcional possui ações executadas pela Coordenação Geral de Planejamento e Programação de  Investimentos 
do DPP/DNIT, referentes aos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTEs). 

Os projetos aprovados através de portarias referem-se a Contratos licitados e com o devido empenho da ação acima, 
Doações e Convênios com Estados, Municípios e Autarquias e Órgãos das administrações federal, estaduais e municipais que 
constituem parcela da contrapartida nos mesmos e precisam atender as normas e requisitos técnicos do DNIT para projeto e 
execução. 

 

Ação 4572  – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação 

 
Dados gerais da ação 
Tipo de Ação Atividade 

 Finalidade Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria 
continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços 
prestados à sociedade e do crescimento profissional. 

Descrição Treinamento, qualificação e requalificação de servidores, buscando  a manutenção dos 
padrões de qualidade do serviço público 

Unidade responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Diretoria de Administração e Finanças 

Coordenador Nacional da ação Coordenador de Captação, Desenvolvimento e Treinamento. 
Unidades Executoras 

Diretoria de administração e Finanças 

Áreas responsáveis pelo 
gerenciamento ou execução  

Diretoria de Administração e Finanças 

                                                                                                                                                                         
Competências Institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 54 do Regimento Interno do  DNIT, aprovado pela resolução nº.10 de 31 de 
janeiro de 2007 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 

 

1.800.000,00 

 

650.716,00 

 

36.15 
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Física 

 
900 530 58.89% 

 A maior parte da execução das atividades de capacitação programadas para 2008, foi viabilizada mediante a 
contratação dos cursos ofertados pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP e pela Escola de Administração 
Fazendária - ESAF. 

 Alguns cursos voltados para as áreas técnicas do DNIT, foram viabilizados por servidores do quadro de pessoal do 
DNIT e de outros órgãos, que atuaram como instrutores interno e consequentemente, reduziu-se  a utilização dos recursos 
orçamentários, além de representar uma vantagem, dada a importância do envolvimento e da participação dos próprios 
servidores como condutores do processo de capacitação, pelo conhecimento técnico da realidade interna do órgão, dos seus 
valores e da cultura organizacional. Essa experiência, só foi possível a partir da edição do Decreto 6.114/2007, que prevê o 
pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso ao servidor público federal que em caráter eventual atuar como 
instrutor. 

 A contratação de cursos ofertados por entidades particulares, ocorreu em menor escala, face às formalidades legais 
exigidas para esse tipo de contratação. 

  Análise do percentual da execução financeira reflete o quanto os recursos humanos e materiais, são insuficientes para 
conduzir o processo de capacitação. Há carência de pessoal técnico especializado para planejar e acompanhar as atividades 
decorrentes do programa. 

 

Ação  6241 – Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-estrutura de Transportes 

Dados gerais da ação 
Tipo de Ação Atividade 

 Finalidade Adequar os projetos de transportes modais às exigências técnicas e legais de acordo 
com as normas ambientais vigentes 

Descrição 
 
 

Elaboração de estudos ambientais, planos de recuperação de áreas degradadas, 
monitoramento de variáveis ambientais, medidas compensatórias e obtenção de 
licenças ambientais. 

Unidade responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Ministério dos Transportes 

Coordenador Nacional da ação Jair Sarmento da Silva 
Unidades Executoras 

Diretoria de administração e Finanças 

Áreas responsáveis pelo 
gerenciamento ou execução  

Coordenação-Geral de Meio Ambiente 

                                                                                                                             
Competências Institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 77 do Regimento Interno do  DNIT, aprovado pela resolução nº.10 de 31 de 
janeiro de 2007 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 13.223.040,00 11.836.439,00 83,51 

Física 26 43 165,38 

 No decorrer do exercício de 2008 as metas foram incrementadas, contabilizando, ao final do mês de dezembro, o 
montante de 43 ações, haja vista o aumento dos serviços inerentes ao processo de licenciamento ambiental, no que tange à 
renovação e emissão de licenças diversas e desenvolvimento de estudos ambientais. O incremento ocorrido sobre o valor da 
LOA se deu no mês de Dezembro com vistas à cobertura das despesas do setor. O total de atividades realizadas no exercício 
se refere à quantidade de pagamentos efetuados no período, englobando medições e pagamento de licenças.  
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Ação 6264 - Estudos para o Planejamento de Transportes 

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade 

Finalidade 
Realizar estudos para assegurar o desenvolvimento do planejamento no setor de Infra-
estrutura em transportes, relacionadas às atividades do Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 

Descrição 

Realização de trabalhos de consultoria, estudos, inclusive para concessões, apoio 
técnico e administrativo no âmbito do DNIT,  na formulação, orientação e  execução 
da política formulada para a administração da infra-estrutura do Sistema Federal de 
Viação, compreendendo vias navegáveis, ferrovias e rodovias federais, instalações e 
vias de transbordo e de interface intermodal e instalações portuárias. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas  

Diretoria colegiada do DNIT 

Coordenador nacional da ação  Olimpio Luiz Pacheco de Moraes 

Unidades executoras  Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Coordenação de Planejamento – COPLAN, ligada à Diretoria de Planejamento e 
Pesquisa - DPP 
 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Art. 70 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº 10 de 31 de 
janeiro de 2007 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.800.000,00 1.075.152,00 59,73 

Física 2 2 100 

 
Forma de implementação direta, visando identificar as necessidades e as oportunidades a serem realizadas pelo 

Ministério dos Transportes, em conjunto com os órgãos modais e as entidades do setor de transportes. Em seguida, desenvolver 
trabalhos de natureza intelectual que visam proporcionar alternativas e soluções técnicas para formulação da política do setor 
de transportes e para a tomada de decisão.  
 

No decorrer da execução orçamentária, os recursos foram transferidos pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa à 
Diretoria Executiva do DNIT, visando a realização de estudos para aferição de composição de custos de obras de infra-
estrutura de transportes e Projeto de implantação e treinamento do SINCTRAN. Transferência efetuada por meio de 
DESTAQUE. 
 

Ação 6265 – Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes 

Dados gerais da ação 

Tipo  Atividade 

Finalidade  Promover o Desenvolvimento tecnológico na área de Transportes 

Descrição  
Realização de Pesquisas e Desenvolvimento Tecnológico para Engenharia de 
Transportes ( Projeto Piloto de Investimento Nacional ) 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas (1)  

Diretoria Executiva 

Coordenador nacional da ação (1)   Chequer Jabour  Chequer 
Unidades executoras (1)  IPR -  Instituto de Pesquisas Rodoviária   
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação  

Área de Pesquisa e Desenvolvimento/IPR 
Área de Normalização/IPR 
Área de Treinamento técnico-Científico 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação  

Regimento Interno - Resolução n° 10 de 31/01/2007 do Conselho de Administração 
do DNIT (DOU de 26/02/007) 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO / PREVISÃO 

% 

Financeira 900.000,00 7.500,00 0,83 

Física 2 5 250 

 

Ação  869V – Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários  

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade 

Finalidade 
Manter e gerir os ativos ferroviários transferidos pela extinta Rede Ferroviária Federal 
S.A. 

Descrição 

Promover a auditoria, supervisão e controle da estrutura ferroviária oriunda da extinta 
RFFSA, bem como do controle patrimonial e contábil dos bens operacionais vinculados 
aos contratos de arrendamento, dos bens não-operacionais que lhe forem transferidos e 
dos ativos operacionais devolvidos pelas concessionárias, na forma prevista nos 
contratos de arrendamento, inclusive quanto à sua destinação, conforme está previsto na 
Lei nº. 11.483, de 31 de maio de 2007. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas  

Diretoria Colegiada do DNIT 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 

Unidades executoras  DNIT  

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Coordenador Geral de Patrimônio Ferroviário 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Art. 92 do Regimento Interno do  DNIT, aprovado pela resolução nº  10 de 31 de janeiro 
de 2007 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 7.200.000,00 397.544,00 5,52 

Física Não há previsão Não há previsão Não há previsão 

 
Recursos gastos com a manutenção da Ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná divisa SP/MS. Em Aparecida do 

Tabuado, através de destaque do DNIT para o Exército Brasileiro. 
 

 

Ação 1D47 – Estudos e Projetos de Infra-estrutura de Transportes 

Dados gerais da ação 

Tipo de Ação Projetos 

Finalidade 
Atender as exigências estabelecidas em lei, relacionadas ao Projeto Piloto de 
Investimento. 

Descrição 
Elaboração de projetos básicos e executivos de estradas e obras de arte especiais nos 
modais de infra-estrutura de transportes no âmbito do Projeto Piloto de Investimentos 
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Unidade responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Diretoria colegiada do DNIT 

Coordenador Nacional da ação Hugo Sternick até mês outubro/2008, Nilton de Britto a partir de novembro/2008 

Unidades Executoras CGDESP e Superintendências Regionais do DNIT (SRs) 

Áreas responsáveis pelo 
gerenciamento ou execução  

Coordenação de Desenvolvimento de Projetos, Coordenação de Estruturas, 
Superintendências Regionais. 

Competências Institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 61 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº. 10 de 31 de 
janeiro de 2007 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/ PREVISÃO 

% 

Financeira  271.000.000,00  269.480.256,00 99,34 

Física 36 17 41,22 

Vários projetos estão concluídos, com Portaria de Aprovação assinadas, porém não foram publicadas e lançadas no 
ano de 2008  por aguardarem a emissão da Licença Prévia Ambiental. 

 

Ação  1D48 - Modernização do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes  

Dados gerais da ação 
 
Tipo de Ação Projetos 

Finalidade Dotar as unidades administrativas do órgão de instrumentos operacionais de modo a 
proporcionar melhor desempenho na execução das funções desta autarquia 

Descrição Aquisição de servidores, veículos, licenças autocad, robots de backups, scanners de 
produção, rack e swiches para servidores, protters, manutenção do sistema 
informatizado, implantação do sistema de segurança, estações de trabalho (móveis, 
etc.)  

Unidade responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Ministério dos Transportes 

Coordenador Nacional da ação José Henrique Coelho Sadok de Sá 

Unidades Executoras Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT. 

Áreas responsáveis pelo 
gerenciamento ou execução  

Diretoria Executiva 

Competências Institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 28 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº.10 de 31 de 
janeiro de 2007 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira 

 
 3.974.740,00  

           21.020.000,00 
 1.261.931,00 
 13.965.052,00 

31,74 
66,44 

Física 12 10 83,33 

Muito embora a meta física tenha atingido 83% do previsto, o alcance das metas financeiras planejadas ficou 



Relatório de Gestão 2008  

 

 77 

 

 

comprometido, alcançando uma realização de 66%, apesar dos procedimentos licitatórios terem sido adotados no decorrer do 
exercício para a utilização, na integralidade, dos recursos colocados à disposição da Autarquia para sua “Modernização”. A 
série de trâmites burocráticos a qual o processo licitatório é submetido, a lentidão no andamento em suas diversas etapas e a 
complexidade das exigências jurídicas acabam dificultando a efetivação no tempo previsto. 

Além das dificuldades para conclusão de um processo licitatório, a morosidade na aprovação do Orçamento para 
2008, a greve deflagrada pelos servidores do DNIT, que praticamente paralisou as atividades do órgão por cerca de 22 dias, de 
6 a 28 de outubro, aliadas a imprevistos operacionais e de consistências ocorridos no sistema SIASG ,no final do exercício, 
fizeram com que o projeto alusivo a “recuperação e implantação de centrífuga do ar condicionado”, no valor de R$ 4,0 milhões 
deixasse de ser realizada , embora o processo tenha sido concluído, homologado pela Diretoria Colegiada e publicado no Diário 
Oficial da União do dia 31.12.2008. 

Outra ação importante que deixou de ser concretizada no exercício, relaciona-se à “substituição e aumento da rede 
estabilizada”, orçada em R$ 2,8 milhões, objetivando a substituição de todo o cabeamento da rede 110w estabilizada do 
edifício, com incorporação de 3 (três) novos no break, em substituição aos atuais estabilizadores que se encontram com sua 
carga máxima de uso. Esses equipamentos estão em utilização há mais de 25 anos, acarretando inúmeros transtornos na rede 
que alimenta os computadores e impedindo a instalação de novos equipamentos eletrônicos, fato que tem prejudicado, 
substancialmente, a melhoria e a eficiência dos trabalhos da Autarquia. O aludido processo licitatório teve os trâmites 
realizados, culminando com conclusão da licitação. Entretanto, por questões divergentes de interpretação entre o Poder 
Judiciário e o Tribunal de Contas da União, a mesma deixou de ser empenhada na rubrica Modernização do DNIT. 

A ação alusiva à aquisição de estações de trabalho (móveis), no montante de R$ 2,7 milhões, inserida no orçamento 
da Lei 11.656, conversão da MP 402 (crédito extraordinário), também deixou de ser efetivada, embora o quadro de solicitação 
de empenho tenha sido emitido. 

 Apesar das dificuldades enfrentadas, algumas ações importantes foram concluídas, ainda no exercício, com a 
efetivação dos empenhos respectivos. Dentre elas, registra-se: 

a) Implantação do Sistema de Segurança. A alta vulnerabilidade no prédio em função das dimensões deste inviabiliza 
economicamente a vigilância presencial em todos os locais. Ocorrência de furtos tem sido constatada em vários setores. A 
implantação deste projeto, além de ser solução econômica, proporcionará melhoria considerável na vigilância do edifício sede 
do DNIT; 

b) Aquisição de automóveis, tipo caminhoneta. A quantidade e as condições da frota do DNIT não são suficientes 
para permitir um eficiente desempenho das Superintendências Regionais, na fiscalização e acompanhamento das obras em 
execução. Por isso, tornou-se necessária a aquisição de caminhonetas que deverão proporcionar melhores condições de 
trabalho; 

c) Implantação de projetos de Ambiente Seguro, para espaços físicos onde estão instalados os equipamentos centrais 
de TI, tais como servidores de aplicações, arquivos de dados, switches de comunicação. Os projetos para adequação de seus 
ambientes informacionais que lograram êxito em 2008, foram os das Superintendências Regionais nos Estados de São Paulo e 
Rio Grande do Sul. 

d) Aquisição de: impressoras de grande formato; licenças de Autocad Map 3D Server; robots de backups; scanner de 
produção; Rack e Swtches para Servidores e Plotters para atender as demandas de modernização das Diretorias e 
Superintendências; 

e) Implantação do sistema de patrimônio e materiais de consumo, através de um conjunto de ações para 
modernização dos processos operacionais e gerenciais desta área, tanto na sede quanto nas Superintendências Regionais, tendo 
como apoio um sistema contratado pela Superintendência de Santa Catarina para substituir os sistemas SAMP e SMP 
atualmente em uso. A solução possibilitará a integração e padronização de processos e a gestão centralizada do patrimônio na 
DAF.  

Pela sua importância fundamental, há necessidade de se buscar recursos para a continuidade da Modernização do 
DNIT, ação não contemplada no Orçamento aprovado para 2009, imprescindível para o cumprimento da missão institucional 
deste Departamento junto à sociedade brasileira, pois, apesar dos significativos avanços já obtidos por meio de ações inseridas 
nesta “rubrica”, outras estratégicas e de capital importância para a Autarquia, ainda precisam ser implementadas, dentre elas 
destaque especial para:  

a) “substituição do ar condicionado”, visto que o seu precário funcionamento tem interferido de forma negativa no 
desempenho dos equipamentos de informática, com consequente aumento dos custos e de forma permanente, na produtividade 
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dos funcionários. É importante rememorar-se que o sistema de ar condicionado está em operação há mais de 30 anos, fator que o 
torna obsoleto, implicando em dificuldades de aquisição de peças e no exorbitante consumo de energia. Das 3 (três) centrífugas 
que alimentam o sistema, atualmente somente 50% (cinquenta por cento) de uma delas está em funcionamento.  A paralisação 
dos equipamentos de informática e telefonia poderá ocorrer a qualquer momento diante da necessidade de melhor aclimatização 
para o seu desempenho e durabilidade, causando, assim, diminuição da vida útil destes equipamentos podendo, inclusive, ocorrer 
queima, e ainda, conduzir a uma total inviabilidade de utilização do prédio, tendo em vista a existência de áreas onde a troca de 
ar ambiental se faz somente através do funcionamento do sistema de refrigeração.  

b) ”reforma dos prédios da Sede Central e das Superintendências Regionais”, uma vez que as condições gerais das 
instalações são precárias, necessitando, urgentemente, de reformas em suas dependências, tanto estruturais quanto nos sistemas 
elétrico e hidráulico, a fim de evitar a paralisação de suas atividades funcionais face à ausência de condições adequadas de 
funcionamento, inclusive para atender determinações do Ministério Público Federal no sentido de proporcionar condições 
especiais aos deficientes físicos e,. 

c) continuidade da “atualização do parque tecnológico” da Sede, das Superintendências Regionais e das Unidades 
Locais, imprescindível para dar o suporte necessário ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), através de implantação 
de mecanismos de gerenciamento capazes de proporcionar segurança, agilidade e qualidade nas informações. 

As ações acima listadas conduzirão à melhoria da gestão do Órgão, em fase de sedimentação da implantação, que 
ainda apresenta alguma deficiência no desempenho operacional.  
 
 
Ação 1D58 - Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos) 

Dados gerais da ação 
Tipo Projeto  

Finalidade 
Realizar estudos e pesquisas para assegurar o desenvolvimento da atividade de 
planejamento de transporte. 

Descrição 

Realização de trabalhos de consultoria, estudos, inclusive para concessões, apoio 
técnico e administrativo no âmbito do setor de transportes, na formulação, na 
orientação e na execução da Política Nacional de Transportes nos seus diversos 
modais. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas  

Diretoria colegiada do DNIT 

Coordenador nacional da ação  Olimpio Luiz Pacheco de Moraes 

Unidades executoras  Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Coordenação de Planejamento – COPLAN, ligada à Diretoria de Planejamento e 
Pesquisa - DPP 
 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Art. 70 do Regimento Interno do  DNIT, aprovado pela resolução nº 10 de 31 de 
janeiro de 2007 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 30.000.000 29.682.869 98,94 

Física 34 6 17,65 

 
 

Forma de implementação direta. Identificada a necessidade de intervenção pelos especialistas do setor, com base no 
relatório técnico apresentado e aprovado pela direção, do órgão, são contratadas por meio de licitações públicas, empresas 
especializadas para a elaboração dos estudos e projetos e, em seqüência, a execução dos serviços necessários.   

 
No decorrer da execução orçamentária, os recursos foram utilizados diretamente pela Diretoria de Planejamento para 

a empresa SISCON, cujo objeto é Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e análises de Desempenho de Programas e 
Projetos de Engenharia de Transportes. 

 
Quanto à execução física alcançada, dos 34 estudos inicialmente previstos por esta coordenação de 
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Planejamento, 26 foram realizados com recursos de Restos a Pagar - RAP 2007, 6 estudos foram realizados com recursos do 
orçamento e 3 estudos não foram implementados. 

 

Ação 1D59 – Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes - Crédito Extraordinário 

Dados gerais da ação 
Tipo  Projeto 

Finalidade  Promover o Desenvolvimento tecnológico na área de Transportes 

Descrição  
Realização de Pesquisas e Desenvolvimento Tecnológico para Engenharia de 
Transportes ( Projeto Piloto de Investimento Nacional ) 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas (1)  

Diretoria Executiva 

Coordenador nacional da ação (1)  Chequer  Jabour  Chequer 
Unidades executoras (1)  IPR  -  Instituto de Pesquisas Rodoviária   
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação  

Área de Pesquisa e Desenvolvimento/IPR 
Área de Normalização/IPR 
Área de Treinamento técnico-Científico 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação  

Regimento Interno 
Resolução n° 10 de 31/01/2007 do Conselho de Administração do DNIT ( DOU de 
26/02/007) 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO / PREVISÃO 
% 

Financeira  7.000.000,00  4.201.163,00 60,02 

Física 9 6 66,67 

 

Ação  00AH – Pagamento de débitos de obras de Infra-estrutura  Rodoviária – Nacional – Crédito Extraordinário 

Dados gerais da ação 
Tipo  Operações Especiais  

Finalidade  Não consta 
Descrição  Não consta 
Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas (1)  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação (1)  José Eduardo Vaz Albanese 
Unidades executoras (1)  Ministério dos Transportes 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por gerenciamento 
ou execução da ação  

DNIT – Diretoria de Infra-estrutura Rodoviária - DIR 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação  

Secretaria de Política Nacional  de Transportes - Ministério dos Transportes 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 13.543.279,00 12.707.652,00 93,83 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 
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2.3.3. Programa 0663 – Segurança Pública nas Rodovi as Federais 

 
Dados gerais do programa  
Tipo de programa  Finalístico 

Objetivo geral  Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça 

Objetivos Específicos  
Aumentar a segurança pública nas rodovias federais, mediante a 
prevenção e repressão de a.ções delituosas, e reduzir os acidentes de 
trânsito 

Gerente do programa  Hélio Cardoso Derenne 
Gerente executivo Eugênio Andrade Vilela dos Santos - Analista Setorial SPI 
Responsável pelo programa no âmbito da UJ  Ministério da Justiça em parceria com o Ministério dos Transportes – 

Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT 
Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa  

Sensação de Segurança: Percentual de pessoas que se sentem seguras/ 
total da amostra - Fonte: Pesquisa de opinião 
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais: Número de mortes ocorridas 
em acidentes de trânsito nas rodovias federais no ano relativo à 10.000 
veículos da frota nacional - Fonte: Departamento do Polícia Rodoviária 
Federal 
Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais: Número de 
acidentes ocorridos nas estradas federais no ano por 10.000 veículos da 
frota nacional  - Fonte: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

Público-alvo (beneficiários)  
Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às 
margens das rodovias federais 

 
Objetivo do Governo: Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos. 

Justificativa: Nas rodovias federais brasileiras ocorre alto número de acidentes e de crimes. Em 2006, foram 
registrados pela PRF 109.278 acidentes que representam prejuízos incalculáveis à economia e à sociedade brasileira. Há gastos 
com saúde pública pelo alto índice de dispêndios governamentais com as vítimas, prejuízos e danos causados às vítimas e suas 
famílias, interrupção da produção econômica pelas vítimas, prejuízo de cargas e veículos sinistrados, entre muitos outros que 
contabilizam, indubitavelmente, cifras de bilhões de reais, além dos danos intangíveis e irreparáveis na vida social e familiar do 
cidadão. Muitos destes acidentes são causados pela falta de conscientização da população. Fica evidente que os criminosos 
utilizam as rodovias para fugas, práticas delituosas,  transporte de produtos e subsídios do crime, além de muitos outros, como 
o tráfico de drogas e armas, o descaminho, o contrabando, o transporte irregular, evasão fiscal e de divisas, o transporte ilegal 
de madeiras e animais silvestres, o trabalho escravo, a exploração sexual infantil (que se concentra às margens das rodovias), o 
tráfico de pessoas e o transporte de materiais irregulares e falsificados. A grave situação de segurança pública nas rodovias 
federais afasta os turistas, os empresários, os transportadores e os elementos de integração de iniciativas que demandem o 
deslocamento por nossas vias nacionais pela simples sensação de insegurança proporcionada pelo alto índice de criminalidade e 
da insuficiente proteção promovida pela Polícia Rodoviária Federal em virtude da escassez de recursos materiais e humanos. A 
não implementação do programa causará, indubitavelmente, graves danos à sociedade brasileira, pois, com o crescimento da 
população, do fluxo de veículos e das relações comerciais, há o ambiente ideal para o desenvolvimento e fortalecimento da 
criminalidade e dos acidentes de trânsito. 

Estratégia de Implementação: Execução de ações diretas de fiscalização dos veículos em trânsito pelas rodovias 
federais de forma a verificar os materiais transportados e as pessoas em trânsito, identificando possíveis irregularidades e 
bloqueando o suporte logístico ao crime organizado, principalmente quanto ao tráfico de drogas e armas. Realização de 
articulação com os demais órgãos de segurança pública, do Sistema Nacional de Trânsito e da sociedade organizada de maneira 
a estabelecer uma rede de colaboração para supressão do trânsito de criminosos e de materiais ilícitos, bem como da redução 
das vítimas de acidentes. Promover a redução da oferta de armas e drogas pelo bloqueio de trânsito entre origem e destino no 
trajeto realizado em rodovias federais, bem como a neutralização dos criminosos relacionados com esses materiais através da 
integração com a Justiça e os Ministérios Públicos. Promover a conscientização da população para realização da polícia 
comunitária integrada com as ações da Polícia Rodoviária Federal. Realizar a fiscalização do transporte e comércio de 
precursores químicos nas rodovias federais, bem como dos materiais de subsídio e produto do crime organizado, tais como: 
cargas roubadas, armamento, valores, drogas, materiais falsificados, contrabando, descaminho, animais silvestres, tráfico de 
pessoas, madeira irregular, alimentos, dentre muitos outros. Reforçar o controle interno e externo da Polícia Rodoviária Federal 
com a colaboração da população de forma a reduzir a corrupção policial. Realização de campanhas de conscientização e 
educação de trânsito e de prevenção à criminalidade. Realização de suporte às ações sociais desenvolvidas pelo Governo nas 
três esferas. Aumento do fator repressivo à criminalidade e às infrações de trânsito com a realização de operações especiais 
focadas. Aperfeiçoamento e integração da inteligência policial. Integração com outros órgãos de Governo para atuação, troca 
de informações e capacitação policial. Aumento do patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Incremento da força de 
fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, com a capacitação e aumento de efetivo policial e aumento e modernização do 
suporte logístico. Implantação de sistemas de informações integradas. Ampliação e adequação de unidades da Polícia 
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Rodoviária Federal. Realizar campanhas de resgate e promoção da imagem da Polícia Rodoviária Federal. Integrar as ações 
com a Polícia Federal em todos os níveis e situações. Promover e disseminar estudos e pesquisas sobre segurança pública e 
segurança de trânsito. Realizar o atendimento e assistências aos usuários das rodovias federais. Prestar socorro qualificado às 
vitimas de acidentes de trânsito e de ocorrências em rodovias federais. Realização de atividades integradas às instituições 
militares para segurança nacional. Controle do transporte interestadual e internacional de passageiros e de cargas. Busca da 
sustentabilidade integrada das ações através de parcerias nacionais e internacionais. Execução da reforma institucional da 
Polícia Rodoviária Federal, com o aperfeiçoamento, modernização e reaparelhamento da instituição. Executar o atendimento e 
assistência geral à população. 

Das atividades em operação rodoviária que engloba serviços de sinalização realizados dentro do programa de 
Manutenção de Trechos Rodoviários nos estados distribuídos por BR’s, onde sua finalidade é garantir condições seguras e 
eficientes de operação nas rodovias federais, em cumprimento às determinações do Código de Trânsito Brasileiro, 
proporcionando fluidez e ordenamento ao tráfego; implantação e operação de sinalização horizontal, vertical, semafórica e de 
dispositivos de segurança em toda a malha rodoviária federal, conforme recomendações da engenharia de tráfego, para melhor 
orientar os usuários das vias sobre as utilizações das faixas de tráfego, e delimitação das pistas de rolamento e acostamentos, 
localização e distância dos diversos municípios, limites de jurisdição e estabelecimento de velocidades para os trechos. 

Destacamos a conclusão de 5.575,22 km de rodovias sinalizadas em 2008 da meta prevista de 80 milhões do PAC, 
consolidando a meta iniciada em 2007 de 28,5 mil km até 2010, onde foi executado em 2007 um total de 12.210 km. O DNIT 
conseguiu manter as metas estabelecidas em plena execução, mesmo com as liberações parciais de empenho no decorrer do 
exercício. Do total da extensão dos serviços de sinalização anteriormente citados, se dividimos por região teremos em 2008: 
458 km na Região Norte; 1.529 km na Região Nordeste; 652 km na Região Sudeste; 2.414 km na Região Sul e 522,70 km na 
Região Centro-Oeste. 

Podemos considerar os índices positivos, uma vez que cumprem em sua totalidade as metas estabelecidas dentro do 
PPA e PAC. Isso se dá ao fato do lançamento em julho de 2006 do Programa de Sinalização Rodoviária – PRO-SINAL com o 
objetivo de melhorar a sinalização da malha rodoviária, garantir orientação adequada aos usuários das rodovias e possibilitar 
maior segurança e melhor fluidez ao tráfego. Ao todo, o DNIT já realizou mais de 30 mil quilômetros dos 48 mil previstos no 
PRO-SINAL. 

Demonstrativo da Execução Física em 2008. Executados 5.575,22 km  em  2008, sendo: 

� Região Norte: 458 km; 

� Região Nordeste: 1.529 km; 

� Região Sudeste: 652 km; 

� Região Sul: 2.414 km; 

� Região Centro-Oeste: 522,70 km 

 
2.3.3. Principais Ações do Programa  

Ação  2036 - Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal 

Dados gerais da ação 
Tipo Atividade 
Finalidade Proporcionar segurança aos usuários das rodovias federais através do controle da 

velocidade e preservar os pavimentos através do monitoramento do peso e do 
controle estatístico por eixo de veículos. 

Descrição Estudos e projetos para planejamento, organização, arrecadação e operação da ação 
fiscalizadora do trânsito, envolvendo os equipamentos e os instrumentos de controle 
eletrônico de velocidade, com a criação e com a manutenção dos sistemas 
operacionais e de controle das diversas ações, interligados aos DETRAN’s e aos 
bancos arrecadadores, relacionados na Lei nº. 9.503/97, e aos instrumentos legais que 
dão respaldo à ação. 
Estudos e projetos para planejamento, estudos econômicos, projetos rodoviários, 
organização e operação do Plano Nacional de Contagem Volumétrica de Trânsito, 
envolvendo os equipamentos e os instrumentos para levantamento de dados relativos 
ao volume de tráfego nas rodovias federais. 
Levantamento de dados sobre as velocidades operacionais e as cargas por eixo para 
os veículos de carga e de transporte coletivo, com vistas à definição de políticas de 
construção, manutenção e administração de rodovias, vinculadas à política 
multimodal de transportes, e à fiscalização de excesso de peso por balanças móveis. 



Relatório de Gestão 2008  

 

 82 

 

 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Polícia Rodoviária Federal 

Coordenador nacional da ação Luiz Cláudio dos Santos Varejão 
Unidades executoras Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução da 
ação 

Coordenação Geral de Operações Rodoviárias 

Competências Institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 89 do Regimento Interno do  DNIT, aprovado pela resolução nº.10 de 31 de 
janeiro de 2007 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO / PREVISÃO 

% 

Financeira 80.320.325,00 80.320.325,00 100 

Física 250 0 0 

 
Desafios para cumprimento das metas e atividades planejadas: 

Nossos objetivos no exercício de 2008 foram, primeiramente, os lançamentos dos Editais de Barreiras Eletrônicas, 
Avanço de Sinal e o edital de Radar Fixo, também tínhamos uma considerável dívida dos contratos já encerrados que fazem 
parte desse programa para sanar.  

Principais atividades e Providências implementadas no ano: 

� Publicação em 05/03/2008 do Edital de Licitação de Barreiras Eletrônicas (1.130 medidores de velocidade e 
2.260 faixas de rolamento monitoradas) - (sem prazo – liminar na justiça para alterar a concorrência de menor preço para 
técnica e preço). 

� Publicação em 25/06/2008 do Edital de Licitação de Equipamento Eletrônico (Avanço de Sinal Vermelho e 
Faixa de Pedestre) - sem prazo – liminar na justiça para alterar a concorrência de menor preço para técnica e preço. 

� Publicação em 25/06/2008 do Edital de Licitação de Equipamentos Eletrônicos (Radar Fixo – Pardal) - sem 
prazo – liminar na justiça para alterar a concorrência de menor preço para técnica e preço. 

� Publicação em 25/03/2008 do Convênio firmado entre DNIT e DPRF. 

Com a liberação de recursos orçamentários para o Programa de Velocidade, conseguimos realizar a quitação de 
dividas importantes reconhecidas pela Diretoria Colegiada/DNIT neste exercício. 

Contratos importantes como o Redutor Eletrônico de Velocidade e o Avanço de Sinal Vermelho, ambos iniciados em 
1999, tiveram seus empenhos realizados para quitação de dividas referente aos anos de 2006 e parte de 2007, concluindo assim 
parte dos objetivos propostos para esse ano. 

 

Dificuldades enfrentadas para a implementação das atividades: 

Os editais de velocidade foi uma das metas tida como prioritária nesse exercício, mas conforme o seu 
desenvolvimento também teve novas dificuldades como as liminares Judiciais que impediram o seu andamento. 

Medidas a serem implantadas para melhorar o desempenho da própria unidade e do Órgão: 

A implantação dos editais de controle de velocidade e avanço de sinal vermelho nas rodovias federais são medidas 
importantes para o desenvolvimento do programa, porém aguardamos as decisões judiciais para que possamos dar andamento 
aos processos.  

 

Ação 2325 – Operação do Sistema de Pesagem de Veículos  

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade  
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Finalidade Evitar a deterioração precoce das rodovias federais, causada pelo tráfego de veículos 
com excesso de peso. 

Descrição Utilização de balanças dinâmicas automatizadas, conferência do peso por eixo e do 
peso bruto total dos veículos em movimento nas principais rotas de transporte de 
carga; utilização de banco de dados estatísticos para efeito de planejamento e 
pesquisa rodoviária, principalmente no que tange à busca de nova metodologia para 
dimensionamento do pavimento que servirá de apoio à infra-estrutura de controle, 
bem como para elaboração de projetos na área de Engenharia; ligação de 
equipamentos de informática ao sistema de pesagem para registro automático do 
excesso de peso no prontuário do veículo e as demais ocorrências de irregularidade; 
e, no ato da infração, emissão da notificação e posteriormente expedição de multa. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação Luiz Cláudio Varejão 
Unidade executora Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação Geral de Operações Rodoviárias 

Competências Institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 89 do Regimento Interno do  DNIT, aprovado pela resolução nº. 10 de 31 de 
janeiro de 2007 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO / PREVISÃO 

% 

Financeira 80.000.000 00 77.664.737,00 97,08 

Física 183 postos mantidos 19 postos 10,38 

Até o momento existem 78 postos, sendo, em operação, 45 balanças fixas e 33 balanças móveis. 

Ainda no setor de operações rodoviárias, outra meta que merece ser destacada foi o lançamento do Edital de 
Pesagem de Veículos juntamente com a contratação das empresas para operação dos mesmos. Ao todo são 78 postos que 
fazem parte do Plano Nacional de Pesagem do Governo Federal, inclusos ainda os serviços de manutenção e instalação de 
Pesagem com os contratos existentes para a modernização das balanças e sua operação. Porém, vale mencionar que essa meta 
cumprida favorece ainda mais as características da Ação de Pesagem de Veículos onde no decorrer do exercício de 2009 
estará funcionando em sua totalidade obedecendo as metas traçadas pelo Governo Federal.  

Vale frisar também, a manutenção e a modernização de 33 postos de pesagem, mais os convênios firmados com o 
Exército Brasileiro para a reforma de diversos postos em condições inadequadas para operação, localizados nos estados de 
Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Paraíba e Bahia. Essas ações tendem 
a obter resultados em patamares elevados a médio e longo prazo. Portanto, pode-se afirmar que a meta de coibir os excessos 
de peso e garantir a vida útil dos pavimentos, vem sendo cumprida e superada a cada ano. Essa ascendência é reflexa da 
vigência dos contratos e convênios firmados pelo DNIT que dão suporte ao funcionamento dos postos de pesagem. 

 

Ação 4482 –  Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito 

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade  

Finalidade Assegurar o cumprimento das leis, decretos-leis e decretos que regem o trânsito e o 
transporte nas rodovias federais, beneficiando a sociedade brasileira 

Descrição Propiciar os recursos humanos e materiais para o pleno funcionamento das Juntas 
Administrativas de Recursos de Infrações – JARI’ s, a cargo do DNIT, que são os 
responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades aplicadas 
pelo Órgão relativo às multas de trânsito. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 
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Coordenador nacional da ação Luiz Cláudio dos Santos Varejão 

Unidade executora Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação Geral de Operações Rodoviárias 

Competências Institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 89 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº.10 de 31 de 
janeiro de 2007 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO / PREVISÃO 

% 

Financeira   1.530.000,00 0 0 

Física 4.250 0 0 

Esta ação aguarda o desenvolvimento dos Programas de Controle de Velocidade e Pesagem de Veículos para que 
possa dar prosseguimento pleno aos recursos a serem julgados. 
 

Ação  108X –  Implantação dos Postos de Pesagem 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  

Finalidade Implantação e Operação de um dispositivo eficiente de controle de cargas nas 
rodovias para coibir os excessos e garantir a vida útil dos pavimentos. 

Descrição Implantação de postos de pesagem para veículos fixos, que tem como objetivo o 
controle de peso em pontos de rodovias com elevado volume diário médio de 
veículos comerciais, compreendendo infra-estrutura adequada para operações de 
movimentação de cargas e transbordo, contemplando uma balança seletiva (média 
velocidade) para pré seleção dos veículos sobrecarregados e uma balança de baixa 
velocidade, homologada pelo INMETRO, responsável pela autuação dos eventuais 
veículos sobrecarregados; e de balanças portáteis destinadas ao controle de peso em 
pontos de rodovias com baixo volume diário médio de veículos comerciais, rotas de 
fuga dos postos de pesagem fixos e pesagens estatísticas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação Luiz Cláudio Varejão 

Unidade executora Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação Geral de Operações Rodoviárias 

Competências Institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 89 do Regimento Interno do  DNIT, aprovado pela resolução nº.10 de 31 de 
janeiro de 2007 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO / PREVISÃO 

% 

Financeira   33.000.000,00   25.715.635,00 77,93 
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Física 90 0 0 

 Aguardando liberação de Crédito para empenho pelo MPOG, já solicitado no SISPAC. O Plano Nacional de Pesagem 
- PNP está sendo implantando em 2 etapas. A 1ª Etapa foi contratada em julho de 2008 e envolve a operação de 78 Postos de 
Pesagem (45 fixos e 33 móveis), já com operação de 19 Postos fixos. Estaremos no início de 2009 recuperando os outros postos 
de pesagem para efetivação dos mesmos. A 2ª Etapa prevê a construção e operação de mais 235 Postos. O DNIT estará 
finalizando o Edital no 1º trimestre de 2009,  que envolverá a construção e operação até o ano de 2010.” 

 

Ação  1F40 –  Obras Rodoviárias Emergenciais – Nacional – Crédito Extraordinário 
 
 
Dados gerais da ação 
Tipo Projeto  

Finalidade Restabelecer a integridade física das rodovias, permitindo melhores condições de 
trafegabilidade e segurança aos usuários, bem como a redução de custos para a 
atividade econômica em geral. 

Descrição Obras de caráter emergencial e recuperação em ações de tapa-buracos, recuperação 
de pavimentos em segmentos críticos, recuperação de obras de artes especiais e 
correntes em situação crítica e recuperação de sinalização. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação Roberto Borges Furtado da Silva 

Unidade executora Superintendências Regionais do DNIT nos Estados 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação Geral de Manutenção e Restauração Rodoviárias - CGMRR 

Competências Institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 86 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº. 10 de 31 de 
janeiro de 2007 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO / PREVISÃO 

% 

Financeira  353.752.057,00  220.624.046,00 62,37 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 Os contratos de obras emergenciais são celebrados de forma a reconstituir danos de tamanho e natureza 
imprevisíveis ocasionados principalmente por força da natureza. São realizados serviços como desobstrução de dispositivos 
de drenagem, recuperação de taludes de corte e de aterro, de aterros rompidos, de bueiros, de pontes, de sinalização. Sendo 
assim, não há uma meta física numérica em obras emergenciais. Não se pode nem mesmo dizer que haja uma meta 
financeira, porque a consignação, de crédito extraordinário deve ocorrer antes que haja uma obra emergencial, diferentemente 
de obras comuns, quando deve existir uma demanda definida e projetada, antes que um crédito seja consignado. 
 
 

2.3.4. Programa 0750 – Apoio Administrativo 

Dados gerais do programa  

Tipo de programa  Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais – Programa de Apoio 
Administrativo 

Objetivo geral  
Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a 
implementação e gestão de seus programas finalísticos 
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Objetivos Específicos  Atividades padronizadas 

Gerente do programa  Não consta 

Gerente executivo Analista Setorial SPI - Indefinido 

Responsável pelo programa no âmbito da UJ  Ministério dos Transportes – Departamento Nacional de Infra-estrutura 
de Transportes - DNIT 

Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa  

Este Programa não possui indicador (es). 

Público-alvo (beneficiários)  Governo 

 

2.3.4. Principais Ações do Programa  

Ação 2000 - Administração da Unidade 

Dados gerais da Ação 

Tipo Atividade 

Finalidade 

 

Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes 
dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação 
em programas ou ações finalísticas. 

Descrição A atividade padronizada “Administração da Unidade´” substitui as antigas atividades 
2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de Serviços de 
Transportes, 2002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, 2003 - Ações de 
Informática. 
Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não 
puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas 
despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser 
apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação finalística, 
mas puderem ser apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na ação 
Gestão e Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem ser 
apropriadas nem a um programa nem a uma ação finalística, devem ser apropriadas na 
ação Administração da Unidade (2000). 

Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e 
uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e 
conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos 
órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao 
desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e 
locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de 
informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou 
dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, 
formulação e divulgação de políticas etc. produção e edição de publicações para 
divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais 
atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Coordenador-Geral de Recursos Humanos 

Unidades executoras Diretoria de Administração e Finanças 

Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por gerenciamento 
ou execução da ação  

Diretoria de Administração e Finanças 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
Ação 

Art. 49 do Regimento Interno do  DNIT, aprovado pela resolução nº.10 de31 de janeiro 
de 2007 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  298.258.337,00  278.260.060,00 93,29 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 Não há previsão física na LOA para este tipo de ação. 

 

Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade 

Finalidade Proporcionar aos servidores, empregados, dependentes e pensionistas condições para 
manutenção da saúde física e mental. 

Descrição Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos 
servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Coordenador-Geral de Recursos Humanos 

Unidades executoras CGRH na Sede-DF e Seções de RH nas SREs 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Coordenador-Geral de Recursos Humanos 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 49 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº.10 de 31 de 
janeiro de 2007 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 5..355.504,00 2.842.060,,00 53,07 

Física 10.556 2.850 27 

Observação: A divergência acentuada em relação ao previsto e executado deve-se ao fato de que na previsão 
orçamentária foram considerados todos os possíveis beneficiários do plano de saúde, enquanto que no realizado foram 
apontados os efetivamente cadastrados, considerando que o ingresso no plano de saúde se dá por adesão. 

 

Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados  

 

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade 

Finalidade Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de 
atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93. 
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Descrição Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra--
cheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em 
idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Coordenador-Geral de Recursos Humanos 

Unidades executoras CGRH na Sede-DF e Seções de RH nas SREs 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Coordenador-Geral de Recursos Humanos 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 49 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº.10 de 31 de 
janeiro de 2007 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
 

Financeira 
 

 301.752,00  243.005,00 80,53 

Física 345 270 
78,26 

 
 

 

Ação 2011 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade 

Finalidade Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza 
jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com 
transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, 
servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e 
fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados 
das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de 
trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações, e Medida 
Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001. 

Descrição Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica 
indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte 
coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e 
empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da 
União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Coordenador-Geral de Recursos Humanos 

Unidades executoras CGRH na Sede -DF e Seções de RH nas SER’s 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Coordenador-Geral de Recursos Humanos 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
Ação 

Art. 49 do Regimento Interno do  DNIT, aprovado pela resolução nº.10 de 31 de 
janeiro de 2007 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
 

Financeira 
 

 2.121.187,00  1.964.218,00 92,60 

Física 
 

1.392 1.244 89,37 

 
 

Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados  

 

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade 

Finalidade Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias 
trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do 
servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou 
manutenção de refeitório. 

Descrição Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos 
servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição 
de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de 
refeitório. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Coordenador-Geral de Recursos Humanos 

Unidades executoras CGRH na Sede - DF e Seções de RH nas SER’s 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

Coordenador-Geral de Recursos Humanos 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 49 do Regimento Interno do  DNIT, aprovado pela resolução nº.10 de 31 de 
janeiro de 2007 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
 

Financeira 
 

  5.234.166,00   4.872.823,00 93,10 

Física 
 

3.138 2.862 91,20 

 

Ação 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos 
Servidores Públicos Federais. 
 

Dados gerais da ação 

Tipo Operações Especiais 

Finalidade Assegurar o pagamento da Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações 
para o Custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do 
art. 8 da Lei nº. 10.887, de 18de junho de 2004. 
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Descrição Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio 
do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 
10.887, de 18 de junho de 2004. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Coordenador-Geral de Recursos Humanos 

Unidades executoras CGRH na Sede -DF e Seções de RH nas SER’s 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

Coordenador-Geral de Recursos Humanos 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 49 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº.10 de 31 de 
janeiro de 2007 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira 

 
 

35.134.743,00 35.134.742,00 100 

Física 
 

Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 Não há previsão física na LOA para este tipo de ação. 

 

Ação 8785 – Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC – Crédito Extraordinário 
 

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade 

Finalidade Assegurar o pagamento da Contribuição da União, de Construir um centro de custos  
para contabilizar os gastos com a gestão do Programa de Aceleração do Crescimento -
PAC, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações 
finalísticas do PAC. 

Descrição Esses gastos compreendem as seguintes despesas em apoio à implementação do PAC: 
serviços administrativos; aquisição, manutenção e uso de frota veicular; aquisição de 
mobiliário, tecnologia de informação ( contratação de serviços, aquisição da hardware 
e software); sistemas de informações gerenciais; despesas com viagens e locomoção( 
aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); capacitação de agentes 
envolvidos com a viabilização dos empreendimentos, serviços de consultoria técnica, 
pesquisa de satisfação e monitoramento e avaliação da implantação e funcionamento 
dos empreendimentos e demais atividades necessárias à gestão dos empreendimentos 
do PAC, no âmbito do próprio Órgão e/ou em parceria com outras entidades do 
governo Federal. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação Não há Coordenador vinculado 

Unidades executoras Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 
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Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

Todas as Diretorias do DNIT 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Autarquia Federal integrante da Administração Pública 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira 

 
20.000.000,00 
70.700.000,00 

20.000.000,00 
70.664.417,00 

100,00 
99,95 

Física 
 

Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 Não há previsão física na LOA para este tipo de ação. 

 

2.3.5. Programa 0901 – Operações Especiais: Cumprim ento de Sentenças 
Judiciais 

Dados gerais do programa  

Tipo de programa  Operações Especiais 

Objetivo geral  Não definido 
Objetivos Específicos  Atividades padronizadas 
Gerente do programa  Não consta 
Gerente executivo Analista Setorial SPI - Indefinido 
Responsável pelo programa no âmbito da UJ  Ministério dos Transportes – Departamento Nacional de Infra-estrutura 

de Transportes - DNIT 
Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa  

Este Programa não possui indicador (es). 

Público-alvo (beneficiários)  Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 
 
 

2.3.5. Ação do Programa  

Ação 0005 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (precatórios) devida pela União, Autarquias e  
Fundações Públicas 

Dados gerais da ação 

Tipo Operações Especiais 

Finalidade Cumprir as decisões judiciais e Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela 
União, Autarquias e Fundações Públicas. 

Descrição Pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas em 
razão de Sentença Transitada em Julgado. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcus Elicio Bastos Brasil 

Unidades executoras Coordenador-Geral de Recursos Humanos 
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Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por gerenciamento 
ou execução da ação 
 

Coordenador-Geral de Recursos Humanos 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Art. 49 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº. 10 de 31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
 

Financeira 
 

4.458.523,00 4.458.358,00 100 

 
Física 

 

Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 Não há meta física prevista na LOA para este tipo de ação 
 
 

2.3.6. Programa 0906 – Operações Especiais: Serviço  da Dívida Externa 
(Juros e Amortizações) 

Dados gerais do programa  

Tipo de programa  Operações Especiais 

Objetivo geral  Não definido 
Objetivos Específicos  Atividades padronizadas 
Gerente do programa  Não consta 
Gerente executivo Analista Setorial SPI - Indefinido 
Responsável pelo programa no âmbito da UJ  Ministério dos Transportes – Departamento Nacional de Infra-estrutura 

de Transportes - DNIT 
Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa  

Este Programa não possui indicador (es). 

Público-alvo (beneficiários)  Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações) 
 
 

2.3.6. Ação do Programa 

Ação 0284 – Amortização e Encargos de Financiamentos da Dívida Contratual Externa  

Dados gerais da ação 

Tipo Operações Especiais 

Finalidade Efetuar o pagamento de dívidas, por recebimento de créditos extraordinários, mediante 
contrato. 

Descrição Pagamento de amortização e encargos provenientes da contratação de dívida externa 
para o qual é feito o fechamento do câmbio, convertendo a moeda corrente vigente no 
Brasil na moeda estabelecida em contrato. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcus Elicio Bastos Brasil 

Unidades executoras Coordenador-Geral de Recursos Humanos 
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Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 49 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº.10 de 31 de 
janeiro de 2007 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira 

 
  101.287.670,00   91.887.482,00 90,72 

Física 
 

Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 Não há previsão física na LOA para este tipo de ação.  
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2.3.7. Programa 1456 – Vetor Logístico Amazônico 

Dados gerais do programa  

Tipo de programa  Finalístico 

Objetivo geral  
Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis 
interiores 

Objetivos Específicos  
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos 
estados do AC, AM, RR e RO e oeste dos estados do PA e MT. 

Gerente do programa  Não consta 
Gerente executivo Luís Gustavo Mello Costa - Analista Setorial SPI 
Responsável pelo programa no âmbito da UJ  Ministério dos Transportes  
Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa  

Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Amazônico – 
1.000 t – Fonte: SEGES/MT 
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Amazônico 
– carro/h/faixa - Fonte: SEGES/MT 
Frete Unitário no Vetor Logístico Amazônico - R$/(t x km) – Fonte: 
SEGES/MT 
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Amazônico – número-índice – 
Fonte: SEGES/MT 
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Amazônico - R$/(t x km) – Fonte: 
SEGES/MT 
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico 
Amazônico – Hora – Fonte: SEGES/MT 
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Amazônico – hora/km – 
Fonte: SEGES/MT 
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Amazônico - 
minuto/t – Fonte: SEGES/MT 

Público-alvo (beneficiários)  
Usuários de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, 
Rondônia, Mato Grosso e  Pará. 

 
Objetivo do Governo: Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional. 

Justificativa: Em abril de 2007, o Ministério dos Transportes divulgou o chamado Plano Nacional de Logística e 
Transportes (PNLT), resultado de esforço de retomada do planejamento público de médio e longo prazo para o setor. O PNLT 
foi idealizado para embasar a formulação do PPA 2008/2011 e promover as primeiras indicações de investimentos para o PPA 
2012/2015 e os ensaios de organização dos planos subseqüentes até 2023, horizonte das explorações socioeconômicas 
elaboradas pelo Estudo. Contudo, sua primeira aplicação prática foi a seleção dos empreendimentos na área de transportes a 
integrar o chamado Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado em janeiro de 2007, no escopo do qual estão 
todos os principais investimentos federais para provimento de infra-estrutura econômica e social. Portanto, o PNLT é referência 
para o PAC e deve sê-lo para a consolidação das escolhas públicas expressas no Plano Plurianual. O PNLT foi concebido com 
o intuito de: promover o aumento da eficiência produtiva em áreas consolidadas; induzir o desenvolvimento de áreas de 
expansão de fronteira agrícola e mineral; reduzir as desigualdades regionais em áreas deprimidas; e integrar a região sul-
americana. Para lograr superar o desafio, o PNLT foi estruturado em duas principais explorações a partir de dados sobre 
produção, logística e transportes no nível microrregional. A primeira delas consiste em uma modelagem socioeconômica 
dinâmica do País, que analisa as implicações espaciais das megatendências da economia brasileira no período de 2007 a 2023, 
com destaque para a demanda por serviços de transporte. Foram realizadas projeções de oferta e demanda para 80 (oitenta) 
tipos de produto em cada uma das 558 (quinhentos e cinqüenta e oito) microrregiões do Brasil por meio da aplicação de um 
modelo computável de equilíbrio econômico geral sobre um cenário referencial para o ano-base, considerando as características 
do sistema econômico atual e sua evolução recente, e conhecimentos sobre como os espaços econômicos se inter-relacionam. 
Assim, foram criados cenários futuros que expressam déficits e superávits (relações de produção e consumo) entre as 
microrregiões homogêneas, pecuniariamente representados, para cada produto analisado, para os anos-horizonte do Estudo: 
2007, 2011, 2015, 2019 e 2023. A segunda simulação foi feita com o emprego do modelo clássico de simulação de transporte 
de quatro etapas: geração, distribuição, divisão modo e alocação. As duas primeiras etapas, fortemente associadas à modelagem 
da demanda por transportes, foram apoiadas nos resultados da etapa anterior. A divisão modo e a alocação, mais associadas à 
modelagem da oferta de transportes e de seus custos, se apoiaram em dados e parâmetros derivados de pesquisa de campo 
(fonte primária) e estudos precedentes (fonte secundária). A partir de então, desenvolveu-se uma nova proposta de organização 
espacial do País, na qual as microrregiões homogêneas foram agrupadas em função da superposição georreferenciada de fatores 
representativos das suas características, quais fossem: as impedâncias ambientais, as similaridades socioeconômicas, as 
perspectivas de integração e inter-relacionamento (corredores de transportes) e as funções de transporte, identificadas a partir 
da análise de isocustos em relação aos principais portos concentradores de carga do País. Dessa análise, resultaram sete 
agrupamentos, aos quais se convencionou chamar de vetores logísticos. Embora os quatro critérios tenham sido avaliados 
conjuntamente, cada vetor teve determinantes mais fortes, seja na predominância socioeconômica (Sul, Leste e Nordeste 
Setentrional), na incidência de bioma (Amazônico) ou nas bacias de captação (em todos os casos). O Vetor 
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Amazônico congrega parcelas da macrorregião Norte e alcança o noroeste do Centro-Oeste, seguindo aproximadamente os 
limites do bioma de mesmo nome. Corresponde também à bacia de captação dos portos de Manaus e Santarém, área onde são 
dominantes as atividades com base em recursos naturais. Os vetores não possuem limites rígidos, pois em suas áreas limítrofes 
há uma mescla de bases produtivas, custos de acessos aos portos ou biomas e densidades de unidades de conservação que 
posicionam os territórios ora em um, ora em outro vetor. Por esta razão, os programas a compor o PPA foram estruturados de 
forma a que os limites espaciais dos vetores se aproximassem de uma divisão geopolítica propícia à convergência das 
intervenções federais com escolhas subnacionais e, portanto, fossem mais afetos ao pacto federativo. Neste caso, dada a 
dinâmica diversa nos fluxos de transporte, o programa engloba a porção oeste do estado do Pará, delimitada pelo Rio Xingu, e 
do estado do Mato Grosso, inclusive a BR-163 ao norte de Cuiabá. 

Estratégia de Implementação: Priorizar as obras estruturantes definidas no PNLT e referendadas no PAC, contratando 
a sua execução diretamente, destacando recursos para a mobilização do Departamento de Engenharia e Construção do 
Comando do Exército ou, em casos excepcionais, celebrando convênios para a transferência de recursos para execução pelos 
entes subnacionais. Os princípios norteadores da seleção dos investimentos foram a manutenção dos ativos estratégicos,  a 
finalização dos projetos em fase de implantação e a redução dos gargalos em infra-estrutura de transportes, com especial 
atenção para a diversificação modo na direção da vocação hidroviária da região. As formas tradicionais de contratação para 
manutenção dos ativos estratégicos serão gradativamente substituídas por modalidades contratuais que prevêem a aferição de 
resultados dos serviços prestados, amparados por contratos de maior duração. Logo, o contratado deve promover a recuperação 
inicial da capacidade operacional do bem objeto de intervenção, após o que deve intervir preventiva e rotineiramente para 
manter as características técnicas definidas no projeto de engenharia que originou sua implantação. Por esta diretriz, os serviços 
de manutenção de rodovia e de canais de navegação serão atestados pelos resultados físicos que apresentarem as inspeções 
sobre níveis de rugosidade e ocorrência de fissuras por quilômetro ou pela profundidade e geometria apresentados em 
sondagens e levantamentos batimétricos. Também serão perseguidas formas mais efetivas de participação privada nos 
empreendimentos com maior atratividade econômica,  por meio da formalização de Parcerias Público-Privadas, da concessão 
de obras e da exploração comercial da infra-estrutura de transportes por empreendedores privados. A estratégia de gestão prevê 
o monitoramento de cada serviço que compõe o empreendimento, por meio do acompanhamento da execução física e 
financeira dos contratos, e a aferição do andamento e da qualidade das obras e serviços é pressuposto para habilitar o 
empreendimento a receber novo aporte orçamentário. Por fim, o alcance e a percepção dos resultados pelo público-alvo serão 
mensurados por uma cesta de indicadores que se ocupam das principais preocupações afetas à função Transporte. O cálculo dos 
índices correspondentes será possível a partir da composição de um banco de dados georreferenciados, amparado 
metodologicamente por explorações acadêmicas em importantes centros de ensino e desenvolvimento científico e tecnológico, 
de sorte a conferir credibilidade e freqüência adequada à avaliação do alcance do programa. Os dados e os indicadores serão 
agregados espacialmente no menor nível capaz de expressar os fluxos de transporte e deverão ser agrupados até o corte 
adequado para dar suporte às decisões sobre política nacional de transportes no nível estratégico. O desafio nesse processo de 
criação de instrumentos de aferição do impacto das políticas de transporte é que este conduza à elaboração de um indicador-
síntese, o Índice de Desenvolvimento de Transportes, capaz de expressar de forma objetiva o grau de desenvolvimento das 
diversas áreas no tocante ao setor de transportes, com a agregação espacial que se mostrar mais adequada a cada análise.  
 
 

2.3.7. Principais Ações do Programa 

Ação 4349 - Administração das Hidrovias - 0303 - Hidrovia da Amazônia Ocidental 

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade  

Finalidade Garantir a satisfação da sociedade, mantendo as hidrovias e as eclusas operativas, 
capazes de oferecer segurança e confiabilidade à sua navegação. 

Descrição Manutenção da sinalização de margem e do balizamento flutuante, das eclusas, das 
barragens de navegação e dos postos fluviométricos; realização de obras civis de 
aprofundamento de canais; execução de serviços de desobstrução de canais de 
navegação; atualização de croquis de navegação; cumprimento de exigências 
ambientais. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira 6.885.430,00 3.278.125 47,61 

Física 1190 596,57 50,13 

Em função do convênio celebrado entre o DNIT e a CODOMAR entrar em vigor depois do início do ano, as 
atividades das Administrações Hidroviárias - AH’s ficaram prejudicadas. 

Ação 1B61 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Prover a cidade de Tefé de um porto fluvial para atracação de embarcações regionais 

de transporte de mercadorias e pessoas, além de balsas de transporte de veículos e 
cargas pesadas, uma vez que atualmente inexistem, no porto atual, condições 
operacionais adequadas, fato esse agravado pela condição logística do município que 
dispõe apenas da alternativa fluvial para escoamento de sua produção. 

Descrição Porto fluvial a ser construído na margem direita do Rio Solimões, na área da EMADE, 
afastado cerca de 20 km da região central do município de Tefé/AM e dotado de um 
terminal de passageiros, estacionamento de veículos, vias de circulação e acesso, 
armazém de cargas, prédio da administração portuária dotado de escritórios para 
instalação dos vários órgãos intervenientes, ponte e cais flutuante. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 3.870.685,00 0 0 

Física 71 0 0 

 
Obra em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil não iniciada. Obra naval em andamento. 

 

 

Ação 1B71 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Cacau Pirera) - no Estado do Amazonas 
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Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Iranduba, Cacau Pirera, no Estado do 

Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas 
e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Solimões, constituído de uma área de 
manobra, estacionamento com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um 
cais flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações  para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 2.974.000,00 0 0 

Física 25 0 0 

Em análise da prestação de contas. 

 

Ação 1B85 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o município de Novo Airão no Estado do 

amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de 
cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 

Descrição Construção terminal de portuário, constituído de um cais de contenção de margens, 
ponte metálica de acesso com flutuante para atracação de embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração do terminal, pátio e 
estacionamento de veículos. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 2.157.600,00 0 0 

Física 52 0 0 

Licitação para contratação da obra concluída. 

 

Ação 1C93 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas 

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Melhorar as condições de embarque e desembarque de passageiros e mercadorias, 

oferecendo maior segurança aos usuários por meio da implantação de atracadouros 
hidroviários. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de prédio para administração e 
embarque de passageiros, área de manobra, guarita, estacionamento e rampa de 
concreto onde será feita a acostagem das embarcações. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 9.842.233,00 0 0 

Física 6 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Parte estrutural (obra civil) do terminal 
concluída. Chuvas atrasaram o cronograma da obra. 

 

Ação 1C93 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas  - Crédito 
Extraordinário 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Melhorar as condições de embarque e desembarque de passageiros e mercadorias, 

oferecendo maior segurança aos usuários por meio da implantação de atracadouros 
hidroviários. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de prédio para administração e 
embarque de passageiros, área de manobra, guarita, estacionamento e rampa de 
concreto onde será feita a acostagem das embarcações. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 
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Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 348.742,00 348.742,00 100 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Parte estrutural (obra civil) do terminal 
concluída. Chuvas atrasaram o cronograma da obra. 

 

Ação 1C96 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas 

 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Coari no Estado do Amazonas, para 

maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e passageiros, 
da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Recuperação do cais flutuante, trapiche, flutuantes intermediários e de apoio e pontes 
de acesso (fixa e flutuante), com acréscimo de passarelas laterais para pedestres. No 
retroporto construção de terminal de passageiros, guarita, galpão, muros e cercas;, 
reforma dos prédios existentes (administração e armazém), recuperação da 
pavimentação e implantação da iluminação externa. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras 
 

DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 
 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
 % 

Financeira 2.562.929,00 0 0 

Física 7 0 0 

Empreendimento em Execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil: em acabamento das novas 
edificações. Obra naval: Flutuante concluído e instalado. Obra em andamento. Foi solicitado aditivo de valor por 
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acréscimo de serviços que está em análise para aprovação. (recursos da LOA + crédito suplementar Decreto de 
03/11/2008) 

 

Ação 1C97 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas  

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Manaquiri no Estado do 

Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de 
cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 

Descrição Construção de um terminal de passageiros, muros e cercas para isolamento da área 
do porto, rampa de concreto, área de manobra e estacionamento, armazém de cargas, 
ponte de acesso e cais flutuante. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 331.878,00 0 0 

Física 7 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obras civis em andamento (execução da 
rampa de concreto e aterro na área do Armazém). Obras navais em andamento com flutuante e flap em fase de conclusão. 
Obra em andamento. Foi providenciado aditivo de serviços  e está a pleno vapor. (recursos da LOA + crédito suplementar 
Decreto de 03/11/2008). 

 

Ação 1C98 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Criar uma infra-estrutura portuária fluvial mínima para impulsionar o desenvolvimento 

do mercado regional e, conseqüentemente a melhoria da qualidade de vida da 
população, por meio do acesso seguro, ordenado e controlado do fluxo de passageiros 
e cargas na cidade de Urucará no Estado do Amazonas, além do controle mais eficaz 
das embarcações por parte das autoridades portuárias. 

Descrição Construção de um terminal de passageiros, muros e cercas para isolamento da área do 
porto, rampa de concreto, área de manobra e estacionamento, armazém de cargas, 
ponte de acesso e cais flutuante. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
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Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 225.598,00 0 0 

Física 7 0 0 

Obra civil em andamento (muro de contenção e Infra-estrutura do terminal de passageiros). 

 

Ação 1C99 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas 

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o município de Itacoatiara no estado do Amazonas 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário constituído de pátio e rampa pavimentados e cais 
flutuante metálico conectado à rampa, onde será feita a acostagem das embarcações. 
Na área de retroporto serão construídas edificações para a administração do terminal 
e armazenagem de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 2.357.082,00 0 0 

Física 7 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil: reforma do prédio da OGMO 
concluída, as edificações do terminal de passageiros está na fase de supra-estrutura, o armazém está na fase de fundações, 
terminal de encomendas na fase de reboco e guarita na fase de revestimento. Obra naval em andamento. 
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Ação 1C99 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas - Crédito 
Extraordinário  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o município de Itacoatiara no estado do Amazonas 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário constituído de pátio e rampa pavimentados e cais 
flutuante metálico conectado à rampa, onde será feita a acostagem das embarcações. 
Na área de retroporto serão construídas edificações para a administração do terminal 
e armazenagem de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 917.900,00 0 0 

Física 0 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil: reforma do prédio da OGMO 
concluída, as edificações do terminal de passageiros está na fase de supra-estrutura, o armazém está na fase de fundações, 
terminal de encomendas na fase de reboco e guarita na fase de revestimento. Obra naval em andamento. 

 

Ação 1D02 – Construção de Ponte sobre o Rio Madeira – no Município de Abunã – na BR 364 - no Estado de 
Rondônia 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Ponte sobre o Rio Madeira 
Descrição Construção de ponte sobre o rio Madeira, em concreto, e, com vão principal de 165 

m. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação José Ribamar da Cruz Oliveira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.800.000,00 0 0 

Física 10 0 0 

 

Ação 1D52 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Eirunepé, no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle na fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de um pátio e rampa pavimentada e 
por um cais flutuante metálico conectado a rampa, onde será feita a acostagem das 
embarcações. Na área de retroporto serão construídas edificações para a 
administração do terminal e armazenagem de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras 
 

DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 
 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 3.534.000,00 0 0 

Física 76 0 0 

 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 1D53 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas  

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Manacapuru no Estado do 

Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de 
cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 
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Descrição Construção de terminal portuário, constituído de rampa pavimentada e por um cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e estação de 
passageiros. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 1.586.923,00 0 0 

Física 7 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil: edificações em fase de acabamento. 
Obra naval: O flutuante principal está concluído e na obra. 

 

Ação 1D53 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas  - Crédito 
Extraordinário 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Manacapuru no Estado do 

Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de 
cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de rampa pavimentada e por um cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e estação de 
passageiros. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 959.960,00 0 0 
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Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil: edificações em fase de acabamento. 
Obra naval: O flutuante principal está concluído e na obra. 

 

Ação 1D54 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas  

Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar a infra-estrutura portuária o Município de Manicoré, no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle na fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de um pátio e rampa pavimentada e por 
um cais flutuante metálico conectado a rampa, onde será feita a acostagem das 
embarcações. Na área de retroporto serão construídas edificações para a administração 
do terminal e armazenagem de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 6.426.390,00 0 0 

Física 35 0 0 

 
Empreendimento em Execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil em andamento, em fase de 

assentamento da alvenaria de vedação da guarita e do terminal de passageiros. 

 

Ação 1D54 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas  - Crédito 
Extraordinário 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar a infra-estrutura portuária o Município de Manicoré, no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle na fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de um pátio e rampa pavimentada e 
por um cais flutuante metálico conectado a rampa, onde será feita a acostagem  das 
embarcações. Na área de retroporto serão construídas edificações para a 
administração do terminal e armazenagem de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
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Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 3.471.614,00 0 0 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

Empreendimento em Execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil em andamento, em fase de 
assentamento da alvenaria de vedação da guarita e do terminal de passageiros. 

 

Ação 1D55 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas 

 Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Maués, no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle na fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de um pátio e rampa pavimentada e 
por um cais flutuante metálico conectado a rampa, onde será feita a acostagem das 
embarcações. Na área de retroporto serão construídas edificações para a 
administração do terminal e armazenagem de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 1.055.886,00 0 0 

Física 9 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores e do orçamento 2008. Obras civis: em 
andamento. Obras navais: flutuante contendo as estacas das pontes no local da obra. 

 

Ação 1D55 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas  - Crédito 
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Extraordinário 

Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Maués, no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle na fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de um pátio e rampa pavimentada e 
por um cais flutuante metálico conectado a rampa, onde será feita a acostagem das 
embarcações. Na área de retroporto serão construídas edificações para a 
administração do terminal e armazenagem de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 3.253.253,00 1.159.261,00 35,63 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores e do orçamento 2008. Obras civis: em 
andamento. Obras navais: flutuante contendo as estacas das pontes no local da obra. 

 

Ação 1D57 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas  

 Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Tabatinga no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição O projeto contemplará a substituição do cais flutuante existente por um novo de 
característica semelhante, recuperação da ponte de acesso com acréscimo de 
passarelas laterais para pedestres, recuperação do flutuante intermediário e sistema 
de amarração, construção de um terminal de passageiros, terminal de encomendas, 
área para estacionamento de veículos, vias de circulação e acesso e  recuperação das 
instalações do prédio da administração. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 547.600,00 547.600,00 100 

Física 0 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil em fase de acabamento. Obra naval 
em fase de acabamento. 

 

Ação 1D57 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas -  Crédito 
Extraordinário 

Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Tabatinga no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição O projeto contemplará a substituição do cais flutuante existente por um novo de 
característica semelhante, recuperação da ponte de acesso com acréscimo de 
passarelas laterais para pedestres, recuperação do flutuante intermediário e sistema de 
amarração, construção de um terminal de passageiros, terminal de encomendas, área 
para estacionamento de veículos, vias de circulação e acesso e recuperação das 
instalações do prédio da administração. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 2.041.625,00 2.041.625,00 100 

Física 7 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil em fase de acabamento. Obra naval 
em fase de acabamento. 

 

Ação 1J59 - Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato 
Grosso  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
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Descrição Pavimentação de trecho rodoviário, envolvendo serviços de terraplenagem, drenagem, 
obras de arte correntes e pavimentação num trecho de 49,6 km de extensão. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Luiz Antônio Ehret Garcia 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  41.400.000,00  41.399.995,00 100 

Física 17 6,50 38,24 

Frente ao Acórdão 1947/2008 do TCU, o Exército encaminhou àquele órgão o embargo de declaração referente ao 
plano de trabalho, tendo como base o sistema SICRO 2. Com isso, o DNIT aguarda posição daquele Tribunal. O DNIT 
interpôs em 26/11/2008 pedido de reexame contra determinação de contratar supervisão de obras por pregão eletrônico e 
aguarda deliberação do TCU. Em ofício nº 1.318/2008, de 12/12/2008, o DNIT informou ao TCU, com certidão do INCRA 
como comprovante, que a área pertence à União, solicitando assim a revisão dessa determinação.  

 

Ação 1J62 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Garantir maior conforto e segurança nas operações de embarque e desembarque de 

cargas e passageiros em Autazes, no Estado do Amazonas, tornar mais atrativa a 
navegação interior e propiciar melhores condições para a atividade fiscal e de 
controle de regularidade na prestação dos serviços aquaviários. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de rampa pavimentada e cais flutuante 
metálico, onde acostarão as embarcações, e, na área do retroporto, edificações para 
abrigar a administração do terminal e a estação de passageiros. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 2.838.221,00 0 0 

Física 6 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil paralisada, mas obra naval 
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em andamento. 

 

Ação 1J62 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas - Crédito 
Extraordinário 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade  Garantir maior conforto e segurança nas operações de embarque e desembarque de 

cargas e passageiros em Autazes, no Estado do Amazonas, tornar mais atrativa a 
navegação interior e propiciar melhores condições para a atividade fiscal e de 
controle de regularidade na prestação dos serviços aquaviários. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de rampa pavimentada e cais flutuante 
metálico, onde acostarão as embarcações, e, na área do retroporto, edificações para 
abrigar a administração do terminal e a estação de passageiros. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.974.948,00 0 0 

Física 0 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil paralisada, mas obra naval 
em andamento. 

 

Ação 1J63 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barcelos - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Garantir maior conforto e segurança nas operações de embarque e desembarque de 

cargas e passageiros em Barcelos, no Estado do Amazonas, tornar mais atrativa a 
navegação interior e propiciar melhores condições para atividades fiscais e de 
controle de regularidade na prestação dos serviços aquaviários. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de área de manobra, estacionamento 
com pátio, rampa pavimentada, guarita e cais flutuante metálico, onde acostarão as 
embarcações, e, na área de retroporto, edificações para a administração do terminal e 
armazenagem de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras 
 

DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

DAQ 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 
 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO PREVISÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 332.006,00 0 0 

Física 7 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. 

 

Ação 1J64 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Benjamin Constant - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Benjamin Constant no Estado do 

Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas 
e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de um pátio e rampa pavimentada e por 
um cais flutuante metálico conectado à rampa, onde será feita a acostagem das 
embarcações. Na área de retroporto serão construídas edificações para a administração 
do terminal e armazém para cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras 
 

DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 
 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 888.521,00 0 0 

Física 7 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil em andamento na fase de infra-
estrutura do terminal de passageiros. Obra naval em andamento com fechamento do flutuante. 

 

Ação 1J64 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Benjamin Constant - no Estado do Amazonas - Crédito 
Extraordinário 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade  
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Descrição  
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras 
 

DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 
 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 1.820.043,00 0 0 

Física 0 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil em andamento na fase de infra-
estrutura do terminal de passageiros. Obra naval em andamento com fechamento do flutuante. 

 

Ação 1J65 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Garantir maior conforto e segurança nas operações de embarque e desembarque de 

cargas e passageiros em Borba, no Estado do Amazonas, tornar mais atrativa a 
navegação interior e propiciar melhores condições para atividades fiscais e de controle 
de regularidade na prestação dos serviços aquaviários. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de área de manobra, estacionamento com 
pátio, rampa pavimentada, guarita e cais flutuante metálico onde as embarcações 
acostarão; na retro área, edificações para a administração do terminal e para a 
armazenagem de cargas. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por gerenciamento 
ou execução da ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 2.766.693,00 0 0 

Física 0 0 0 
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Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil paralisada. Obra naval em 
andamento. 

 

Ação 1J65 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas - Crédito 
Extraordinário 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Garantir maior conforto e segurança nas operações de embarque e desembarque de 

cargas e passageiros em Borba, no Estado do Amazonas, tornar mais atrativa a 
navegação interior e propiciar melhores condições para atividades fiscais e de 
controle de regularidade na prestação dos serviços aquaviários. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de área de manobra, estacionamento 
com pátio, rampa pavimentada, guarita e cais flutuante metálico onde as 
embarcações acostarão; na retro área, edificações para a administração do terminal e 
para a armazenagem de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras 
 

DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 
 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 1.998.640,00 0 0 

Física 0 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil paralisada. Obra naval em 
andamento. 

 

Ação 1J66 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Fonte Boa - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Fonte Boa no Estado do 

Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de 
cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de uma área de manobra, 
estacionamento com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um novo cais 
flutuante metálico com ponte de acesso, onde será feita a acostagem das 
embarcações. Na área de retroporto serão construídas edificações para a 
administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
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Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.769.086,00 514.193,00 29,07 

Física 7 2,20 31,43 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil em andamento. Obra naval 
em andamento. 

 

Ação 1J66 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Fonte Boa - no Estado do Amazonas - Crédito 
Extraordinário 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Fonte Boa no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de uma área de manobra, estacionamento 
com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um novo cais flutuante metálico 
com ponte de acesso, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras 
 

DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 
 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 3.047.687,00 594.607,00 19,51 

Física 0 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil em andamento.Obra naval em 
andamento. 
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Ação 1J67 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humaitá - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Humaitá no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de uma área de manobra, estacionamento 
com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um novo cais flutuante metálico 
com ponte de acesso, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por gerenciamento 
ou execução da ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 2.331.867,00 758.919,00 32,55 

Física 9 2,5 27,78 

Empreendimento em andamento. Obra civil: aterro armado em fase de conclusão. Obras navais em andamento (1º 
convés do flutuante principal fechado). 

 

Ação 1J67 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humaitá - no Estado do Amazonas  -Crédito 
Extraordinário 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Humaitá no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Metas e resultados da 
ação no exercício 
 

Construção de terminal portuário, constituído de uma área de manobra, 
estacionamento com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um novo cais 
flutuante metálico com ponte de acesso, onde será feita a acostagem das 
embarcações. Na área de retroporto serão construídas edificações para a 
administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 5.018.767,00 657.881,00 13,81 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

Empreendimento em Andamento. Obra civil: aterro armado em fase de conclusão. Obras navais em andamento (1º 
convés do flutuante principal fechado). 

Ação 1J69 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Lábrea - no Estado do Amazonas  

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Lábrea no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de uma área de manobra e 
estacionamento e rampa pavimentada e por um cais flutuante metálico, onde será 
feita a acostagem das embarcações. Na área de retroporto serão construídas 
edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 4.709.921,00 0 0 

Física 7 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil paralisada. Obra naval em 
andamento. 

Ação 1J69 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Lábrea - no Estado do Amazonas - Crédito 
Extraordinário 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Lábrea no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de uma área de manobra e 
estacionamento e rampa pavimentada e por um cais flutuante metálico, onde será 
feita a acostagem das embarcações. Na área de retroporto serão construídas 
edificações para a administração e armazém de cargas. 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 1.656.596,00 0 0 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil paralisada. Obra naval em 
andamento. 

 

Ação 1J70 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nova Olinda do Norte - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Criar uma infra-estrutura portuária fluvial mínima para impulsionar o 

desenvolvimento do mercado regional e, conseqüentemente a melhoria da qualidade 
de vida da população, através do acesso seguro, ordenado e controlado do fluxo de 
passageiros e cargas na cidade de Nova Olinda do Norte/AM, além do controle mais 
eficaz das embarcações por parte das autoridades portuárias. 

Descrição Construção de um terminal de passageiros, armazém de carga geral, guarita, rampa 
de concreto, muros e cercas para isolamento da área do porto, contenção do aterro, 
área de manobra e estacionamento, ponte de acesso e cais flutuante. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 1.145.247,00 1.145.247,00 100 

Física 25 25 100 

Empreendimento em execução. Obras civis em andamento (parte do terrapleno e infra-estrutura do armazém). 
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Obras navais em andamento (flutuante com fundo e costado). 

 

Ação 1J71 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Aripuanã - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Novo Aripuanã no Estado do 

Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de 
cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de rampa pavimentada e por um cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e estação de 
passageiros. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 597.282,00 0 0 

Física 7 0 0 

Obra na fase de projeto executivo. 

 

Ação 1J72 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Santa Isabel do Rio Negro no 

Estado do Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e 
desembarque de cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle 
quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de uma área de manobra, 
estacionamento com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um novo cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 1.138.809,00 1.138.809,00 100 

Física 7 2 28,57 

Empreendimento em execução. Obra civil em andamento edificações em fase de acabamento. Obra naval em 
andamento. 

 

Ação 1J72 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas - 
Crédito Extraordinário  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Não consta 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 2.599.243,00 2.599.243,00 100 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

Empreendimento em execução. Obra civil em andamento edificações em fase de acabamento. Obra naval em 
andamento. 

 

Ação 1J73 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Içá - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Santo Antônio do Içá  no Estado do 

Pará, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 
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Descrição Construção de terminal portuário, constituído de um pátio e rampa pavimentada e 
por um cais flutuante metálico conectado à rampa, onde será feita a acostagem das 
embarcações. Na área de retroporto serão construídas edificações para a 
administração do terminal e armazenagem para cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 296.682,00 296.682,00 100 

Física 7 7 100 

Empreendimento em licitação. 

 

Ação 1J74 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de São Paulo de Olivença no Estado do 

Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas 
e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de rampa pavimentada e por um cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de retroporto 
serão construídas edificações para a administração e estação de passageiros. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 353.297,00 0 0 

Física 7 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obras civis em andamento (terminal de 
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passageiros com alvenaria concluída e terrapleno e fase de conclusão). 

Ação 1J76 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tocantins - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Tonantins no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de uma área de manobra e 
estacionamento com um pátio e rampa pavimentada e por um novo cais flutuante 
metálico e uma guarita, onde será feita a acostagem das embarcações. na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazenagem de 
cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 447.642,00 0 0 

Física 7 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obras civis em andamento (terminal de 
passageiros com alvenaria concluída e terrapleno e fase de conclusão). 

 

Ação 1J77 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucurituba - no Estado do Amazonas  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Urucurituba no Estado do 

Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de 
cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de uma área de manobra e 
estacionamento com um pátio e rampa pavimentada e por um novo cais flutuante 
metálico e uma guarita, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazenagem de 
cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
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Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 1.192.232,00 1.192.232,00 100 

Física 7 7 100 

Empreendimento em execução. Obra em andamento (terrapleno concluído). Obra naval em andamento. No ano de 
2008 o valor de execução física alcançou a totalidade prevista com recursos oriundos do crédito extraordinário. 

 

Ação 1J77 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucurituba - no Estado do Amazonas - Crédito 
Extraordinário 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Urucurituba no Estado do 

Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de 
cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de uma área de manobra e 
estacionamento com um pátio e rampa pavimentada e por um novo cais flutuante 
metálico e uma guarita, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazenagem de 
cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 2.933.927,00 1.032.772,00 35,20 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

Empreendimento em execução. Obra em andamento (terrapleno concluído). Obra naval em andamento. No ano de 
2008 o valor de execução física alcançou a totalidade prevista com recursos oriundos do crédito extraordinário. 

Ação 10JY - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Oriximiná - no Estado do Pará 
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Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Oriximiná no Estado do Pará, para 

maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e passageiros, 
da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de um terminal de acostagem em estrutura metálica constituído por 03 
flutuantes de atracação e uma rampa deslizante de acesso, destinado ao embarque e 
desembarque de cargas e passageiros. Os flutuantes intermediários têm dimensões de 
30x10x2m, o principal, 40x20x2m e a rampa de acesso, 20x10m. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 1.680.000,00 0 0 

Física 100 0 0 

Não há limite orçamentário para execução da atividade. 

 

Ação 10K2 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Aveiro - no Estado do Pará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Aveiro no Estado do Pará, para 

maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e passageiros 
e preencher uma lacuna existente no comércio intermunicipal que se ressente de um 
local de utilização permanente, seguro e apropriado. 

Descrição Construção de terminal de passageiros/cargas, constituído de um muro de contenção 
de margens e atracação de embarcações com escadas de acesso e uma rampa para 
carga e descarga em concreto armado. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO  
% 
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Financeira 240.000,00 0 0 

Física 57 0 0 

Convênio Cancelado. 

 

Ação 10K5 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém (Prainha) - no Estado do Pará 

Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária a localidade de Bairro da Prainha, na confluência 

do Tapajós com o Amazonas, no Município de Santarém no Estado do Pará, para 
maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e passageiros, 
da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de um terminal de passageiros/cargas, constituído de um muro de 
contenção de margens, uma rampa para atracação de embarcações, pátio, armazém, 
estação de passageiros e estacionamento para veículos. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 1.600.000,00 0 0 

Física 25 0 0 

Em andamento com recursos de exercícios anteriores. 

 

Ação 10L1 - Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163 - no Estado do Mato 
Grosso  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Duplicação de 200,0 km da BR-163/364/MT, incluindo a travessia de São Vicente, 

envolvendo com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras-de-arte 
especiais, correntes e complementares, serviços de reabilitação ambiental, sinalização 
e serviços diversos. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Luiz Antonio Ehret Garcia 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  8.600.000,00 8.600.000,00 100 

Física 13 0 0 

O licenciamento ambiental será feito pelo órgão ambiental estadual. O trecho é antropizado. 

 

Ação 10ND - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Altamira (Sede) - no Estado do Pará 

Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 
Finalidade Incrementar o transporte de cargas e passageiros na orla urbana do município, 

atendendo a grande demanda da região onde predominam as embarcações fluviais, 
permitindo o controle mais eficaz das embarcações por parte das autoridades 
portuárias, contribuindo para uma oferta adequada de porto fluvial para movimentação 
de cargas em carretas, dinamizando essa ligação hidroviária às rodovias BR-230 e à 
Transamazônica. 

Descrição Construção de um trapiche em estrutura de concreto dotado de duas plataformas de 
embarque (superior e inferior) com rampa de acesso de forma a permitir a operação 
em função das variações de nível d´água, prédio de estação de passageiros dotado de 
área de espera, lanchonete, administração, guichê de passagens e sanitários, além de  
um pátio de manobras de veículos com 1.250 m² e o muro de contenção do terrapleno 
de 80 m de extensão. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
 % 

Financeira 231.718,00 0 0 

Física 25 0 0 

Convênio retomado em fase de alteração do projeto básico para realização do 1º repasse. 

 

Ação 10NE - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Óbidos - no Estado do Pará 

Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 



Relatório de Gestão 2008  

 

 126 

 

 

Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Óbidos no Estado do Pará, 
para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 

Descrição Construção de terminal de passageiros/cargas, constituído de um muro de 
contenção de margens, pátio e trapiche para atracação de embarcações. Na 
área de retroporto serão construídas edificações para a administração do 
terminal e estacionamento de veículos. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por 
gerenciamento ou execução da ação 

DAQ 

Competências institucionais requeridas para 
a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura 
de Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 
2007, do Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 
de Fevereiro de 2007. 

 
 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 1.320.000,00 0 0 

Física 100 0 0 

 

Não há limite orçamentário para execução da atividade. 

 

Ação 10NJ - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Japurá - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o município de Japurá no Estado do Amazonas, para 

maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e passageiros e  
preencher uma lacuna existente na infra-estrutura de apoio ao desenvolvimento do 
potencial turístico local e da exploração do comércio intermunicipal que se ressente de 
um local de utilização permanente, seguro e apropriado. 

Descrição Construção de porto flutuante para passageiros e cargas, rampa de acesso metálica 
móvel, para acesso da área de carga e descarga, esquadrias de madeira, instalações 
hidrossanitárias e urbanização da área do entorno do retroporto. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 2.400.000,00 0 0 

Física 100 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 10NK - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Rio Preto da Eva - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o município de Rio Preto da Eva no estado do 

Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de 
cargas e passageiros e preencher uma lacuna existente no comércio intermunicipal 
que se ressente de um local de utilização permanente, seguro e apropriado. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de instalações para acostagem das 
embarcações e, no retroporto, pátio e edificações destinadas à administração e 
embarque de passageiros. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 1.800.000,00 0 0 

Física 100 0 0 

 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 
 

Ação 10NL - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Jutaí - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Jutaí no Estado do Amazonas, para 

maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e passageiros, 
da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de rampa pavimentada e por um cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e estação de 
passageiros. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
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Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 232.726,00 0 0 

Física 7 0 0 

Empreendimento em Licitação. 

 

Ação 10NM - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé (Lago) - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Criar uma infra-estrutura portuária fluvial mínima no centro da cidade de Tefé para 

impulsionar o desenvolvimento do mercado regional e, conseqüentemente a melhoria 
da qualidade de vida da população, através do acesso seguro, ordenado e controlado 
do fluxo de passageiros e cargas na cidade, além do controle mais eficaz das 
embarcações por parte das autoridades portuárias. 

Descrição Construção de um terminal de passageiros/ administração, ponte móvel de acesso 
com 10,00 m de comprimento com passarelas laterais para pedestres com 1,20 m de 
largura e um cais flutuante com 30,00 de comprimento, 12,00 de boca e 2,00 de 
pontal. O sistema cais flutuante/ ponte móvel terá acesso à malha viária da cidade 
por meio de uma rampa de concreto a ser construída pela Prefeitura Municipal de 
Tefé. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 175.690,00 0 0 

Física 15 0 0 

Convênio em fase de finalização. 
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Ação 10TW - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Porto Velho (Cai N´Água) - no Estado de Rondônia 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construir uma nova infra-estrutura para o Porto de Cai N´Água, no Município de 

Porto Velho, para desempenhar a função de terminal de passageiros e carga geral, 
com vistas ao intercâmbio comercial com os municípios de seu entorno. 

Descrição Construção de uma rampa de acesso, cais flutuante com 20x60 m e, no retroporto, 
pavimentação, drenagem, contenção do aterro e edificação para terminal de 
passageiros e depósito. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 4.457.075,00 0 0 

Física 51 0 0 

Em licitação. 

 

Ação 10TW - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Porto Velho (Cai N´Água) - no Estado de Rondônia  -
Crédito Extraordinário 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construir uma nova infra-estrutura para o Porto de Cai N´Água, no Município de 

Porto Velho, para desempenhar a função de terminal de passageiros e carga geral, 
com vistas ao intercâmbio comercial com os municípios de seu entorno. 

Descrição Construção de uma rampa de acesso, cais flutuante com 20x60 m e, no retroporto, 
pavimentação, drenagem, contenção do aterro e edificação para terminal de 
passageiros e depósito. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 5.887.370,00 0 0 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

Em licitação. 

 

Ação 110Z - Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MT-240 (Novo Diamantino) - Campos Novos 
dos Parecis - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso  

Dados gerais da ação 

 Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras-de-arte correntes, 

especiais e complementares, proteção ambiental e serviços diversos, no trecho 
rodoviário de 175,0 Km compreendido entre os Municípios de Diamantino e Campos 
Novos dos Parecis, no Estado do Mato Grosso. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Luiz Antônio Ehret Garcia 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  42.250.000,00  41.250.000,00 97,63 

Física 63 63 100 

Foi alcançada a meta constante no orçamento. A pavimentação já está concluída em todo o trecho. 

 

Ação 111D - Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Campo Verde) - Miritituba - na BR-
230 - no Estado do Pará  - Crédito Extraordinário 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Obras de Pavimentação, envolvendo serviços de pavimentação, drenagem, 

sinalização, obras complementares e preservação do meio ambiente, num trecho de 33 
km de extensão. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João Bosco Lobo 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 20.000.000,00  20.000.000,00 100 

Física 0 0 0 

Frente ao Acórdão 1947/2008 do TCU, o Exército encaminhou àquele órgão o embargo de declaração referente ao 
plano de trabalho, tendo como base o sistema SICRO 2. Com isso, o DNIT aguarda posição daquele Tribunal. O DNIT  
interpôs em 26/11/2008 pedido de reexame contra determinação de contratar supervisão de obras por pregão eletrônico e 
aguarda deliberação do TCU. Em ofício nº 1.318/2008, de 12/12/2008, o DNIT informou ao TCU, com certidão do INCRA 
como comprovante, que a área pertence à União, solicitando assim a revisão dessa determinação. 

 

Ação 112Q - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Juruti - no Estado do Pará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Juriti no Estado do Amazonas, para 

maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e passageiros, 
da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal de passageiros/cargas, constituído de um muro de contenção 
de margens e atracação de embarcações e um pátio. Na área de retroporto serão 
construídas edificações para a administração e estacionamento de veículos. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 600.000,00 0 0 

Física 100 0 0 

Não há limite orçamentário para a execução da atividade. 

 

Ação 112R - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barreirinha - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
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Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Barreirinhas no Estado do 
Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de 
cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Envira (afluente do rio Amazonas), 
constituído de uma área de manobra, estacionamento com um pátio, rampa 
pavimentada, uma guarita e por um cais flutuante metálico, onde será feita a 
acostagem das embarcações. Na área de retroporto serão construídas edificações para 
a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras 
 

DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 
 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO  
% 

Financeira 2.400.000,00 0 0 

Física 40 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 112S - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boa Vista do Ramos - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Boa Vista do Ramos no Estado do 

Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de 
cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Amazonas, constituído de uma área de 
manobra, estacionamento com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um 
cais flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras 
 

DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 
 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
 % 

Financeira 2.400.000,00 0 0 

Física 40 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 112T - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itapiranga - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Itapiranga no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Amazonas, constituído de uma área de 
manobra, estacionamento com um pátio, e por um cais flutuante metálico, onde será 
feita a acostagem das embarcações. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 2.400.000,00 0 0 

Física 100 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 112U - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Careiro da Várzea - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Careiro da Várzea no Estado do 

Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de 
cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Solimões, constituído de uma área de 
manobra, estacionamento com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um 
cais flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
 % 

Financeira 2.400.000,00 0 0 

Física 45 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 112V - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Alvarães - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Alvarães no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque 
de cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Solimões, constituído de uma área de 
manobra, estacionamento com um pátio, rampa pavimentada,  uma guarita e por um 
cais flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO  
% 

Financeira 2.400.000,00 0 0 

Física 45 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 
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Ação 112W - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Codajás - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Codajás no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Solimões, constituído de uma área de manobra, 
estacionamento com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um cais flutuante 
metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de retroporto serão 
construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por gerenciamento 
ou execução da ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
 % 

Financeira 2.400.000,00 0 0 

Física 40 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 112X - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anori - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Anori no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário constituído de uma área de manobra, 
estacionamento com um pátio, rampa pavimentada,  uma guarita e por um cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
 % 

Financeira 2.400.000,00 0 0 

Física 40 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

Ação 112Y - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anamã - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Anamã no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Solimões, constituído de uma área de 
manobra, estacionamento com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um 
cais flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
 % 

Financeira 1.200.000,00 0 0 

Física 30 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 112Z - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Beruri - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Beruri no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Purus, constituído de uma área de manobra, 
estacionamento com um pátio, rampa pavimentada,  uma guarita e por um cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
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Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação. 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
 % 

Financeira 1.800.000,00 0 0 

Física 40 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 112Z - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Beruri - no Estado do Amazonas - Crédito 
Extraordinário 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Beruri no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Purus, constituído de uma área de manobra, 
estacionamento com um pátio, rampa pavimentada,  uma guarita e por um cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras 
 

DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 
 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
 % 

Financeira 1.200.000,00 0 0 

Física 0 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 113A - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tapauá - no Estado do Amazonas 
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Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Tapauá no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Purus, constituído de uma área de manobra, 
estacionamento com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 2.400.000,00 0 0 

Física 40 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 113B - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Canutama - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Canutama no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Purus, constituído de uma área de manobra, 
estacionamento com um pátio, rampa pavimentada,  uma guarita e por um cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de retroporto 
serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por gerenciamento 
ou execução da ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO  
% 
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Financeira 1.800.000,00 0 0 

Física 50 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 113C - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Apuí (Prainha) - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Apuí no Estado do Amazonas, para 

maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e passageiros, 
da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Solimões, constituído de uma área de 
manobra, estacionamento com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um 
cais flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras 
 

DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 
 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
 % 

Financeira 2.400.000,00 0 0 

Física 40 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 113D  - Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Gabriel da Cachoeira - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de São Gabriel da Cachoeira no 

Estado do Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e 
desembarque de cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle 
quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Negro, constituído de uma área de manobra, 
estacionamento com um pátio, rampa pavimentada,  uma guarita e por um cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 2.400.000,00 2.400.000,00 100 

Física 50 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 113E - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Guajará - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Guajará no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Juruá, constituído de uma área de manobra, 
estacionamento com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras 
 

DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 
 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 
 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
 % 

Financeira 2.400.000,00 0 0 

Física 45 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 
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Ação 113F - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Ipixuna - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Ipixuna no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Juruá, constituído de uma área de manobra, 
estacionamento com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 2.400.000,00 0 0 

Física 45 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 113G - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itamarati - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Itamarati no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque 
de cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Juruá, constituído de uma área de manobra, 
estacionamento com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 1.200.000,00 0 0 

Física 30 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 113H - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Carauari - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Carauari no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Juruá, constituído de uma área de manobra, 
estacionamento com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um cais 
flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 2.400.000,00 0 0 

Física 40 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 113T - Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Tucuruí - na BR-422 - no Estado do Pará  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e 

preservação do meio ambiente, numa extensão de 74 km. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação João Bosco Lobo 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
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Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
 % 

Financeira 3.000.000,00  0 0 

Física 3 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 113U – Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia – na Divisa PA/TO – na BR 230 – no Estado do Pará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia 
Descrição Serviços de terraplenagem, agregação de estruturas metálicas, pavimentação, 

construção de acessos,  sinalização  e demais  obras complementares, numa extensão 
de 900,0 metros . 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação João Bosco Lobo 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
 

Financeira 
 13.240.000,00  13.240.000,00 100 

Física 3 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. 

 

Ação 113Y - Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento RO-478 (Fronteira 
Brasil/Bolívia) (Costa Marques) - na BR-429 - no Estado de Rondônia  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de drenagem, sinalização, obras complementares e preservação do meio 

ambiente numa extensão de 15,94 km. 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação José Ribamar da Cruz Oliveira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  32.816.032,00  32.800.000,00 99,95 

Física 22 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. 

 

Ação 114E - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Solimões) - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Iranduba no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário no rio Solimões, constituído de uma área de 
manobra, estacionamento com um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e por um 
cais flutuante metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. Na área de 
retroporto serão construídas edificações  para a administração e armazém de cargas. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 2.400.000,00 0 0 

Física 45 0 0 

Em formalização de convênio com o Estado do Amazonas. 

 

Ação 12GO - Construção de Terminal Pesqueiro - no Município de Manaus - no Estado do Amazonas 



Relatório de Gestão 2008  

 

 145 

 

 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o local utilizado atualmente como terminal 

pesqueiro no município de Manaus de forma a oferecer maior segurança nas 
operações de embarque e desembarque  e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de uma área de manobra e 
estacionamento com um pátio e rampa pavimentada e por um novo cais flutuante 
metálico, onde será feita a acostagem das embarcações. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 1.200.000,00 0 0 

Física 20 0 0 

Empreendimento em andamento com recursos de exercícios anteriores. Obras civis em fase de acabamento das 
edificações e concretagem da rampa. Obras navais concluídas e na obra. 

 

Ação 115S - Adequação de Travessia Urbana – no Município de Presidente Figueiredo – na BR 174 – Estado do 
Amazonas – no Estado do Amazonas  

 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Travessia Urbana 
Descrição .Serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras-de-arte correntes, 

especiais e complementares, proteção ambiental e serviços diversos. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Maria Auxiliadora Dias Carvalho 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 
% 

Financeira 1.000.000,00 1.000.000,00 100 
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Física 2 0 0 

 
Convênio TT-291/2005, firmado entre DNIT e Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo segmento Km 983,80 - 

Km 993,80, para  execução dos serviços de Melhoramentos (Adequação) da Travessia  Urbana no Município de Presidente 
Figueiredo na  BR-174/AM no Estado do Amazonas. Inicio: 30/12/2005; Término: 31/03/2009 

 
 

Ação 11Z7 - Adequação de Travessia Urbana – no Município de Vilhena – na BR 364 –no Estado de Rondônia  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Facilitar o uso pelos habitantes da cidade e aumentar a segurança dos usuários da 

rodovia 
Descrição Serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras-de-arte correntes, 

especiais e complementares, proteção ambiental e serviços diversos. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação José Ribamar da Cruz Oliveira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de.2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  2.000.000,00 0 0 

Física 5 0 0 

 
 

 
Ação 11ZJ - Adequação de Travessia Urbana – no Município de Comodoro  - na BR 174 – Estado do Mato Grosso  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição .Serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras-de-arte correntes, 

especiais e complementares, proteção ambiental e serviços diversos. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Luiz Antonio Ehret Garcia 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
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Financeira  5.000.000,00  5.000.000,00 100 

Física 2 0 0 

 

Ação 1246 - Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras-de-arte correntes, 

especiais e complementares, proteção ambiental e serviços diversos, no trecho 
rodoviário de 33,0 km de extensão. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Jose Ribamar da Cruz Oliveira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 3.000.000,00 3.000.000,00 100 

Física 3 0 0 

Somente no fim do ano é que foi descontingenciado por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. 

 

Ação 1248 - Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras-de-arte correntes, 

especiais e complementares, proteção ambiental e serviços diversos, no trecho 
rodoviário de 743,0 Km compreendido entre os Municípios de Manaus à Divisa 
AM/RO 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Maria Auxiliadora Dias Carvalho 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 182.280.000,00 182.146.188,00 99,93 

Física 157 68,92 43,90 
 

O IBAMA solicitou novas adequações ao EIA/RIMA em 18/12/2008, as quais serão atendidas até 15/02/2009. O 

Ministério dos Transportes deve efetivar delegação de obras até 30/04/2009. 

 

Ação 1420 - Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, obras de arte correntes, especiais e complementares, no 

trecho rodoviário de 110 Km entre o município de Rio Branco e a divisa AC/AM. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação José Ribamar da Cruz Oliveira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  3.000.000,00 0 0,00 

Física 3 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 1422 - Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes, 

complementares e fiscalização, num trecho de 269,0 Km compreendido entre os 
municípios de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação José Ribamar da Cruz Oliveira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 



Relatório de Gestão 2008  

 

 149 

 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 179.352.020,00 179.352.020,00 100 

Física 82 12 14,63 

Obra conveniada com o Governo do Estado do Acre (DERACRE). A meta física não foi atingida no ano de 2008 
devido às intempéries (alto índice pluviométrico na região). A maior parte dos recursos foi disponibilizada no último trimestre 
de 2008. 

As medidas a dotadas para sanar as dificuldades foram: 

• Reprogramação das obras junto ao DERACRE; 
• Liberação de recursos em tempo hábil para aquisição dos insumos, pois a mobilização de equipamentos e transporte 

dos insumos ocorrem somente com os rios no período das cheias. 

A medida a ser adotada para melhorar o desempenho será o planejamento das obras junto ao DERACRE para retomada 
imediata da execução física, tão logo findo o período chuvoso. 

 
Ação 1428 - Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes, 

complementares e fiscalização, num trecho de 100 Km compreendido entre Boca do 
Acre e a Divisa AM/AC 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Maria Auxiliadora Dias Carvalho 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 10.000.000,00 10.000.000,00 100 

Física 2 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. 

 

Ação 1490 - Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
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Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 

Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes e 
especiais, obras complementares, proteção ambiental no trecho rodoviário entre a 
divisa MT/PA e o Município de Santarém/PA, com extensão de 698,0 km. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação João Bosco Lobo 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  152.773.474,00 145.625.366,00 95,32 

Física 159 21 13,21 

Demora na emissão de licença ambiental atrasou o início da obra. DNIT vem agindo para acelerar essa liberação. Os 
programas ambientais exigidos pelo Plano BR-163 Sustentável estão em elaboração pelos órgãos MJ, MS, MDA, MAPA, 
FUNAI, com data prevista para apresentação ao MMA até 15/02/2009. 

 
Ação 7F68 - Construção do Contorno Rodoviário - no Município de Boa Vista ( Sul-Norte – Km. 496,10 – 524,10) – na 
BR 174- no Estado de Roraima  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Desafogar o tráfego de veículos no centro de Boa Vista 
Descrição Serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras-de-arte correntes, 

especiais e complementares, proteção ambiental e serviços diversos. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Maria Auxiliadora Dias Carvalho 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de 31 de 
janeiro de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  1.509.420,00 0 0 

Física 1 0 0 

 

Ação 7I84 - Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Porto Velho - na BR-319 - no Estado de 
Rondônia  
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Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Ponte sobre o Rio Madeira 
Descrição Terraplenagem, pavimentação, OAC e OAE Ponte sobre o Rio Madeira 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação José Ribamar da Cruz Oliveira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 12.608.759,00 0 0 

Física 25 0 0 

Houve suspensão cautelar do TCU em 17/10/2008, o que provocou adiamento sine die da licitação da obra. DNIT 
apresentou esclarecimentos em 24/11/2008, através do ofício nº 2891/2008/DG e aguarda manifestação do órgão 

 

Ação 7M54 - Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento km 100 - Normandia - na BR-401 - No Estado de 
Roraima  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Pavimentação, implantação, meio ambiente, construção – Km. 100 ao Km. 

194,20 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Maria Auxiliadora Dias Carvalho 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais requeridas 
para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de 31 de 
janeiro de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  2.622.420,00 0 0 

Física 1,0 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. 

    

Ação 7M57 - Construção de Trecho Rodoviário  - Cruzeiro do Sul - Boqueirão da Esperança - na BR-364 - No Estado 
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do Acre.  

Dados gerais da ação 

 Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Pavimentação, implantação, meio ambiente. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Jose Ribamar da Cruz Oliveira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais requeridas 
para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de 
janeiro de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
 % 

Financeira  5.000.000,00 0 0 

Física 2 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 
Ação 7M60 - Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Brasiléia - na BR-317 - No Estado do Acre  

 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Contorno Rodoviário 
Descrição Pavimentação, implantação, meio ambiente. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Jose Ribamar da Cruz Oliveira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
 % 

Financeira  16.024.208,00 0 0 

Física 8 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 
Ação 7M62 - Adequação de Acessos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia 
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Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Adequação de Acessos Rodoviários 
Descrição Construção de Interseção da BR-364/RO com a BR-429/RO – Km 310,9 ao Km311,9 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação José Ribamar da Cruz Oliveira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
 % 

Financeira  31.016.032,00 0 0 

Física 19 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 
 

Ação 7M63 - Adequação de Trecho Rodoviário - km 714 - km 725 - na BR-364 - no Estado de Rondônia  

Dados gerais da ação 

  Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Construção de Interseção da BR-364/RO com a BR-429/RO – Km. 714,0 ao 

Km.725,0 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Jose Ribamar da Cruz Oliveira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 
 

Financeira  12.788.759,00 12.788.759,00 100,00 

Física 2 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. 

 

Ação 7M75 - Construção de Trecho Rodoviário - Castanheira km 720,2 - Aripuanã km 918,0 - Na BR-174 - No Estado 
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do Mato Grosso  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras-de-arte correntes, 

especiais e complementares, proteção ambiental e serviços diversos, no trecho 
rodoviário de 197,8 Km.  

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Luiz Antônio Ehret Garcia 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
 

Financeira 15.972.812,00 0 0 

Física 10 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7M76 - Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MS/MT - Divisa MT/PA - na BR-163 - No Estado do Mato 
Grosso  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 

Descrição Adequação de capacidade na rodovia BR-163/MT, na Travessia Urbana de 
Rondonópolis, Trecho: Divisa GO/MT - Cuiabá. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Luiz Antonio Ehret Garcia 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de  2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  85.972.812,00 40.000.000,00 46,43 

Física 4 0 0 

Frente ao Acórdão 1947/2008 do TCU, o Exército encaminhou àquele órgão o embargo de declaração referente ao 
plano de trabalho, tendo como base o sistema SICRO 2. Com isso, o DNIT aguarda posição daquele Tribunal. O DNIT interpôs 
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em 26/11/2008 pedido de reexame contra determinação de contratar supervisão de obras por pregão eletrônico e aguarda 
deliberação do TCU. Em ofício nº 1.318/2008, de 12/12/2008, o DNIT informou ao TCU, com certidão do INCRA como 
comprovante, que a área pertence à União, solicitando assim a revisão dessa determinação.  

 

Ação 7M89 - Construção do Porto de Porto Velho (RO) 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Porto Velho no Estado de Rondônia, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de uma área de manobra e 
estacionamento com um pátio e rampa pavimentada. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
LÁreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 12.788.759,00 0 0 

Física 25 0 0 

Não há limite orçamentário para a obra. 

 

Ação 7N05 - Construção de Trecho Rodoviário - Ariquemes - Campo Novo de Rondônia - na BR-421 - No Estado de 
Rondônia  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras-de-arte correntes, 

especiais e complementares, proteção ambiental e serviços diversos.  
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação José Ribamar da Cruz Oliveira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 



Relatório de Gestão 2008  

 

 156 

 

 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 13.508.758,00 0 0 

Física 19 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7N15 - Dragagem da Hidrovia do Rio Madeira - No Estado de Rondônia 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Garantir a navegação de comboios hidroviários no ano inteiro. 
Descrição Dragagem de pontos críticos ao longo do canal de navegação do rio Madeira. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 513.570,00 0 0 

Física 62 0 0 

Obra não iniciada pela Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental - AHIMOC. 

 

Ação 7N20 - Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Limoeiro do Ajuru - na BR-422 - No Estado do 
Pará  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras-de-arte correntes, 

especiais e complementares, proteção ambiental e serviços diversos.  
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação João Bosco Lobo 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  17.000.000,00 0 0 

Física 17 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7N37 – Construção do Anel Rodoviário – no Município de Ji-Paraná – na BR 364- no Estado de Rondônia 

Dados gerais da ação 

  Tipo Projeto 
Finalidade Melhorar a segurança e a trafegabilidade de veículos na BR 364 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras-de-arte correntes, 

especiais e complementares, proteção ambiental e serviços diversos.  
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação José Ribamar da Cruz Oliveira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  1.000.000,00 0 0 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 

Ação 7N42 -  Adequação da Travessia Urbana – no Município de Rondonópolis – na BR 163- no Estado do Mato Grosso 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de travessia urbana 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras-de-arte correntes, 

especiais e complementares, proteção ambiental.  
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Luiz Antonio Ehret Garcia 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de  2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 2.000.000,00 0 0 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 
 

 
Ação 7242-Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Obras de terraplanagem, obras de arte correntes e especiais, drenagem, obras 

complementares, proteção ambiental, pavimentação e sinalização horizontal e vertical 
num trecho rodoviário de 26 Km entre os municípios de Cantá e Novo Paraíso, no 
Estado de Roraima. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Maria Auxiliadora Dias Carvalho 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.465.160,00 0 0 

Física 1 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7638 - Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú - na BR-401 - no Estado de Roraima  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú 
Descrição Construção da infra, meso e super-estrutura da ponte em concreto armado com 230 m 

de extensão. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Maria Auxiliador Dias Carvalho 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela resolução nº10 de31 de janeiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 3.225.420,00  3.105.654,00 96,29 

Física 11 0 0 

Somente no último trimestre do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os 
limites orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. 

 

Ação 11Z1 - Adequação de Infra-Estrutura Portuária - no Município de Parintins - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Execução de correções e melhorias no Terminal Hidroviário de Parintins, no Estado 

do Amazonas, de forma a melhorar o atracamento das embarcações, possibilitar a 
operação do terminal durante todos os meses do ano e disponibilizar condições de 
ocupação das instalações portuárias. 

Descrição Realização de obras navais para possibilitar atração de navios de cruzeiro e para 
possibilitar o tráfego de veículos durante os períodos de estiagem, reforma da 
estrutura de retroporto para possibilitar a ocupação plena da estrutura do terminal. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 3.755.000,00 0 0 

Física 1 0 0 

Projeto executivo em fase final de correções para adequação na obra. Não foi executado ainda – trata-se de crédito 
especial o qual solicitamos reabertura neste exercício. O Exercito está preparando o Projeto para podermos aprovar e 
providenciar a execução. 

 

Ação 1D51 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Boca do Acre no Estado do 

Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de 
cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 
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Descrição Construção de Terminal Hidroviário compreendendo um cais flutuante com estrutura 
em aço, com o respectivo sistema de amarração e fundeio,  e duas pontes metálicas 
que permitirá o acesso ao sistema viário da cidade. A 1º ponte fará a interligação do 
encontro na margem na margem com o flutuante de apoio intermediário, fixo por um 
sistema de amarração e fundeio, enquanto que a 2º ponte interligará o flutuante 
intermediário ao cais flutuante. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 10.000.000,00 0 0 

Física 69 18,5 26,81 

 
Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil paralisada. Obra naval em 

andamento no estaleiro. Será assinado novo convênio para execução da obra. A SEINF está preparando o projeto para 
iniciarmos os trâmites necessários. (crédito especial reaberto neste exercício).  

 

Ação 1D51 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas (Crédito 
Extraordinário) 

Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Boca do Acre no Estado do Amazonas, para 

maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e passageiros, da 
navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de Terminal Hidroviário compreendendo um cais flutuante com estrutura em aço, 
com o respectivo sistema de amarração e fundeio,  e duas pontes metálicas que permitirá o 
acesso ao sistema viário da cidade. A 1º ponte fará a interligação do encontro na margem na 
margem com o flutuante de apoio intermediário, fixo por um sistema de amarração e fundeio, 
enquanto que a 2º ponte interligará o flutuante intermediário ao cais flutuante. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da 
ação 

Eliezé Bulhões de Carvalho 

Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por 
gerenciamento ou execução 
da ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução 
da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - 
DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do Conselho de 
Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 1.200.000,00 0 0 
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Física 0 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil paralisada. Obra naval em 
andamento no estaleiro. 

 

Ação 1C96 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas 

Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Coari no Estado do Amazonas, para 

maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e passageiros, 
da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Recuperação do cais flutuante, trapiche, flutuantes intermediários e de apoio e pontes 
de acesso (fixa e flutuante), com acréscimo de passarelas laterais para pedestres. No 
retroporto construção de terminal de passageiros, guarita, galpão, muros e cercas; 
reforma dos prédios existentes (administração e armazém), recuperação da 
pavimentação e implantação da iluminação externa. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras 
 

DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 
 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 2.562.929,00 0 0 

Física 7 0 0 

Empreendimento em Execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil: em acabamento das novas 
edificações. Obra naval: Flutuante concluído e instalado. 

 

Ação 1C96 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas - Crédito 
Extraordinário 

Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Coari no Estado do Amazonas, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Recuperação do cais flutuante, trapiche, flutuantes intermediários e de apoio e pontes 
de acesso (fixa e flutuante), com acréscimo de passarelas laterais p/ pedestres. no 
retroporto, construção de terminal de passageiros, guarita, galpão, muros e cercas, 
reforma dos prédios existentes (administração e armazém), recuperação da 
pavimentação e implantação da iluminação externa. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
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Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 547.600,00 0 0 

Física 0 0 0 

Empreendimento em Execução com recursos de exercícios anteriores. Obra civil: em acabamento das novas 
edificações. Obra naval: Flutuante concluído e instalado. 

 

Ação 1C97 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas  

  
Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Manaquiri no Estado do 

Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de 
cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 

Descrição Construção de um terminal de passageiros, muros e cercas para isolamento da área 
do porto, rampa de concreto, área de manobra e estacionamento, armazém de cargas, 
ponte de acesso e cais flutuante. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 331.878,00 0 0 

Física 7 0 0 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obras civis em andamento (execução da 
rampa de concreto e aterro na área do Armazém). Obras navais em andamento com flutuante e flap em fase de conclusão. 

 

Ação 1C97 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas (Crédito 
Extraordinário) 

Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 
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Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Manaquiri no Estado do 
Amazonas, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de 
cargas e passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à 
fiscalização. 

Descrição Construção de um terminal de passageiros, muros e cercas para isolamento da área 
do porto, rampa de concreto, área de manobra e estacionamento, armazém de cargas, 
ponte de acesso e cais flutuante. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 1.445.683,00 0 0 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 

Empreendimento em execução com recursos de exercícios anteriores. Obras civis em andamento (execução da 
rampa de concreto e aterro na área do Armazém). Obras navais em andamento com flutuante e flap em fase de conclusão. 

 

Ação 1J75 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Sebastião do Uatumã - no Estado do Amazonas 
(Crédito Extraordinário) 

Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 
Finalidade Melhorar as condições de embarque e desembarque de passageiros e mercadorias no 

município de São Sebastião do Uatumã, oferecendo maior segurança aos usuários 
por meio da implantação de atracadouros hidroviários. 

Descrição Construção de terminal portuário, constituído de prédio para administração e 
embarque de passageiros, área de manobra, guarita, estacionamento e rampa de 
concreto onde será feita a acostagem das embarcações. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 199.067,00 199.067,00 100 
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Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 
Obra Naval: flutuante concluído. Ação delegada à Secretaria de Estado de Infra-estrutura do Estado do Amazonas – 

SEINF, por meio da celebração de convênio de apoio técnico e financeiro pelo DNIT. A SEINF, por sua vez, contrata terceiros 
para execução da obra. 
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2.3.8. Programa 1457 – Vetor Logístico Centro-Norte  
 
Dados gerais do programa  

Tipo de programa  Finalístico 

Objetivo geral  
Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis 
interiores 

Objetivos Específicos  
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos 
estados do AP, MA e TO e leste dos estados do PA e MT 

Gerente do programa  Não consta 
Gerente executivo Luís Gustavo Mello Costa - Analista Setorial SPI 
Responsável pelo programa no âmbito da UJ  Ministério dos Transportes  
Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa  

Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-Norte – 
1.000 t – Fonte: SEGES/MT 
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro-
Norte – carro/h/faixa - Fonte: SEGES/MT 
Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte - R$/(t x km) – Fonte: 
SEGES/MT 
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Norte – número-índice – 
Fonte: SEGES/MT 
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-Norte - R$/(t x km) – Fonte: 
SEGES/MT 
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-
Norte – Hora – Fonte: SEGES/MT 
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Norte – hora/km 
– Fonte: SEGES/MT 
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte 
- minuto/t – Fonte: SEGES/MT 

Público-alvo (beneficiários)  
Usuários de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, 
Rondônia, Mato Grosso e Pará 

 
Objetivo do Governo: Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional. 
 
Justificativa: Em abril de 2007, o Ministério dos Transportes divulgou o chamado Plano Nacional de 

Logística e Transportes (PNLT), resultado de esforço de retomada do planejamento público de médio e longo 
prazo para o setor. O PNLT foi idealizado para embasar a formulação do PPA 2008/2011 e promover as primeiras 
indicações de investimentos para o PPA 2012/2015 e os ensaios de organização dos planos subseqüentes até 2023, 
horizonte das explorações socioeconômicas elaboradas pelo Estudo. Contudo, sua primeira aplicação prática foi a 
seleção dos empreendimentos na área de transportes a integrar o chamado Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), anunciado em janeiro de 2007, no escopo do qual estão todos os principais investimentos 
federais para provimento de infra-estrutura econômica e social. Portanto, o PNLT é referência para o PAC e deve 
sê-lo para a consolidação das escolhas públicas expressas no Plano Plurianual. O PNLT foi concebido com o 
intuito de: promover o aumento da eficiência produtiva em áreas consolidadas; induzir o desenvolvimento de áreas 
de expansão de fronteira agrícola e mineral; reduzir as desigualdades regionais em áreas deprimidas; e integrar a 
região sul-americana. Para lograr superar o desafio, o PNLT foi estruturado em duas principais explorações a 
partir de dados sobre produção, logística e transportes no nível microrregional. A primeira delas consiste em uma 
modelagem socioeconômica dinâmica do País, que analisa as implicações espaciais das megatendências da 
economia brasileira no período de 2007 a 2023, com destaque para a demanda por serviços de transporte. Foram 
realizadas projeções de oferta e demanda para 80 (oitenta) tipos de produto em cada uma das 558 (quinhentos e 
cinqüenta e oito) microrregiões do Brasil por meio da aplicação de um modelo computável de equilíbrio 
econômico geral sobre um cenário referencial para o ano-base, considerando as características do sistema 
econômico atual e sua evolução recente, e conhecimentos sobre como os espaços econômicos se inter-relacionam. 
Assim, foram criados cenários futuros que expressam déficits e superávits (relações de produção e consumo) entre 
as microrregiões homogêneas, pecuniariamente representados, para cada produto analisado, para os anos-horizonte 
do Estudo: 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023. A segunda simulação foi feita com o emprego do modelo clássico de 
simulação de transporte de quatro etapas: geração, distribuição, divisão modo e alocação. As duas primeiras 
etapas, fortemente associadas à modelagem da demanda por transportes, foram apoiadas nos resultados da etapa 
anterior. A divisão modo e a alocação, mais associadas à modelagem da oferta de transportes e de seus custos, se 
apoiaram em dados e parâmetros derivados de pesquisa de campo (fonte primária) e estudos precedentes (fonte 
secundária). A partir de então, desenvolveu-se uma nova proposta de organização espacial do País, na qual as 
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microrregiões homogêneas foram agrupadas em função da superposição georreferenciada de fatores 
representativos das suas características, quais fossem: as impedâncias ambientais, as similaridades 
socioeconômicas, as perspectivas de integração e inter-relacionamento (corredores de transportes) e as funções de 
transporte, identificadas a partir da análise de isocustos em relação aos principais portos concentradores de carga 
do País. Dessa análise, resultaram sete agrupamentos, aos quais se convencionou chamar de vetores logísticos. 
Embora os quatro critérios tenham sido avaliados conjuntamente, cada vetor teve determinantes mais fortes, seja 
na predominância socioeconômica (Sul, Leste e Nordeste Setentrional), na incidência de bioma (Amazônico) ou 
nas bacias de captação (em todos os casos). O Vetor Centro-Norte, onde são dominantes as atividades com base 
em recursos naturais, abrange parcelas das macrorregiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Divide-se entre os 
biomas Amazônico a oeste e Cerrado a leste, que contêm a bacia de captação dos portos de Belém e São Luís. Os 
vetores não possuem limites rígidos, pois em suas áreas limítrofes há uma mescla de bases produtivas, custos de 
acessos aos portos ou biomas e densidades de unidades de conservação que posicionam os territórios ora em um, 
ora em outro vetor. Por esta razão, os programas a compor o PPA foram estruturados de forma a que os limites 
espaciais dos vetores se aproximassem de uma divisão geopolítica propícia à convergência das intervenções 
federais com escolhas subnacionais e, portanto, fossem mais afetos ao pacto federativo. Neste caso, dada a 
dinâmica diversa nos fluxos de transporte, o programa engloba a porção leste do estado do Pará, delimitada pelo 
Rio Xingu, e do estado do Mato Grosso, exclusive a BR-163 ao norte de Cuiabá. 
 
 Estratégia de Implementação: Priorizar as obras estruturantes definidas no PNLT e referendadas no PAC, 
contratando a sua execução diretamente, destacando recursos para a mobilização do Departamento de Engenharia 
e Construção do Comando do Exército ou, em casos excepcionais, celebrando convênios para a transferência 
voluntária de recursos para execução pelos entes subnacionais. Os princípios norteadores da seleção dos 
investimentos foi a manutenção dos ativos estratégicos, a finalização dos projetos em fase de implantação e a 
redução dos gargalos em infra-estrutura de transportes, com especial atenção para a diversificação modo na matriz 
de transportes brasileira, consolidando iniciativas intermodais especialmente atrativas neste Vetor longitudinal. As 
formas tradicionais de contratação para manutenção dos ativos estratégicos serão gradativamente substituídas por 
modalidades contratuais que prevêem a aferição de resultados dos serviços prestados, amparados por contratos de 
maior duração. Logo, o contratado deve promover a recuperação inicial da capacidade operacional do bem objeto 
de intervenção, após o que deve intervir preventiva e rotineiramente para manter as características técnicas 
definidas no projeto de engenharia que originou sua implantação. Por esta diretriz, os serviços de manutenção de 
rodovia e de canais de navegação serão atestados pelos resultados físicos que apresentarem as inspeções sobre 
níveis de rugosidade e ocorrência de fissuras por quilômetro ou pela profundidade e geometria apresentados em 
sondagens e levantamentos batimétricos. Também serão perseguidas formas mais efetivas de participação privada 
nos empreendimentos com maior atratividade econômica,  por meio da formalização de Parcerias Público-
Privadas, da concessão de obras e da exploração comercial da infra-estrutura de transportes por empreendedores 
privados. A estratégia de gestão prevê o monitoramento de cada serviço que compõe o empreendimento, por meio 
do acompanhamento da execução física e financeira dos contratos, e a aferição do andamento e da qualidade das 
obras e serviços é pressuposto para habilitar o empreendimento a receber novo aporte orçamentário. Por fim, o 
alcance e a percepção dos resultados pelo público-alvo serão mensurados por uma cesta de indicadores que se 
ocupam das principais preocupações afetas à função Transporte. O cálculo dos índices correspondentes será 
possível a partir da composição de um banco de dados georreferenciados, amparado metodologicamente por 
explorações acadêmicas em importantes centros de ensino e desenvolvimento científico e tecnológico, de sorte a 
conferir credibilidade e freqüência adequada à avaliação do alcance do programa. Os dados e os indicadores serão 
agregados espacialmente no menor nível capaz de expressar os fluxos de transporte e deverão ser agrupados até o 
corte adequado para dar suporte às decisões sobre política nacional de transportes no nível estratégico. O desafio 
nesse processo de criação de instrumentos de aferição do impacto das políticas de transporte é que este conduza à 
elaboração de um indicador-síntese, o Índice de Desenvolvimento de Transportes, capaz de expressar de forma 
objetiva o grau de desenvolvimento das diversas áreas no tocante ao setor de transportes, com a agregação espacial 
que se mostrar mais adequada a cada análise. 
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2.3.8. Principais Ações do Programa  

Ação 4349 - Administração das Hidrovias  - 0301 - Hidrovia Araguaia – Tocantins 

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade 
Finalidade Garantir a satisfação da sociedade, mantendo as hidrovias e as eclusas operativas, 

capazes de oferecer segurança e confiabilidade à sua navegação. 
Descrição Manutenção da sinalização de margem e do balizamento flutuante, das eclusas, das 

barragens de navegação e dos postos fluviométricos; realização de obras civis de 
aprofundamento de canais; execução de serviços de desobstrução de canais de 
navegação; atualização de croquis de navegação; cumprimento de exigências 
ambientais. 

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 

Unidades ação DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 4.569.430,00 1.878.125,00 41,1 

Física 1.165 511 43,86 

 
Em função do convênio celebrado entre o DNIT e a CODOMAR entrar em vigor depois do inicio do ano, as 

atividades das Administrações Hidroviárias - AH's ficaram prejudicadas. 

 

Ação 4349 - Administração das Hidrovias  -  0305 - Hidrovia da Amazônia Oriental 

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade 
Finalidade Garantir a satisfação da sociedade, mantendo as hidrovias e as eclusas operativas, 

capazes de oferecer segurança e confiabilidade à sua navegação. 

Descrição Manutenção da sinalização de margem e do balizamento flutuante, das eclusas, das 
barragens de navegação e dos postos fluviométricos; realização de obras civis de 
aprofundamento de canais; execução de serviços de desobstrução de canais de 
navegação; atualização de croquis de navegação; cumprimento de exigências 
ambientais. 

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 

Unidades ação DNIT 
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Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 5.229.430,00 2.128.125,00 40,70 

Física 632 288 45,57 

Em função do convênio celebrado entre o DNIT e a CODOMAR entrar em vigor depois do inicio do ano, as 
atividades das AH’s ficaram prejudicadas. 

 

Ação 10IC - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Cametá - no Estado do Pará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o município de Cametá no Estado do Pará, para 

maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e passageiros, da 
navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção de terminal hidroviário de passageiros/cargas, constituído de um trapiche 
coberto, de plataforma flutuante metálica para operações de embarque/ desembarque, 
de passarela de acesso coberta, de muro de contenção em concreto armado, e  
pavimentação dos pátios e vias de acesso. 

Unidade responsável pelas 

decisões estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 

Unidades ação DNIT 

Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por gerenciamento 
ou execução da ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.200.000,00 0 0 

Física 100 0 0 

Sem Limite Orçamentário para sua execução. 

 

Ação 10ID - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Abaetetuba - no Estado do Pará 



Relatório de Gestão 2008  

 

 193 

 

 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Abaetetuba no Estado do Pará, para 

maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e passageiros, da 
navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição  
Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 

Unidades ação DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 249.516,00 0 0 

Física 18 0 0 

Não há limite orçamentário para execução da atividade. 

 

Ação 10I8 - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Augusto Corrêa - no Estado do Pará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Augusto Corrêa no Estado do Pará, 

para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros e  preencher uma lacuna existente no comércio intermunicipal que se 
ressente de um local de utilização permanente, seguro e apropriado. 

Descrição Construção de terminal de passageiros/cargas, constituído de um muro de contenção 
de margens e atracação de embarcações com escadas de acesso e uma rampa para 
carga e descarga em concreto armado com 10,0 m x 30,0 m. 

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 

Unidades ação DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 60.000,00 0 0 

Física 8 0 0 

Sem Limite Orçamentário para sua execução. 

 

Ação 10KK – Construção de Trecho Rodoviário – Entroncamento BR 163 ( Sorriso) –entroncamento BR 242 – Estado 
do Mato Grosso  
 
Dados gerais da ação 
 
Tipo Projeto 
Finalidade Reduzir o custo de transporte dos produtos agrícolas do centro de Mato Grosso com a 

ligação leste-oeste, para atender aos principais corredores de exportação, conectando 
a BR 163/MT à BR 158/MT. 

Descrição Serviços de terraplanagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes e 
complementares, proteção ambiental e serviços diversos, num trecho de 600 km de 
extensão. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Luiz Antonio Ehret Garcia 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  20.000.000,00  20.000.000,00 100 

Física 13 0 0 

 
 Não houve avanço físico em razão de a liberação orçamentária ter ocorrido no final do exercício. 
 

Ação 10KR - Construção de Trecho Rodoviário - Marabá - Altamira - na BR-230 - no Estado do Pará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplanagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes e 

complementares, proteção ambiental e serviços diversos, num trecho de 516,3 km de 
extensão. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João Bosco Lobo 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
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Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 41.800.000,00 41.800.000,00 100 

Física 80 0 0 

  Obra inserida no Anexo VI da LOA/2009. DNIT decidiu rescindir os contratos em 21/10/2008;     previsão de conclusão 
(contraditório e ampla defesa) e publicação das rescisões até 28/02/2009, complementação dos projetos executivos até 
30.03.2009. Previsão de novas licitações até abril de 2009. 

 

Ação 10NC - Construção de Terminal Fluvial - no Município de Conceição do Araguaia - no Estado do Pará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Conceição do Araguaia no Estado 

do Pará, para maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e 
passageiros, da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção e melhoramento do terminal portuário, constituído de um pátio, rampa 
pavimentada e por um cais flutuante metálico conectado à rampa, onde será feita a 
acostagem das embarcações. 

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 

Unidades ação DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 720.000,00 0 0 

Física 100 0 0 

Sem Limite Orçamentário para sua execução. 

 

Ação 11VA - Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do 
Mato Grosso 



Relatório de Gestão 2008  

 

 196 

 

 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes, 

complementares e fiscalização, num trecho de 515 Km compreendidos entre a divisa 
PA/MT e o município de Ribeirão Cascalheira/MT 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Luiz Antônio Ehret Garcia 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 53.400.000,00 45.900.000,00 85,96 

Física 89 0 0 

  DNIT espera manifestação da FUNAI quanto ao traçado e o termo de referência para estudos indígenas até 31/01/2009. 

 

Ação 11VD - Adequação de Travessias Urbanas na BR-153 no Estado de Tocantins 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Travessia Urbanas 
Descrição Execução de obras de adequação, restauração e melhoramento da travessia urbana de 

Gurupi com mobilização de equipamentos e instalação de canteiro de obras, 
terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC e proteção ambiental – (Km 670,34 
ao Km 675,99; II) execução de adequação, restauração e melhoramento da travessia 
urbana de Alvorada do Norte – (Km 776,72 ao Km 779,52; III) trabalhos de 
manutenção rodoviária, conservação e restauração, na travessia urbana de Araguaína, 
Km 131,80 ao Km 145,20   

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Nilton Correa Vieira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
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Financeira 48.572.542,00 17.283.000,00 35,58 

Física 18 6,8 37,80 

   Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física total prevista.  

 

Ação 11V8 - Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de 
Tocantins 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes, 

complementares e fiscalização, num trecho de 19,0 Km compreendido entre a  
Divisa TO/MA e o Município de Aparecida do Rio Negro/TO. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Nilton Correa Vieira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 43.296.541,00 0 0 

Física 29 0 0 

   Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 11ZA – Adequação de Travessia Urbana  no Município de Alto Alegre – na BR 316 – no Estado do Maranhão 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação da Travessia Urbana 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes, 

complementares e fiscalização. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Geraldo de Freitas Fernandes 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 3.000.000,00 0 0 

Física 5 0 0 

 

 

Ação 11Z9 - Adequação de  Travessia Urbana  no Município de São Domingos do Maranhão – na BR 135 – no Estado 
do Maranhão 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Travessia Urbana 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes, 

complementares e fiscalização.. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Geraldo de Freitas Fernandes 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  4.000.000,00 0 0 

Física 5 0 0 

 
 

Ação 11ZN - Construção de Anel Rodoviário no Município de Cuiabá – na BR 163 – no Estado do Mato Grosso 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Direcionar o tráfego da BR 163, desafogando o fluxo urbano de veículos 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes, 

complementares. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Luiz Antonio Ehret Garcia 
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Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  6.000.000,00  6.000.000,00 100 

Física 8 0 0 

 Não houve liquidação em 2008 
 

Ação 114B - Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Colinas do Tocantins - na BR-153 - no Estado do 
Tocantins 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Contorno Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem e pavimentação, serviços de drenagem, sinalização, obras 

complementares e preservação do meio ambiente, numa extensão de  4 km. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Nilton Correa Vieira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.740.000,00 0 0 

Física 2 0 0 

 
Não foram liberados limites financeiros. 

 
 

Ação 115T – Adequação de Travessia Urbana no Município de Nova Olinda do Maranhão,- na BR 316 – no Estado do 
Maranhão  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
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Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes, 
complementares e fiscalização.. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Geraldo de Freitas Fernandes 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 3.000.000,00 3.000.000,00 100 

Física 4 0 0 

 
 

Ação 12IA - Adequação de Acesso Rodoviário – Porto de Itaqui -Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Adequação de Acesso Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação e obras complementares, no Trecho 

Rodoviário - Km 0,00 - Km 8,20 / km 9,3 – km 16,10 - Porto de Itaqui-Pedrinhas - 
na BR-135 - no Estado do Maranhão 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Gerardo de Freitas Fernandes 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 40.925,00 0 0 

Física 9 0 0 

   Obra em fase de licitação, com previsão de início até 30/03/2009. 

 

Ação 1418 - Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na 
BR-156 - no Estado do Amapá 
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 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte especiais e 

correntes, obras complementares, proteção ambiental, melhoramentos e serviços 
diversos, numa extensão de 453 Km, que compreende o trecho rodoviário entre os 
municípios de Ferreira Gomes e Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João Bosco Lobo 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 51.600.000,00 49.122.992,00 95,20 

Física 65 0 0 

  Nos lotes 1, 2 e 3 as empresas contratadas solicitaram rescisão contratual. As obras deverão ser licitadas no início de 
2009. 

 

Ação 1547 - Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Permitir a passagem de embarcações pela barragem Luís Eduardo Magalhães, no rio 

Tocantins, a 50 km à jusante de Palmas. Interligará Palmas, Porto Nacional e outros 
municípios do Estado do Tocantins, numa extensão de cerca de 400 km, à montante da 
barragem, com o restante da Hidrovia Araguaia-Tocantins, e acesso aos portos 
marítimos do Pará e do Maranhão. 

Descrição O sistema de transposição de desnível de Lajeado é composto de uma eclusa com 210 
m de comprimento e 25 m de largura e um canal intermediário com uma extensão de 
2.200 m. Este sistema permitirá a transposição do desnível de aproximadamente 38 m 
criado pela barragem da Usina Hidrelétrica de Lajeado e viabilizará a navegação de 
embarcações com calado máximo de 3,5 m. 

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 

Unidades ação DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 11.741.541,00 0 0 

Física 16 0 0 

Obra paralisada desde janeiro de 2007, com 13% de execução física. 

 

Ação 5E15 - Construção de Trecho Rodoviário – Peixe – Paraná- Taguatinga – na BR 242 – no Estado do Tocantins 

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte especiais e 

correntes, obras complementares, proteção ambiental, melhoramentos e serviços 
diversos. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Nilton Corrêa Vieira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 30.000.000,00  30.000.000,00 100 

Física 20 0 0 

  O convênio entre o DNIT e Secretaria de Infra-estrutura do Estado do Tocantins TT 323/2007-00, foi assinado em 
27/05/08, a empresa vencedora da licitação foi Egesa Engenharia Ltda . As obras iniciaram em julho de 2008. 

 

Ação 5750 - Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Restabelecer a navegabilidade desse trecho de rio, interrompida por mais de 20 anos 

pela construção da barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, por meio da construção 
do sistema de transposição. Este interligará os trechos de montante e jusante da 
referida barragem, propiciando, a navegação comercial numa extensão de 780 km, cujo 
potencial econômico é grande, devido ao desenvolvimento agropecuário da região, a 
existência de minerais e de recursos naturais passíveis de serem transportados por via 
fluvial. 
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Descrição O sistema de transposição de desnível de Tucuruí é composto de duas eclusas, cada 
uma com 210m de comprimento e 33m de largura e um canal intermediário com uma 
extensão de 5.500m, que permitirá o tráfego de embarcações com calado máximo de 
4,5m. 

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 

Unidades ação DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO  

% 

Financeira 197.461.560,00 197.461.560,00 91,83 

Física 18 18 100 

Obra em ritmo adequado. Todo valor empenhado para a Eletronorte. No ano de 2008 a obra teve um ritmo de execução 
dentro do planejado atingido 74% de execução física ao final do exercício. Dessa forma permanece inalterada a previsão de 
conclusão do empreendimento em junho de 2010. A diferença do valor de execução do físico se deu pela utilização de valores de 
exercícios anteriores. 

 

Ação 7F85 – Construção de Trecho Rodoviário – Presidente Dutra – Timon – na BR 226 – no Estado de Maranhão 
 
Dados gerais da ação 
 
 
Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte especiais e 

correntes, obras complementares, proteção ambiental, melhoramentos e serviços 
diversos. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Gerardo de Freitas Fernandes 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 16.781.759,00  0 0 
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Física 32 0 0 

   

Ação 7112 – Construção de Trecho Rodoviário – Bragança – Viseu – na BR 308 no Estado do Pará 
 
Dados gerais da ação 
 
 
Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte especiais e 

correntes, obras complementares, proteção ambiental, melhoramentos e serviços 
diversos. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação João Bosco Lobo 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  40.000.000,00  0 0 

Física 30 0 0 

 
 
 

Ação 7I60 - Construção de Trecho Rodoviário - Macapá - Serra do Navio - na BR-210 - no Estado do Amapá 

   Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Construção e pavimentação do Km 101,6 ao Km 195,2. Em fase de elaboração de 

projeto. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação João Bosco Lobo 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
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Financeira 15.224.173,00 0 0 

Física 14 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7L92 - Construção de Ponte o Município de Xambioá -  na BR 153 no Estado de Tocantins 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Ponte 
Descrição Construção de Obras de Arte Especial – Ponte sobre o Rio Araguaia na Rodovia BR-

153/PA/TO, ligando os Municípios de Xambioá/TO a São Geraldo do Araguaia/PA, no 
trecho: BR-222/230(A)/PA-150(Marabá) – Divisa TO/GO, Sub-trecho: ENTR. PA-461 
– TO-164, segmentos: Km. 63,3 ao Km. 152,4 (Pará) e Km. 0,0 ao Km. 33,6 
(Tocantins), sendo: Ponte com extensão de 1.727,36 metros. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Nilton Correa Vieira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  41.496.541,00 36.831.903,00 88,76 

Física 23 0 0 

Convênio em fase de lavratura. 

 

Ação 7L94 - Adequação de Trecho Rodoviário  - Barra do Garças - Cáceres - na BR-070 - No Estado do Mato Grosso 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Construção do contorno Rodoviário do Barra do Garças. Serviços de terraplenagem, 

pavimentação, drenagem, obras-de-arte correntes. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Luiz Antônio Ehret Garcia 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício  

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.850.000,00  1.850.000,00 100 

Física 10 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. 

 

Ação 7L95 – Estudos e Projetos para a Construção de Contorno Rodoviário – no Município de Rondonópolis na BR 163 
– Estado do Mato Grosso  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Atender as exigências estabelecidas em lei, relacionadas ao Orçamento Geral da 

União. 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Hugo Sternick até mês 10/2008 e Nilton de Brito a partir de 11/2008 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 61 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/ REVISÃO 

% 

Financeira 100.000,00 0 0 

Física 1 0 0 

   O déficit de servidores no DNIT impediu que a totalidade dos serviços demandados fosse realizada. 

 

Ação 7M21 - Adequação de Trecho Rodoviário - Imperatriz - Açailândia - na BR-010 - no Estado do Maranhão 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição A ser implantada – Aguardando elaboração de estudo de viabilidade técnico e projeto 

executivo 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Gerardo de Freitas Fernandes 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 16.781.759,00 0 0 

Física 25 0 0 

   Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7M53 - Construção de Terminal Fluvial no Município de Bragança - No Estado do Pará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Dotar de infra-estrutura portuária o Município de Bragança no Estado do Pará, para 

maior segurança nas operações de embarque e desembarque de cargas e passageiros, 
da navegação fluvial interior e maior controle quanto à fiscalização. 

Descrição Construção e melhoramento do terminal portuário, constituído de um pátio, rampa 
pavimentada e por um cais flutuante metálico conectado à rampa, onde será feita a 
acostagem das embarcações. 

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 

Unidades ação DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 400.000,00 0 0 

Física 1 0 0 

Sem Limite Orçamentário para sua execução. 

Ação 7M72 - Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA (Alto Parnaíba) - Divisa MA/TO - NA BR-235 - 
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No Estado do Maranhão 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição A ser implantada – Aguardando elaboração de estudo de viabilidade técnico e projeto 

executivo 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Gerardo de Freitas Fernandes 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 21.781.759,00 15.000.000,00 68,86 

Física 13 9 69,20 

                  O valor empenhado refere-se à lavratura de convênios com o Governo do Estado, estando os mesmos ainda em 
tramitação. 

  

Ação 7M73 - Construção de Trecho Rodoviário - Trecho Serrano do Maranhão (km 162,5) - Bequimão (km 272,5) 
- na BR-308 - No Estado do Maranhão  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição A ser implantada – Aguardando elaboração de estudo de viabilidade técnico e projeto 

executivo 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Gerardo de Freitas Fernandes 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 16.781.759,00 0 0 
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Física 23 0 0 

  Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7M77 - Construção de Trecho Rodoviário - Trecho Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - No Estado do 
Mato Grosso 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Luiz Antônio Ehret Garcia 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 39.972.812,00 39.972.812,00 100 

Física 1 1 100 

   O valor empenhado refere-se à lavratura de convênios, estando ainda em tramitação. 

 

Ação 7M87 - Construção de Ponte sobre o Rio Pericumã - na BR-308 - No Estado do Maranhão 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Ponte sobre o Rio Pericumã 
Descrição A ser implantada – Aguardando elaboração de estudo de viabilidade técnico e projeto 

executivo 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Gerardo de Freitas Fernandes 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira  16.781.759,00 0 0 

Física 1 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7N04 - Adequação de Acesso Rodoviário - Rotatória de Acesso à Davinópolis - No Município de Imperatriz - na 
BR-010 - no Estado do Maranhão 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Adequação de Acesso Rodoviário 
Descrição Aguardando elaboração de estudo de viabilidade técnico e projeto executivo 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Gerardo de Freitas Fernandes 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 800.000,00 0 0 

Física 1 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7N19 - Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Belém (km 0) – Castanhal – St ª Maria - Cachoeira Pirai 
- Divisa PA/MA - na BR-316 - No Estado do Pará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Aumentar a segurança viária e melhorar o fluxo de veículos no trecho. 
Descrição Execução de obras de adequação de capacidade e segurança da rodovia BR-316 – Km 

6,6 ao Km 9,6 – travessia urbana de Ananindeua 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação João Bosco Lobo 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 20.000.000,00 7.586.807,00 37,93 

Física 15 5,6 37,30 

 

Ação 7N21 - Construção do Porto Fluvial Intermodal no Rio Tocantins - Marabá - PA 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Implantação de terminal Intermodal para integração dos modais rodoviário, 

ferroviário e aquaviário, visando o escoamento da produção regional e interestadual. 
 

Descrição Construção de terminal portuário intermodal. 
 

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 

Unidades ação DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 30.000.000,00 5.000.000,00 16,67 

Física 1 0 0 

 Convênio a ser celebrado com o Estado do Pará. Forma de implementação direta. Ação delegada à Secretaria de 
Estado de Infra-estrutura do Estado do Pará  - SEIR, e tendo da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará – CPH como 
executora. 

 

Ação 7224 - Construção de Trecho Rodoviário - Pedro Afonso - Divisa MA/TO - na BR-235 - no Estado do Tocantins 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 



Relatório de Gestão 2008  

 

 212 

 

 

Finalidade Promover a ligação da região leste do estado de Tocantins e a região sul do Maranhão 
à BR 153 - Transbrasiliana 

Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes e 
complementares, num trecho de 19 Km compreendido entre a divisa MA/TO e o 
Município de Pedro Afonso/TO. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Nilton Correa Vieira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 2.496.542,00 2.496.542,00 100 

Física 1 1 100 

Valor empenhado referente a lavratura de convênio com o Governo do Estado, estando ainda em tramitação. 
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2.3.9. Programa 1458 – Vetor Logístico Leste 

Dados gerais do programa  

Tipo de programa  Finalístico 

Objetivo geral  
Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis 
interiores 

Objetivos Específicos  
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região do 
DF, dos estados de MG, ES e RJ e nordeste do estado de GO 

Gerente do programa  Não consta 
Gerente executivo Anderson Lozi da Rocha - Analista Setorial SPI 
Responsável pelo programa no âmbito da UJ  Ministério dos Transportes  
Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa  

Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Leste – 1.000 t 
– Fonte: SEGES/MT 
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Leste – 
carro/h/faixa - Fonte: SEGES/MT 
Frete Unitário no Vetor Logístico Leste - R$/(t x km) – Fonte: 
SEGES/MT 
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Leste – número-índice – Fonte: 
SEGES/MT 
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Leste - R$/(t x km) – Fonte: 
SEGES/MT 
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Leste – 
Hora – Fonte: SEGES/MT 
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Leste – hora/km – Fonte: 
SEGES/MT 
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Leste - 
minuto/t – Fonte: SEGES/MT 

Público-alvo (beneficiários)  
Usuários de transporte no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, 
Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

 
Objetivo do Governo: Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional. 
 
Justificativa: Em abril de 2007, o Ministério dos Transportes divulgou o chamado Plano Nacional de Logística e 

Transportes (PNLT), resultado de esforço de retomada do planejamento público de médio e longo prazo para o setor. O PNLT 
foi idealizado para embasar a formulação do PPA 2008/2011 e promover as primeiras indicações de investimentos para o PPA 
2012/2015 e os ensaios de organização dos planos subseqüentes até 2023, horizonte das explorações socioeconômicas 
elaboradas pelo Estudo. Contudo, sua primeira aplicação prática foi a seleção dos empreendimentos na área de transportes a 
integrar o chamado Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado em janeiro de 2007, no escopo do qual estão 
todos os principais investimentos federais para provimento de infra-estrutura econômica e social. Portanto, o PNLT é referência 
para o PAC e deve sê-lo para a consolidação das escolhas públicas expressas no Plano Plurianual. O PNLT foi concebido com 
o intuito de: promover o aumento da eficiência produtiva em áreas consolidadas; induzir o desenvolvimento de áreas de 
expansão de fronteira agrícola e mineral; reduzir as desigualdades regionais em áreas deprimidas; e integrar a região sul-
americana. Para lograr superar o desafio, o PNLT foi estruturado em duas principais explorações a partir de dados sobre 
produção, logística e transportes no nível microrregional. A primeira delas consiste em uma modelagem socioeconômica 
dinâmica do País, que analisa as implicações espaciais das megatendências da economia brasileira no período de 2007 a 2023, 
com destaque para a demanda por serviços de transporte. Foram realizadas projeções de oferta e demanda para 80 (oitenta) 
tipos de produto em cada uma das 558 (quinhentos e cinqüenta e oito) microrregiões do Brasil por meio da aplicação de um 
modelo computável de equilíbrio econômico geral sobre um cenário referencial para o ano-base, considerando as características 
do sistema econômico atual e sua evolução recente, e conhecimentos sobre como os espaços econômicos se inter-relacionam. 
Assim, foram criados cenários futuros que expressam déficits e superávits (relações de produção e consumo) entre as 
microrregiões homogêneas, pecuniariamente representados, para cada produto analisado, para os anos-horizonte do Estudo: 
2007, 2011, 2015, 2019 e 2023. A segunda simulação foi feita com o emprego do modelo clássico de simulação de transporte 
de quatro etapas: geração, distribuição, divisão modo e alocação. As duas primeiras etapas, fortemente associadas à modelagem 
da demanda por transportes, foram apoiadas nos resultados da etapa anterior. A divisão modo e a alocação, mais associadas à 
modelagem da oferta de transportes e de seus custos, se apoiaram em dados e parâmetros derivados de pesquisa de campo 
(fonte primária) e estudos precedentes (fonte secundária). A partir de então, desenvolveu-se uma nova proposta de organização 
espacial do País, na qual as microrregiões homogêneas foram agrupadas em função da superposição georreferenciada de fatores 
representativos das suas características, quais fossem: as impedâncias ambientais, as similaridades socioeconômicas, as 
perspectivas de integração e inter-relacionamento (corredores de transportes) e as funções de transporte, identificadas a partir 
da análise de isocustos em relação aos principais portos concentradores de carga do País. Dessa análise, resultaram sete 
agrupamentos, aos quais se convencionou chamar de vetores logísticos. Embora os quatro critérios tenham sido avaliados 
conjuntamente, cada vetor teve determinantes mais fortes, seja na predominância socioeconômica (Sul, Leste e Nordeste 
Setentrional), na incidência de bioma (Amazônico) ou nas bacias de captação (em todos os casos). No Vetor Leste predominam 
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atividades de média tecnologia impulsionadas pelos recursos naturais de minérios. Contém os biomas Cerrado a oeste e Mata 
Atlântica a leste, abrangendo parcelas das macrorregiões Centro-Oeste e Sudeste. E estrutura-se em uma bacia de captação 
rumo aos portos de Vitória, Rio de Janeiro e Itaguaí. Os vetores não possuem limites rígidos, pois em suas áreas limítrofes há 
uma mescla de bases produtivas, custos de acessos aos portos ou biomas e densidades de unidades de conservação que 
posicionam os territórios ora em um, ora em outro vetor. Por esta razão, os programas a compor o PPA foram estruturados de 
forma a que os limites espaciais dos vetores se aproximassem de uma divisão geopolítica propícia à convergência das 
intervenções federais com escolhas subnacionais e, portanto, fossem mais afetos ao pacto federativo. Neste caso, dada a 
dinâmica diversa nos fluxos de transporte, o programa engloba a porção norte do estado de Goiás, inclusive a BR-070, que 
delimita espacialmente o Vetor, mas exclusive as BRs 153 e 414, em virtude do seu caráter longitudinal, abarcadas pelo Vetor 
Centro-Sudeste. 
 
 Estratégia de Implementação: Priorizar as obras estruturantes definidas no PNLT e referendadas no PAC, contratando 
a sua execução diretamente, destacando recursos para a mobilização do Departamento de Engenharia e Construção do 
Comando do Exército ou, em casos excepcionais, celebrando convênios para a transferência voluntária de recursos para 
execução pelos entes subnacionais. Os princípios norteadores da seleção dos investimentos foi a manutenção dos ativos 
estratégicos, a finalização dos projetos em fase de implantação e a redução dos gargalos em infra-estrutura de transportes. 
Especial atenção será dada para a diversificação modo na matriz de transportes brasileira, focando nas possibilidades de 
fomentar operações intermodais. As formas tradicionais de contratação para manutenção dos ativos estratégicos serão 
gradativamente substituídas por modalidades contratuais que prevêem a aferição de resultados dos serviços prestados, 
amparados por contratos de maior duração. Logo, o contratado deve promover a recuperação inicial da capacidade operacional 
do bem objeto de intervenção, após o que deve intervir preventiva e rotineiramente para manter as características técnicas 
definidas no projeto de engenharia que originou sua implantação. Por esta diretriz, os serviços de manutenção de rodovia e de 
canais de navegação serão atestados pelos resultados físicos que apresentarem as inspeções sobre níveis de rugosidade e 
ocorrência de fissuras por quilômetro ou pela profundidade e geometria apresentados em sondagens e levantamentos 
batimétricos. Também serão perseguidas formas mais efetivas de participação privada nos empreendimentos com maior 
atratividade econômica,  por meio da formalização de Parcerias Público-Privadas, da concessão de obras e da exploração 
comercial da infra-estrutura de transportes por empreendedores privados. A estratégia de gestão prevê o monitoramento de cada 
serviço que compõe o empreendimento, por meio do acompanhamento da execução física e financeira dos contratos, e a 
aferição do andamento e da qualidade das obras e serviços é pressuposto para habilitar o empreendimento a receber novo aporte 
orçamentário. Por fim, o alcance e a percepção dos resultados pelo público-alvo serão mensurados por uma cesta de 
indicadores que se ocupam das principais preocupações afetas à função Transporte. O cálculo dos índices correspondentes será 
possível a partir da composição de um banco de dados georreferenciados, amparado metodologicamente por explorações 
acadêmicas em importantes centros de ensino e desenvolvimento científico e tecnológico, de sorte a conferir credibilidade e 
freqüência adequada à avaliação do alcance do programa. Os dados e os indicadores serão agregados espacialmente no menor 
nível capaz de expressar os fluxos de transporte e deverão ser agrupados até o corte adequado para dar suporte às decisões 
sobre política nacional de transportes no nível estratégico. O desafio nesse processo de criação de instrumentos de aferição do 
impacto das políticas de transporte é que este conduza à elaboração de um indicador-síntese, o Índice de Desenvolvimento de 
Transportes, capaz de expressar de forma objetiva o grau de desenvolvimento das diversas áreas no tocante ao setor de 
transportes, com a agregação espacial que se mostrar mais adequada a cada análise. 
 
2.3.9. Principais Ações do Programa 

Ação 1B81 – Construção do Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo – no Estado de Minas Gerais 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 

Finalidade Melhorar a segurança e a circulação de trens, veículos e pessoas, bem como a 
ordenação do tráfego das vias públicas e a conseqüente revitalização das áreas afetadas 
no Município de Campo Belo, no Estado de Minas Gerais. 

Descrição Obras de Infra-estrutura e superestrutura ferroviária e demais obras correlatas na via 
férrea, numa extensão de 8 Km em Campo Belo. No Estado de Minas Gerais.. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação ZILDA MARIA DOS SANTOS MELLO 

Unidades executoras Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária  do DNIT 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Lei nº 10.233, de 05/06/2001, e alterações posteriores. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira 

  10.000.000,00 
 

 7.468.556,00 
 

74,69 

Física 
 

3 km 0 0 

 Em 2008 foram realizados os serviços abaixo discriminados: 

SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE 

Drenagem Km 0,95 

Grade Km 11,16 

Lastro Km 7,94 

Terraplanagem 1000 m ³ 471,42 

Outros % 3 

 

Ação 1K17 - Construção de Contorno Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-116 - Entroncamento 
BR-101 - Porto de Sepetiba - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro   

   Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Contorno Rodoviário 
Descrição Serviços de pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e 

preservação do meio ambiente, num trecho de 75 km de extensão. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcelo Cotrim Borges 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 73.400.000,00 73.400.000,00 100 

Física 45 0 0 

  Executados serviços de mobilização e iniciada a terraplenagem. 

 

Ação 1K22-Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de 
Minas Gerais  
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Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de pavimentação, restauração, drenagem, sinalização, obras complementares 

e preservação do meio ambiente, num trecho de 57,7 km de extensão. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 23.750.000,00 23.749.999,00 100 

Física 16,00 37,50 234,38 

  Pagamento de Rap 2007 no mês de fevereiro, no valor de R$ 5.863.790,00, pelo programa 0230-Corredor Leste-0101. 
Considerado satisfatório o resultados de desempenho da ação 1K22-Adequação de trecho rodoviário na BR-153/MG, no sub-
trecho Entr.452(B)(Div.GO/MG a BR-365(B)(P/Monte Alegre . O contrato TT-179/2006 compreende o segmento entre o 
Km 0.3 a  26.5, em uma extensão de 26.2 Km. A produtividade diminuiu no mês de dezembro em função de um alto índice 
pluviométrico. 

 

Ação 1K23 - Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - 
no Estado de Minas Gerais  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de pavimentação, restauração, drenagem, sinalização, obras complementares 

e preservação do meio ambiente, num trecho de 94,9 km de extensão. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 25.650.000,00 25.650.000,00 100 

Física 66 7,49 11,34 
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  Utilizado Rap 2007, pelo programa 0230-Corredor Leste-0031. Foram executados, ainda, 5,4 km de terraplenagem, 
previstos no projeto básico. O projeto executivo está em processo de análise para a aprovação. 

 

Ação 10EA - Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal  

Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, 

especiais e complementares. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Riumar dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.800.000,00 1.800.000,00 100 

Física 2 12 600 

Convênio. Concluídos 6 km a partir de Planaltina-DF em direção à divisa DF/GO; Terraplenagem concluída em 
mais  26 km. Situação do Licenciamento: Obra com LI emitida pelo IBAMA para o segmento Planaltina/DF – Divisa DF/GO 

 

Ação 10H8 - Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 

Finalidade Alterar o traçado ferroviário no trecho que atravessa o perímetro urbano do Município 
de Divinópolis a fim de solucionar o antigo problema existente entre o corredor 
ferroviário Belo Horizonte e Brasília em seu ponto de confluência com o Ramal de 
Lavras, e eliminar pontos altamente críticos, os quais ocasionam ausência da 
segurança na circulação de veículos e pedestres. 

Descrição Construção de um contorno ferroviário com extensão de 29,5 km incluindo, uma ponte 
ferroviária e 4 passagens em dois níveis, desviando os 19 pontos de conflito existentes 
dentro do perímetro urbanizado, inclusive o pátio de manobras e composição de trens 
existente. abrangendo a construção das obras de infra-estrutura e da superestrutura da 
via permanente, solução das interferências com estruturas de serviços de utilidade 
pública, obras complementares, Supervisão de obras, gestão ambiental nelas incluída a 
proteção ao meio ambiente, e a desapropriação.ferroviária, na área urbana da cidade. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação ZILDA MARIA DOS SANTOS MELLO 

Unidades executoras Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 
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Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária  do DNIT 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Lei nº 10.233, de 05/06/2001, e alterações posteriores. 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 
  13.000.000,00 

0 
 

0 
 

Física 
 

1 km 0 km 0 

Projeto em fase final de aprovação faltando LI e analise do Túnel pela DPP, portanto não foi possível iniciar a obra, 
em 2008. 

 

Ação 10IV - Adequação de Trecho Rodoviário - Vitória - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo   

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras-de-arte correntes, especiais e 

complementares, num trecho de 160,7km de extensão 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Elio Bahia Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 23.130.000,00 0 0 

Física 26 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 10IW - Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambi - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais  

 Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, drenagem, obras de artes especiais e pavimentação em 

123,9 km de extensão. 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião Ferreira de Abreu 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultado da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 37.200.000,00 33.276.421,00 89,45 

Física 23 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008.  

 

Ação 10IX - Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116/259/451 (Governador Valadares) - 
Entroncamento MG-020 - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras-de-arte correntes, especiais e 

complementares, num trecho de 370 Km entre os Municípios de Belo Horizonte e 
Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 25.150.000,00 25.150.000,00 100 

Física 30 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados, por parte da área econômica do governo, os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. Há o contrato 011/2005 do CONSÓRCIO 
EGESA - FIDENS estando o mesmo paralisado por ter sido a Obra vedada pelo TCU. O Processo de nº 50600.007021/2004-05 
, programa de trabalho 26.782.1458.10IX.0031 - Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116/259/451 
.(Governador Valadares) - Entroncamento MG-020 - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais No Estado de Minas Gerais . A 
última medição foi em 1/2007 tendo sido realizada 80,47 % da obra. 
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Trecho integrante do Estudo da 3ª etapa do Programa de Concessão de Rodovias Federais – Fase I (conclusão da obra 
depende de cronograma da concessão). 

 

Ação 10J6 - Adequação de Trecho Rodoviário - Betim - Nova Serrana - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Duplicação do trecho abrangendo serviços de terraplenagem, pavimentação, 

alargamento de obras-de-arte especiais, melhorias nas obras de arte, corrente e 
complementar, e serviços diversos, numa extensão de 83,14 km de rodovia, que 
compreende o trecho entre Betim e Nova Serrana. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou exeacução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 94.500.000,00 94.500.000,00 100 

Física 35 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. 

 

Ação 10MH – Construção de Trecho Rodoviário – na BR 367 – no Estado de Minas Gerais 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  2.500.000,00 0 0 

Física 30 0 0 

Convênio com o DER do Estado denunciado (cancelado). 
 

Ação 10UL - Construção de Contorno Rodoviário - Betim - Ravena - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais 

   Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Acesso Rodoviário 
Descrição Serviço de terraplanagem, pavimentação, obras de artes correntes e especiais num 

trecho de 70 km entre Ravena e Betim. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 51.400.000,00 0 0 

Física 65 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 
Ação 11H1 - Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro 

 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 

Finalidade Adequar a linha férrea no perímetro urbano do Município de Barra Mansa, no Estado 
do Rio de Janeiro, buscando a transferência das manobras e operações ferroviárias do 
centro da cidade, para solucionar as interferências das operações ferroviárias das 
concessionárias MRS logística S.A e Ferrovia Centro Atlântica S.A no tráfego urbano 
do município 

Descrição Minimizar as interferências com o tráfego urbano em cerca de 4,9 Km, com diversos 
cruzamentos em nível do feixe ferroviário, e disponibilizar áreas remanescentes para 
implantação de melhoria no sistema viário lindeiro à calha ferroviária, na área urbana 
da cidade. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Ministério dos Transportes 
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Coordenador nacional da ação ZILDA MARIA DOS SANTOS MELLO 

Unidades executoras Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária  do DNIT 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Lei nº 10.233, de 05/06/2001, e alterações posteriores. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira 

 
24.234.177,00 

 
24.234.177,00 

 
100 

 
Física 

 
3 0 0 

. A licitação da obra foi concluída no final de 2008, não sendo possível iniciar a obra. 
 
 

Ação 11XM - Adequação de Travessia Urbana - no Município de Divinópolis – na BR 494 – no  Estado de Minas Gerais 

 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 

Finalidade Proporcionar melhoramentos à rodovia BR- 494, operacionais e segurança de tráfego, 
no trecho urbano da cidade de Divinópolis/MG, para que a rodovia comporte um 
maior tráfego de veículos, proporcionando maior segurança para usuários e pedestres 
com implantação de passarelas e vias laterais, resolvendo dessa forma os conflitos 
entre o tráfego urbano e o de longa distância. 

Descrição Adequação de rodovia mediante execução de serviços de terraplanagem, 
pavimentação, correntes, complementares, obras de arte especiais e fiscalização, 
inclusive com implantação de passarelas e vias laterais. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 

Unidades executoras Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Coordenação Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira 

 
5.200.000,00 

 
5.000.000,00 

 
96,15 

 
Física 

 
1 0 0 

 
Não houve liquidação no exercício de 2008. Houve necessidade de adequação do projeto para atendimento das 

necessidades atuais da comunidade 
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Ação 11ZC - Adequação de Travessia Urbana - no Município de Uberaba – na BR 262 – no Estado de Minas Gerais 

 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 

Finalidade Proporcionar melhoramentos á rodovia BR 262, operacionais e segurança de tráfego, 
no trecho urbano da cidade de Uberaba-MG, para que a rodovia comporte um maior 
tráfego de veículos, proporcionando maior segurança para usuários e pedestres. 

Descrição Obras e adequação e melhoramentos na travessia urbana de Uberaba-MG 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 

Unidades executoras Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Coordenação Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira 

 
 8.000.00,00 

 
 8.000.000,00 

 
100 

 
Física 

 
2 0 0 

 
Foi empenhado R$ 4.897.817,00 e descentralização para o Exército no valor de R$ 3.102.183,00, totalizando o valor 

empenhado e concedido de R$ 8.000.000,00. Não houve execução física em razão de a liberação orçamentária ter ocorrido 
somente no final do exercício. 

 
 

Ação 11ZF – Construção de Acesso Rodoviário – no Município de Formiga – na BR 354 – no Estado de Minas Gerais 

 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 

Finalidade Ligação da Cidade de Formiga à BR 354- em função da demanda de tráfego 

Descrição Serviços de terraplanagem, pavimentação, obras-de-arte especiais, correntes e 
complementares e serviços diversos. Segmento: formiga – Ent. BR 354, com extensão 
de 3,0 Km. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 

Unidades executoras Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Coordenação Geral de Construção Rodoviária 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira 

 
251.000,00 

 
 251.000,00 

 
100 

 
Física 

 
1 1 100 

A obra está pronta, falta fazer a medição final. 

Ação 113I - Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-365/050 - no Estado de Minas Gerais 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Anel Rodoviário 
Descrição Serviço de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras de artes correntes, 

especiais e complementares, serviços diversos e proteção ambiental e sinalização, 
numa extensão de 5,56 km de rodovia duplicada. Serão feitos também, serviços de 
restauração da pista existente compreendendo pavimentação, melhoramentos, 
drenagem e sinalização. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 11.800.000,00 10.800.000,00 91,53 

Física 6 5,52 92,0 

O contrato se mostrou insuficiente financeiramente para conclusão da obra, necessitando de licitar-se serviços 
remanescentes em 2009. 

 

Ação 113J - Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento DF-007 (Granja do Torto) - Entroncamento DF-051 
(EPGU) - na BR-450 - no Distrito Federal  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
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Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes e 
complementares, proteção ambiental, e serviços diversos e fiscalização, numa 
extensão de 15,6 km. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Riumar dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 21.800.000,00 21.800.000,00 100 

Física 15,6 14,99 96,1 

  Trata-se de convênio cujo repasse financeiro previsto já foi liquidado nos termos legais, porém dos quatro lotes 
contratados resta um lote a ser concluído.  

 

Ação 113O - Construção de Viaduto Rodoviário - Na Divisa dos Municípios de Itabirito e Ouro Preto - na BR-040 - no 
Estado de Minas Gerais 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Viaduto Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras 

complementares relativos à construção de viaduto de pista dupla, com 350 metros de 
extensão e largura de 21 metros. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 5.000.000,00 5.000.000,00 100 

Física 31 31 100 

  Obra prevista para conclusão em 2009. 
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Ação 113Q - Construção de Trecho Rodoviário - Santana dos Patos - Entroncamento BR-452 (Araxá) - na BR-146 - no 
Estado de Minas Gerais  

  Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, preservação do meio ambiente, 

demais obras complementares e sinalizações referentes à construção de trecho 
rodoviário com extensão de 115 km. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 5.400.000,00 0 0 

Física 6 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 113R - Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-181 (Boqueirão) - Entroncamento MG-188 
(Cangalha) - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais 

  Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, preservação do meio ambiente, 

demais obras complementares e sinalização referentes a construção de trecho 
rodoviário, com extensão de 84,2 km, entre Cangalha e Boqueirão em Minas Gerais. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião Ferreira de Abreu 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
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Financeira 3.000.000,00 3.000.000,00 100 

Física 3 0 0 

Recursos liberados no fim do ano, sem tempo hábil para execução no exercício. 

 

Ação 113S - Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/MG - Minas Novas - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais  

Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, preservação do meio ambiente, 

demais obras complementares e sinalização referentes a construção de trecho 
rodoviário, com extensão de  64,7 km, entre Minas Novas e a divisa com o Estado da 
Bahia. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.800.000,00 0 0 

Física 2 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 12ER - Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Contorno  Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras-de-arte especiais, correntes e 

complementares e serviços diversos, numa extensão total de 17 km de rodovia 
duplicada e no trecho existente, restauração do pavimento (sub-base, base e 
revestimentos), dos acostamentos, da sinalização horizontal e vertical, das obras-de-
arte especiais; recuperação dos dispositivos de drenagem (bueiros, canaletas, meio fio 
entre outros) e de serviços de segurança 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Elio Bahia Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
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Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 39.034.975,00 34.094.577,00 87,34 

Física 12 12 100 

A conclusão da meta financeira depende de liberação de limite financeiro para sua efetivação 

 

Ação 1304 - Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas 
Gerais  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras-de-arte especiais, correntes e 

complementares e serviços diversos, numa extensão total de 140,0 km de rodovia 
duplicada, que compreende o trecho entre as divisas de GO/MG e MG/SP. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 19.650.000,00 18.592.822,00 94,62 

Física 35 33,10 94,57 

 Houve liquidação em 2008 de R$ 4.871.952,00 e ficou a liquidar o valor de R$ 13.270.871,00, num total empenhado 
de R$ 18.592.822,00. 

 

Ação 3E49 - Adequação de Acesso Rodoviário na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro 

Dados gerais da ação 



Relatório de Gestão 2008  

 

 260 

 

 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Acesso Rodoviário na BR-101 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras-de-arte especiais, correntes e 

complementares e serviços diversos, numa extensão total de 3 km de rodovia 
duplicada e no trecho existente restauração do pavimento (sub-base, base e 
revestimentos), dos acostamentos, da sinalização horizontal e vertical, das obras-de-
arte especiais, da recuperação dos dispositivos de drenagem (bueiros, canaletas, meio 
fio entre outros) e de serviços de segurança. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcelo Cotrim Borges 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 5.580.000,00 0 0 

Física 2 0 0 

  Os serviços constantes desta ação estão sendo desenvolvidos na ação 7630 deste vetor, por estarem inseridas no mesmo 
contrato de obra. 

 

Ação 3E50 - Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa 
Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Duplicação e restauração da pista existente, envolvendo serviços de pavimentação, 

restauração, drenagem, sinalização, obras complementares e meio ambiente no trecho 
com  extensão total de 26 km. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

 Coordenador nacional da ação Marcelo Cotrim Borges 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.000.000,00 0 0 
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Física 13 0 0 

Não houve liberação de limite financeiro.  

 

Ação 3318 - Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de 
Minas Gerais  

  Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes e 

complementares e fiscalização, no trecho rodoviário entre o município de Patos de 
Minas com a Divisa dos Estados de Minas Gerais e Goiás, com extensão de 205,0 
Km. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião Ferreira de Abreu 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 3.240.000,00 3.240.000,00 100 

Física 3 0 0 

Paralisada por falta de recurso, obra concluída, faltando somente obra de arte especial. 

 

Ação 5789 - Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de 
Janeiro  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Contorno Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de artes especiais, sinalização e 

obras complementares nos segmentos do contorno, com extensão de 12,54 km. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcelo Cotrim Borges 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 4.320.000,00 0 0 

Física 5 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

Ação 7E79 – Construção de Trecho Rodoviário – Uruaçu – Divisa GO/MT – na BR 080 – n o Estado de Goiás   

   Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Construção de trecho rodoviário ligando Uruaçu a Luiz Alves, na BR 08/GO, com 

extensão de 116,8 Km. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Alfredo Soubilhe Neto 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 36.000.000,00 36.000.000,00 100 

Física 35 0 0 

Não houve liquidação em 2008 

 

Ação 7E87 – Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR 153 – Divisa MG/GO  - na BR 364 – no Estado de 
Minas Gerais   

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Proporcionar escoamento de produção, reduzindo de transportes, bem como interligar 

as demais Regiões a Centro do País. 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras-de-arte especiais, correntes e 

complementares, proteção ambiental e serviços diversos. 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  40.000.000,00 40.000.000,00 100 

Física 117 10 8,5 

Não houve liquidação em 2008.  A execução física foi acobertada com créditos orçamentários de restos a pagar. 

 

Ação 7E88 - Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-420 (p/Anguereta) - Entroncamento MG-424 
(P/Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais 

Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras-de-arte especiais, correntes e 

complementares, além de serviços de supervisão da obra e de desapropriação de 
propriedades inseridas na nova faixa de domínio, numa extensão de 48 km 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 120.000.000,00  120.000.000,00 100 

Física 29 21,60 74,48 

  Utilizado RAP 2007, programa 0230-Corredor Leste-0056. Andamento satisfatório em 2008. Na obra, já há 12 km de 
pavimentação concluídos e 21 km de terraplenagem concluídos.  
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Ação 7G16 - Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 - na BR-440 - no 
Estado de Minas Gerais 

Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, correntes e complementares e serviços 

diversos. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião Ferreira de Abreu 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  16.754.278,00  16.000.000,00 95,50 

Física 2 0 0 

Em fase de lavratura de termo de cessão, contrato a ser absorvido pelo DNIT em função do encerramento do 
convênio. 

 

Ação 7H16 - Construção de Trecho Rodoviário - Itarana - Afonso Cláudio - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo   

  Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, correntes e complementares e serviços 

diversos. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Elio Bahia Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 12.698.381,00 0 0 
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Física 12 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7I89 - Construção de Trecho Rodoviário - Caratinga - Aimorés - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais   

  Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, correntes e complementares e serviços 

diversos. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião Ferreira de Abreu 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 26.754.277,00 25.754.277,00 96,26 

Física 2 0 0 

Falta licenciamento ambiental. 

 

Ação 7J96 - Adequação de Trecho Rodoviário - Mangaratiba - Parati - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro   

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Duplicação da pista existente envolvendo serviços de terraplenagem, pavimentação, 

correntes e complementares e serviços diversos. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcelo Cotrim Borges 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 21.035.638,00 0 0 

Física 10 0 0 

   Não foi liberado limite financeiro nesta ação para execução de obra. 

 

Ação 7J97-Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo 

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Não consta 
Descrição Duplicação da pista existente envolvendo serviços de terraplenagem, pavimentação, 

correntes e complementares e serviços diversos. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Elio Bahia Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 9.698.380,00 1.000.000,00 10,31 

Física 8 0 0 

Projeto executivo em fase de licitação. 

 

Ação 7J99 - Adequação de Trecho Rodoviário – Rio Bonito – Divisa RJ/ES – na BR 101 – no Estado do Rio de Janeiro 

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Melhorar a condição de trafegabilidade da rodovia 
Descrição Serviços de terraplanagem, pavimentação, obras-de-arte especiais, correntes e 

complementares. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcelo Cotrim Borges 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 



Relatório de Gestão 2008  

 

 267 

 

 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  16.354.062,00 0 0 

Física 7 0 0 

 A rodovia está sob concessão desde 2008. 

Ação 7M69 - Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Formosa/GO - Sobradinho/DF - na BR-020 - Na Região 
Centro Oeste  

   Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Execução das Obras de Melhoramentos, Duplicação, Ampliação de Capacidade, 

Obras de Arte Especiais, Obras de Arte Corrente e Obras Complementares na 
Rodovia Federal BR-020/DF - Trecho: do Km - Divisa DF/GO, nos segmentos: km 
0,00 - ao km 9,00 (sobradinho) e do km 23,60 (Planaltina) ao km 58,7 (Div. DF/GO), 
numa extensão total de 44,10 km de acordo com Plano de Trabalho 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Riumar dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 20.000.000,00 18.200.000,00 91 

Física 5 4,50 90 

Houve liquidação em 2008 de R$ 14.877.025,00 e ficou a liquidar o valor de R$ 3.322.975,00, num total 
empenhado de R$ 18.200.000,00. 

 

Ação 7M70 - Construção de Trecho Rodoviário - Entr. BR-262 - Terminal de Capuaba em Vila Velha - na BR-447 - No 
Estado do Espírito Santo  

Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
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Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, correntes e complementares e serviços 

diversos. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Elio Bahia Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 12.698.381,00 0 0 

Física 12 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7M71 - Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Entr-BR-101(B) km 15,5 - Divisa ES/MG km 195,9 - na BR-
262 - No Estado do Espírito Santo 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, correntes e complementares e serviços 

diversos – 180,40 km. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Elio Bahia Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 14.621.159,00 0 0 

Física 8 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 
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Ação 7M81-Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Araxá - Divisa MG/SP - na BR-146 – No Estado de 
Minas Gerais  

  Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, correntes e complementares e serviços 

diversos. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião Ferreira de Abreu 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 36.754.277,00 30.000.000,00 81,62 

Física 112 45 40,20 

Utilizado RAP 2007. Executado, em 2008, cerca de 40% de todos os trabalhos. Já estão concluídos 98 km de pavimentação 

 

Ação 7M83 - Adequação de Trecho Rodoviário - Trecho Entroncamento BR0040 (Km 669,2) - Contorno Montes Claros 
- Trevo Mirabela (km 289,4) - na BR-135 - No Estado de Minas Gerais   

   Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, correntes e complementares e serviços 

diversos – 379,80 km. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 16.754.278,00 16.754.278,00 100 
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Física 34 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. 

 

Ação 7M85 - Construção de Acesso Rodoviário - Acesso à MG-030, no Município de Nova Lima - na BR-356 - no 
Estado de Minas Gerais 

   Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Acesso Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, correntes e complementares e serviços 

diversos. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião Ferreira de Abreu 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 3.000.000,00 0 0 

Física 61 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7M86 - Manutenção de Trechos Rodoviários – Sinalização – No Município de Teófilo Otoni – na BR 116 – No 
Estado de Minas Gerais 

   Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Pró- Sinal 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 
Coordenador nacional da ação Sebastião Ferreira de Abreu 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias 
Competências institucionais requeridas para a 
execução da ação 

Art 89 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, 
de 31 de janeiro de 2007, do Conselho de Administração do DNIT 
e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  250.000,00  250.000,00 100 

Física 6 6 100 

 

Ação 7M95 - Adequação de Trecho Rodoviário - Anel Rodoviário de Belo Horizonte - Entroncamento MG-437/MGT-
262 - Entroncamento BR-040/135/262/381 - Entroncamento BR-040/BR-356 - na BR-262/381/040 - no Estado de Minas 
Gerais 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, correntes e complementares e serviços 

diversos. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  16.754.278,00 0 0 

Física 1 0 0 

Não houve liberação de limite financeiro. 

 

Ação 7N11 - Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/TO - Itumbiara - na BR-153 - No Estado de Goiás 

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes e 

complementares, proteção ambiental.. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Riumar dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 2.500.000,00 700.000,00 28 

Física 2 0 0 

 As informações sobre adequações na BR-153/GO se encontram localizadas na ação 1310 referentes aos contratos de 
restauração e duplicação na região Sul do Estado. 

 

Ação 7N12 - Adequação de Trecho Rodoviário - Niquelândia - Anápolis - na BR-414 - No Estado de Goiás 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Riumar dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação  no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  3.000.000,00 0 0 

Física 2 0 0 

  Aguardando definição sobre a possibilidade de lavrar convênio. 

 

Ação 7N13 - Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Nova Era - Na BR-381 - No Estado de Minas Gerais  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Nova Era 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, correntes e complementares e serviços 

diversos. 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 23.184.000,00 0 0 

Física 26 0 0 

Obra com impedimento junto ao TCU. O DNIT apresentou justificativas, e a obra foi liberada para execução em 
12/11/2008. 

 

Ação 7N25 – Elaboração de Projeto para Construção de Contorno Rodoviário no Município de São João Del Rei, na BR 
-365 – no Estado de Minas Gerais 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Atender as exigências estabelecidas em lei, relacionadas ao Orçamento Geral da 

União. 
Descrição Elaboração de projetos básicos e executivos de estradas e obras de arte especiais nos 

modais de Infra-estrutura de transportes no âmbito do Projeto Piloto de 
Investimentos 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Hugo Sternick até 10/2008, Nilton de Britto a partir de 11/2008 
Unidades executoras CGDESP 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação de Desenvolvimento de Projetos, Estruturas, SRs  

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 61 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 200.000,00 0 0 

Física 1 0 0 

 

Ação 7N27 - Construção de Trechos Rodoviários - Ligação do Corredor Via Light/RJ-081, com a BR-116 e com o 
Corredor T5, em Madureira - No Estado do Rio de Janeiro 
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Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trechos Rodoviários 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, correntes e complementares e serviços 

diversos. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcelo Cotrim Borges 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 21.520.638,00 0 0 

Física 8 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7N30 - Adequação de Trecho Rodoviário - Trecho Entroncamento GO-431 - Entroncamento GO-330 - (DAIA -
Anápolis) - na BR-153 - No Estado de Goiás  

   Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, 

especiais e complementares, proteção ambiental e serviços diversos, em trecho com 
33 km de extensão. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Riumar dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 15.238.894,00 0 0 

Física 8 0 0 
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Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7N35 - Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Vitória - Divisa ES/BA - na BR-101 - No Estado do Espírito 
Santo / No Estado do Espírito Santo 

   Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, correntes e complementares e serviços 

diversos. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Elio Bahia Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 15.698.381,00 5.000.000,00 31,85 

Física 8 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 

orçamentários de 2008. Execução apenas de terraplenagem. 

 

Ação 7N39 – Construção de Acesso Rodoviário – Acesso ao Campus Tancredo Neves ( CTAM – UFRJ) – no Município 
de São João Del Rei – na BR 494 – no Estado de Minas Gerais   

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de acesso rodoviário visando a melhorar a trafegabilidade no Campus 

Tancredo Neves, município de São João Del Rei, na BR-494/MG 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  1.500.000,00 0 0 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 

Ação 7N51 – Construção de Contorno Rodoviário – no Município de Ubá – na BR 265- no Estado de Minas Gerais  

 Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Desviar o tráfego pesado do fluxo interno de trânsito da cidade de Ubá, ligando a BR-

265 à BR 120. 
Descrição Obras, adequações e melhoramentos na cidade de Ubá. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 5.000.000,00 5.000.000,00 100 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

Obra paralisada desde 2002. Não houve execução física em razão de a liberação orçamentária ter ocorrido somente no 
final do exercício 

 

Ação 7N52 – Construção de Marginal da Rodovia  na BR 040 – Santa Maria – no Plano Piloto – na BR 040 – no Distrito 
Federal  

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Tornar mais eficiente a ordenação do trânsito urbano entre Santa Maria e o Plano 

Piloto, no Distrito Federal, na BR-040. 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Alfredo Soubihe Neto 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira  5.000.000,00 0 0 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 

Ação 7N53 – Construção de Túnel de Acesso ao Aeroporto JK – no Município de Teófilo Otoni- na BR 116 – no Estado 
de Minas Gerais 

  Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Tornar mais eficiente o fluxo de trânsito de acesso ao aeroporto JK, no município 

de Teófilo Otoni, na BR-116/MG 
Descrição Passagem inferior construída com túnel do tipo NATM. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro 
de 2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 2.000.000,00 1.500.000,00 75 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

A obra está pronta, faltando apenas fazer a medição final. Já está inclusive liberada. 

 

Ação 7152 - Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-170 (Ilicínea) - Entroncamento BR-491/MG-050 
(São Sebastião do Paraíso) - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais 

  Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviço de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes e 

complementares e fiscalização, em trecho com extensão de 136 km 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação mo exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 63.200.000,00 63.200.000,00 100 

Física 23 15 65,22 

Meta física não atingida por problemas de desapropriação. DNIT iniciou o processo de desapropriação em 
30/09/2008. 

 

Ação 7542 - Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Duplicação da pista existente, envolvendo serviços de terraplenagem, pavimentação, 

drenagem e obras de arte correntes, especiais e complementares em um trecho de 31,3 
Km. entre o Distrito Federal e a divisa DF/GO. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Riumar dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira 9.300.000,00 9.300.000,00 100 

Física 6 5 83 

 

Ação 7560 - Adequação de Trecho Rodoviário – KM. 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás 
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Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Duplicação da pista existente, envolvendo serviços de terraplenagem, pavimentação, 

drenagem e obras de arte correntes, especiais e complementares, em um trecho de 16,20 
Km. compreendido entre a divisa DF/GO e o Município de Águas Lindas de Goiás/GO. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Riumar dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 33.088.110,00 33.088.110,00 100 

Física 14 0 0 

Aprovação do projeto executivo foi concluída no fim do ano. Faltando licenciamento ambiental, em fase final de 
liberação. 

 

Ação 7630 - Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro  

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte correntes e especiais, além da 

sinalização horizontal e vertical, e serviços diversos, visando à duplicação de 26,2 km 
da pista existente no trecho que compreende os Municípios de Santa Cruz e Itacurussá 
e mais 3 km do Acesso ao porto de Sepetiba. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcelo Cotrim Borges 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 65.100.000,00 65.100.000,00 100 
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Física 9 0 0 

Utilizado RAP 2007. .Executados somente serviços de terraplenagem e obras de arte especiais. 
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2.3.10. Programa 1459 – Vetor Logístico Nordeste Se tentrional  

Dados gerais do programa  

Tipo de programa  Finalístico 

Objetivo geral  
Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis 
interiores 

Objetivos Específicos  
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos 
estados do PI, CE, RN, PB, PE e AL 

Gerente do programa  Não consta 
Gerente executivo Priscilla Rosa Pimentel Sganzerla - Analista Setorial SPI 
Responsável pelo programa no âmbito da UJ  Ministério dos Transportes  
Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa  

Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste 
Setentrional – 1.000 t – Fonte: SEGES/MT 
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Nordeste 
Setentrional – carro/h/faixa - Fonte: SEGES/MT 
Frete Unitário no Vetor Logístico Nordeste Setentrional - R$/(t x km) – 
Fonte: SEGES/MT 
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste Setentrional – 
número-índice – Fonte: SEGES/MT 
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Nordeste Setentrional - R$/(t x km) – 
Fonte: SEGES/MT 
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste 
Setentrional – Hora – Fonte: SEGES/MT 
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Setentrional – 
hora/km – Fonte: SEGES/MT 
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste 
Setentrional - minuto/t – Fonte: SEGES/MT 

Público-alvo (beneficiários)  
Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas 

 
Objetivo do Governo: Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional. 
 
Justificativa: Em abril de 2007, o Ministério dos Transportes divulgou o chamado Plano Nacional de 

Logística e Transportes (PNLT), resultado de esforço de retomada do planejamento público de médio e longo 
prazo para o setor. O PNLT foi idealizado para embasar a formulação do PPA 2008/2011 e promover as primeiras 
indicações de investimentos para o PPA 2012/2015 e os ensaios de organização dos planos subseqüentes até 2023, 
horizonte das explorações socioeconômicas elaboradas pelo Estudo. Contudo, sua primeira aplicação prática foi a 
seleção dos empreendimentos na área de transportes a integrar o chamado Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), anunciado em janeiro de 2007, no escopo do qual estão todos os principais investimentos 
federais para provimento de infra-estrutura econômica e social. Portanto, o PNLT é referência para o PAC e deve 
sê-lo para a consolidação das escolhas públicas expressas no Plano Plurianual. O PNLT foi concebido com o 
intuito de: promover o aumento da eficiência produtiva em áreas consolidadas; induzir o desenvolvimento de áreas 
de expansão de fronteira agrícola e mineral; reduzir as desigualdades regionais em áreas deprimidas; e integrar a 
região sul-americana. Para lograr superar o desafio, o PNLT foi estruturado em duas principais explorações a 
partir de dados sobre produção, logística e transportes no nível microrregional. A primeira delas consiste em uma 
modelagem socioeconômica dinâmica do País, que analisa as implicações espaciais das megatendências da 
economia brasileira no período de 2007 a 2023, com destaque para a demanda por serviços de transporte. Foram 
realizadas projeções de oferta e demanda para 80 (oitenta) tipos de produto em cada uma das 558 (quinhentos e 
cinqüenta e oito) microrregiões do Brasil por meio da aplicação de um modelo computável de equilíbrio 
econômico geral sobre um cenário referencial para o ano-base, considerando as características do sistema 
econômico atual e sua evolução recente, e conhecimentos sobre como os espaços econômicos se inter-relacionam. 
Assim, foram criados cenários futuros que expressam déficits e superávits (relações de produção e consumo) entre 
as microrregiões homogêneas, pecuniariamente representados, para cada produto analisado, para os anos-horizonte 
do Estudo: 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023. A segunda simulação foi feita com o emprego do modelo clássico de 
simulação de transporte de quatro etapas: geração, distribuição, divisão modo e alocação. As duas primeiras 
etapas, fortemente associadas à modelagem da demanda por transportes, foram apoiadas nos resultados da etapa 
anterior. A divisão modo e a alocação, mais associadas à modelagem da oferta de transportes e de seus custos, se 
apoiaram em dados e parâmetros derivados de pesquisa de campo (fonte primária) e estudos precedentes (fonte 
secundária). A partir de então, desenvolveu-se uma nova proposta de organização espacial do País, na qual as 
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microrregiões homogêneas foram agrupadas em função da superposição georreferenciada de fatores 
representativos das suas características, quais fossem: as impedâncias ambientais, as similaridades 
socioeconômicas, as perspectivas de integração e inter-relacionamento (corredores de transportes) e as funções de 
transporte, identificadas a partir da análise de isocustos em relação aos principais portos concentradores de carga 
do País. Dessa análise, resultaram sete agrupamentos, aos quais se convencionou chamar de vetores logísticos. 
Embora os quatro critérios tenham sido avaliados conjuntamente, cada vetor teve determinantes mais fortes, seja 
na predominância socioeconômica (Sul, Leste e Nordeste Setentrional), na incidência de bioma (Amazônico) ou 
nas bacias de captação (em todos os casos). O Vetor Nordeste Setentrional abrange parcelas da macrorregião 
Nordeste, com predominância na administração pública e comércio e serviços de baixa especialização, Contem os 
biomas da Caatinga e Mata Atlântica litorânea e corresponde à bacia de captação dos vários portos de Fortaleza, 
Pecém, Natal, João Pessoa, Recife, Suape, Maceió e Aracaju. Os vetores não possuem limites rígidos, pois em 
suas áreas limítrofes há uma mescla de bases produtivas, custos de acessos aos portos ou biomas e densidades de 
unidades de conservação que posicionam os territórios ora em um, ora em outro vetor. Por esta razão, os 
programas a compor o PPA foram estruturados de forma a que os limites espaciais dos vetores se aproximassem 
de uma divisão geopolítica propícia à convergência das intervenções federais com escolhas subnacionais e, 
portanto, fossem mais afetos ao pacto federativo. 

 
 Estratégia de Implementação: Priorizar as obras estruturantes definidas no PNLT e referendadas no PAC, 
contratando a sua execução diretamente, destacando recursos para a mobilização do Departamento de Engenharia 
e Construção do Comando do Exército ou, em casos excepcionais, celebrando convênios para a transferência 
voluntária de recursos para execução pelos entes subnacionais. Os princípios norteadores da seleção dos 
investimentos foi a manutenção dos ativos estratégicos, a finalização dos projetos em fase de implantação e a 
redução dos gargalos em infra-estrutura de transportes, com especial atenção para a diversificação modo na matriz 
de transportes brasileira, especialmente fomentando a navegação de cabotagem neste Vetor que a apresenta como 
potencial indutor de desenvolvimento. As formas tradicionais de contratação para manutenção dos ativos 
estratégicos serão gradativamente substituídas por modalidades contratuais que prevêem a aferição de resultados 
dos serviços prestados, amparados por contratos de maior duração. Logo, o contratado deve promover a 
recuperação inicial da capacidade operacional do bem objeto de intervenção, após o que deve intervir preventiva e 
rotineiramente para manter as características técnicas definidas no projeto de engenharia que originou sua 
implantação. Por esta diretriz, os serviços de manutenção de rodovia e de canais de navegação serão atestados 
pelos resultados físicos que apresentarem as inspeções sobre níveis de rugosidade e ocorrência de fissuras por 
quilômetro ou pela profundidade e geometria apresentados em sondagens e levantamentos batimétricos. Também 
serão perseguidas formas mais efetivas de participação privada nos empreendimentos com maior atratividade 
econômica,  por meio da formalização de Parcerias Público-Privadas, da concessão de obras e da exploração 
comercial da infra-estrutura de transportes por empreendedores privados. A estratégia de gestão prevê o 
monitoramento de cada serviço que compõe o empreendimento, por meio do acompanhamento da execução física 
e financeira dos contratos, e a aferição do andamento e da qualidade das obras e serviços é pressuposto para 
habilitar o empreendimento a receber novo aporte orçamentário. Por fim, o alcance e a percepção dos resultados 
pelo público-alvo serão mensurados por uma cesta de indicadores que se ocupam das principais preocupações 
afetas à função Transporte. O cálculo dos índices correspondentes será possível a partir da composição de um 
banco de dados georreferenciados, amparado metodologicamente por explorações acadêmicas em importantes 
centros de ensino e desenvolvimento científico e tecnológico, de sorte a conferir credibilidade e freqüência 
adequada à avaliação do alcance do programa. Os dados e os indicadores serão agregados espacialmente no menor 
nível capaz de expressar os fluxos de transporte e deverão ser agrupados até o corte adequado para dar suporte às 
decisões sobre política nacional de transportes no nível estratégico. O desafio nesse processo de criação de 
instrumentos de aferição do impacto das políticas de transporte é que este conduza à elaboração de um indicador-
síntese, o Índice de Desenvolvimento de Transportes, capaz de expressar de forma objetiva o grau de 
desenvolvimento das diversas áreas no tocante ao setor de transportes, com a agregação espacial que se mostrar 
mais adequada a cada análise. 
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2.3.10. Principais Ações do Programa  

Ação 4349 - Administração das Hidrovias – 0307 Administração das Hidrovias do Nordeste – AHINOR 

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade 
Finalidade Garantir a satisfação da sociedade, mantendo as hidrovias e as eclusas operativas, 

capazes de oferecer segurança e confiabilidade à sua navegação. 
Descrição Manutenção da sinalização de margem e do balizamento flutuante, das eclusas, das 

barragens de navegação e dos postos fluviométricos; realização de obras civis de 
aprofundamento de canais; execução de serviços de desobstrução de canais de 
navegação; atualização de croquis de navegação; cumprimento de exigências 
ambientais. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

MT 

Coordenador nacional da ação  Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira 
3.309.430,00 1.953.125,00 

59,02 

Física 465 291 62,58 

 
Em função do convênio celebrado entre o DNIT e a CODOMAR entrar em vigor depois do início do ano, as 

atividades das Administrações Hidroviárias - AH’s ficaram prejudicadas. 
 

Ação 10L3 - Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222 - no 
Estado do Ceará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de duplicação e restauração da pista existente que inclui: serviços de 

terraplenagem, pavimentação, obras-de-arte especiais, correntes e complementares, 
além de serviços de supervisão da obra e de desapropriação de propriedades inseridas 
na nova faixa de domínio, numa extensão de 32,0 km de rodovia duplicada. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Joaquim Guedes Martins Neto 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 33.200.000,00 0 0 

Física 13 0 0 

Não foram liberados limites financeiros 

 

Ação 10MK – Desapropriação de área para Construção da Ferrovia Transnordestina 

Dados gerais da ação  

Tipo Projeto  
Finalidade Indenizar os proprietários dos imóveis na faixa de Domínio para Construção da 

Ferrovia Transnordestina, como parte de responsabilidade da União do projeto de 
parceria Pública Privado do empreendimento. 

Descrição Indenização aos proprietários dos imóveis imigrantes da faixa de domínio da ferrovia 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 13.260.000,00  12.352.206,00 93,15 

Física 300 0 0 

Trecho Missão Velha – Salgueiro: Projeto Executivo aprovado. 

 

Ação 105T- Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, 

especiais e complementares, proteção ambiental e serviços diversos, em trecho com 
129 km de extensão, entre as divisas com os Estados de Pernambuco e Rio Grande do 
Norte 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Expedito Leite da Silva 
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Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 150.000.000,00 143.357.400,00 95,57 

Física 25 13 52 

Atrasos nas liberações de algumas licenças ambientais e precipitações pluviométricas 40% acima da média 
histórica anual da região, causaram um faturamento abaixo dos valores empenhados 

 

Ação 110T – Construção de Trecho Rodoviário – Bertolínia – Eliseu Martins – BR 135 – no Estado do Piauí 

Dados grais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Ligar a região nordeste com o Distrito Federal, reduzindo o custo de transportes, 

sobretudo nos itens de consumo de combustíveis e desgaste da frota de veículos. 
Descrição Serviços de terraplanagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes e 

complementares e fiscalização, numa extensão total de 54 km de rodovia 
compreendida entre os Municípios de Bertolínia  Eliseu Martins, no Estado do Piauí. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-estrutura Terrestre - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião Victor Braga Ribeiro 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 15.000.000,00  14.955.614,00 99,70 

Física 54 0 0 

 

Ação 11XP – Construção do Trecho Rodoviário – Acesso á Universidade Rural de Serra Talhada – na BR 232 – no 
Estado de Pernambuco 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
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Finalidade Construir e pavimentar via de acesso a Universidade Rural de Serra Talhada/PE, 
atualmente em pavimento primário 9 em terra) , de forma oferecer segurança a 
comunidade acadêmica, a população local e ao tráfego de veículos na BR-232, 
solucionando  o conflito existente na localidade. 

Descrição Execução de serviços de implantação, de terraplenagem, drenagem, pavimentação, 
drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares e outras intervenções 
necessárias a consecução da obra.  

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Expedito Leite da Silva 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  5.311.000,00 0 0 

Física 4 0 0 

 

Ação 11V2 - Alargamento da Ponte sobre o rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco 
Descrição Obras de reforço e alargamento da estrutura existente da Ponte na BR-407 sobre o 

Rio São Francisco, entre os Municípios de Juazeiro, no Estado da Bahia, e Petrolina, 
no Estado de Pernambuco, com 815 metros de extensão. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcos César Crispim Lima 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 9.050.000,00 200.000,00 2,21 

Física 36 0 0 

    Obra executada de Petrolina até o pilar P4, estando sendo definido o projeto da chegada a Juazeiro-BA.                
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Ação 11ZK – Adequação de Travessia Urbana – no Município de Tianguá – na BR 222 – no Estado do Ceará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Adequação de Travessia Urbana 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Joaquim Guedes Martins Neto 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 7.000.000,00  7.000.000,00 0 

Física 5 0 0 

 
 

Ação 11ZL – Adequação de Travessia Urbana – no Município de Macaíba – na BR 304 – no Estado do Rio Grade do 
Norte 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de passarela sobre a BR 304 na travessia da cidade de Macaíba, de forma 

a eliminar ponto crítico e proporcionar segurança aos habitantes que residem nas 
imediações do trecho urbano da rodovia. 

Descrição Execução de obras civis e montagem de estruturas na implantação de passarela 
estaiada em concreto armado sobre a BR 304 em Macaíba/RN, além de outras 
intervenções necessárias à consecução da obra. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Não há coordenador vinculado 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  1.150.000,00  150.000,00 13,04 
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Física 1 0 0 

 
 

Ação 111J - Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio 
Grande do Norte 

 Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais e correntes 

drenagem e serviços complementares, desde o entroncamento com a RN-078 até a 
divisa com o estado do Ceará, totalizando 87,8 km. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação José Narcelio Marques Sousa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 19.500.000,00 16.000.000,00 82,05 

Física 14 0 0 

  Trata-se do convênio TT-159/2004 firmado entre o DNIT e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, para a 
implantação e pavimentação da BR-226/RN, nos segmentos km 248,8 - km 250,68 e do km 355,8 - km 425,27, numa 
extensão total de 71,25 quilômetros.  

  Está com a seguinte configuração: terraplanagem concluída - 34,54 km; terraplanagem atacada - 31,78 km; obras de 
arte especiais concluídas - Rio Piranhas/352,0 metros, Rio Caieira/32,0 metros, Rio Umari/32,0 metros, Rio Caiana/32,0 
metros, Rio Corredor/32,0 metros somando todas as extensões concluídas 480,0 metros de pontes; obras de arte especiais 
atacadas - Rio Comissário/32,0 metros e Rio Jatobá/16,0 metros totalizando 48,0 metros de pontes; e, obras de arte especiais 
e executar - Rio Apodi/192,0 metros, Rio Cochoeirinha/48,0 metros e Rio Encanto/64,0 metros, num total de 304,0 metros de 
pontes restantes.  

 

Ação 113K - Adequação de Ponte sobre Rio Jaguaribe - no Município de Aracati - na BR-304 - no Estado do Ceará 

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Ponte sobre Rio Jaguaribe 
Descrição Serviços de terraplenagem, agregação de estruturas metálicas, pavimentação, 

drenagem, demais obras complementares e sinalização, referentes ao alargamento de 
ponte sobre o rio Jaguaribe com na BR-226/RN, com extensão de 900,0 metros. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Joaquim Guedes Martins Neto 
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Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 3.000.000,00 2.699.999,00 90 

Física 19 0 0 

   Obra a cargo do Exército e com problema de licenciamento ambiental. O DNIT já solicitou o licenciamento 
correspondente. 

 

Ação 113V  - Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Mossoró - na BR-304 - no Estado do Rio Grande 
do Norte   

 Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Contorno Rodoviário 
Descrição Convênio em fase de licitação pelo estado do Rio Grande do Norte 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação José Narcelio Marques Sousa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 1.740.000,00 1.740.000,00 100 

Física 2 0 0 

   A duplicação do contorno da cidade de Mossoró integra a BR-304/RN. Trata-se de segmento com 17 quilômetros de 
extensão os quais foram conveniados, para serem executados pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte (Convênio TT-
302/2007-00). O Edital está em análise na sede do DNIT, em Brasília para, uma vez aprovado, ser processada a licitação pelo 
Governo do Estado.   

 

Ação  113W - Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Currais  Novos - na BR-226 - no Estado do Rio 
Grande do Norte   



Relatório de Gestão 2008  

 

 361 

 

 

Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Contorno Rodoviário 
Descrição Em fase de licitação do projeto executivo 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação José Narcelio Marques Sousa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.500.000,00 0 0 

Física 2 0 0 

  Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 113X - Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Caicó - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do 
Norte  

Dados gerais da ação 

   Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Contorno Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, preservação do meio ambiente, 

demais obras complementares e sinalização, referentes a construção do contorno 
rodoviáriio de Caicó, com extensão de  13,10 km. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação José Narcelio Marques Sousa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.500.000,00 0 0 

Física 2 0 0 
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 Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 1236 - Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem obras de arte correntes, especiais 

e complementares, proteção ambiental e serviços diversos, no trecho que entre os 
Municípios de João Pessoa e Campina Grande/PB, com extensão de 112,3 km 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Expedito Leite da Silva 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 29.050.000,00 29.050.00,00 100 

Física 12 10,30 85,83 

  Quantidades realizadas em 2008: 1) restauração concluída: 10,3 km;  2) duplicação concluída: 10,3 km; 

 

Ação 1558 - Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará   

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, obras de arte especiais, obras de arte corrente, drenagem 

superficial, pavimentação, sinalização, obras complementares, iluminação e 
preservação ambiental, numa extensão de 53,2 km, no trecho rodoviário entre os 
municípios de Fortaleza e Pacajus/CE. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Joaquim Guedes Martins Neto 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 13.900.000,00 13.900.000,00 100 

Física 6 1,80 30 

   Foram executados cerca de 20% do contrato, no ano de 2008, em serviços como terraplenagem e obras 
complementares. 

 

Ação 7E90 – Adequação de Trecho Rodoviário – Carpina – Entroncamento BR 232 – na BR 408 – no Estado de 
Pernambuco 
 
Dados gerais da ação 
 
Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcos César Crispim Lima 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 46.360.949,00 46.360.949,00 100 

Física 21 0 0 

 

 

Ação 7G66 - Adequação de Trecho Rodoviário - Campina Grande - Divisa PB/PE - na BR-104 - no Estado da Paraíba  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação e obras complementares, no Trecho 

Rodoviário - Km 8,10 - Km 200,80 - Adequação de Trecho Rodoviário - Campina 
Grande - Divisa PB/PE - na BR-104 - no Estado da Paraíba   

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Expedito Leite da Silva 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 17.502.580,00 0 0 

Física 5 0 0 

 Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7I08 - Construção de Trecho Rodoviário – Mossoró -Campo Grande - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do 
Norte 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Em fase de elaboração de projeto executivo 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação José Narcelio Marques Sousa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.500.000,00 0 0 

Física 1 0 0 

 Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7K46 - Recuperação de Trecho Ferroviário – Juazeirinho (PB) – Suape (PE) – na Região Nordeste 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Não consta 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 
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Coordenador nacional da ação Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  5.000.000,00 0 0 

Física 10 0 0 

 

Ação 7M32 – Construção de Trecho Rodoviário – Piancó – Nova Olinda – na BR 426 – no Estado da Paraíba 

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Não consta 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Expedito Leite da Silva 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 4.000.000,00  4.000.000,00 100 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 

Ação 7M67 - Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Km 97,6 - Km 109 - No Município de Maceió-AL - na BR -
104 no Estado de Alagoas   

Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação e obras complementares, no Trecho 

Rodoviário - Km 97,6 - Km 109 - No Município de Maceió-AL - na BR-104 - No 
Estado de Alagoas   
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Fernando Fortes Merlo Filho 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 16.000.000,00 0 0 

Física 4 0 0 

 Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7M88 - Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PE-160 - Entroncamento PE-149 (Km. 19,8 ao Km. 
71,2) - na BR-104 - no Estado de Pernambuco 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte correntes, 

especiais e complementares, proteção ambiental e serviços diversos, no trecho 
Rodoviário - Entroncamento PE-160 - Entroncamento PE-149 (Km 19,8 ao Km 
71,2) - na BR-104 - no Estado de Pernambuco 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcos César Crispim Lima 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 38.971.950,00 38.900.000,00 99,82 

Física 19 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. Obra ainda não iniciada. 
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Ação 7N14 - Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento. BR-232(B) (São Caetano) - Entroncamento. BR-
424/PE-218 (Garanhuns) - na BR-423 - No Estado de Pernambuco 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Em fase de elaboração do estudo de viabilidade técnica econômica. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcos César Crispim Lima 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 22.000,00 0 0 

Física 40 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. Obra ainda não iniciada 

 

Ação 7N22 - Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - Divisa PI/MA - na BR-235 - No Estado do Piauí 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Projeto executivo aprovado. Convênio a ser licitado pelo estado do Piauí 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião Victor Braga Ribeiro 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 3.954.500,00 0 0 

Física 134 0 0 

  Não foram liberados limites financeiros. 
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Ação 7N23 - Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Itainópolis - na BR-020 - No Estado do Piauí 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Projeto executivo aprovado. Convênio em fase de licitação junto ao estado do Piauí 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião Victor Braga Ribeiro 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 3.954.500,00 1.200.000,00 30,35 

Física 55 0 0 

  Esta obra foi conveniada com o Governo do Estado do Piauí, estando em andamento a licitação, com previsão 
da conclusão da licitação para Fevereiro/2009,e o início das obras de construção para Maio/2009. 

 

Ação 7N24 – Construção do Trecho Rodoviário – Piripiri - Divisa PI/MA – na BR 222 - No Estado do Piauí 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião Victor Braga Ribeiro 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  4.091.000,00 0 0 

Física 140 0 0 
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Ação 7N26 – Construção do Trecho Rodoviário – Solonópile – Quixetô – na BR 122 – no Estado do Ceará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Joaquim Guedes Martins Neto 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 13.629.000,00 0 0 

Física 13 0 0 

 

Ação 7N38 – Adequação de Trecho Rodoviário – no Município de Lavras da Mangabeira – na BR 230 – no 
Estado do Ceará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Joaquim Guedes Martins Neto 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.000.000,00 0 0 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 
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Ação 7N40 – Construção de Trecho Rodoviário – Divisa RN/PB – São João do Rio do Peixe – na BR 405 – no 
Estado da Paraíba 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Expedito Leite da Silva 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 7.000.000,00  3.000.000,00 42,86 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

  Valor empenhado para lavratura do contrato. Aguardando liberação de recursos para contratar empresa de 
supervisão de obra. 

 

Ação 7N41 – Construção de Ponte sobre o Rio Cocó – no Município de Fortaleza – na BR 116 – no Estado do Ceará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Ponte 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Joaquim Guedes Martins Neto 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira  8.000.000,00  0 0 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 
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Ação 7N54 - Construção da Interligação da BR 116/020/222  - 2º  Anel Viário – no Estado do Ceará 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Interligação de BR’s 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Joaquim Guedes Martins Neto 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 500.000,00 0 0 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 

Ação 7435 - Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco 

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Construção de nova pista, restauração da pista existente, viadutos, obras de arte 

especiais, correntes e complementares, drenagem, pavimentação, sinalização, 
iluminação e preservação ambiental, no trecho de 125,3 km de extensão, situado entre 
as divisas com os Estados da Paraíba e Alagoas 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcos César Crispim Lima 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  190.000.000,00  189.969.525,00 99,98 

Física 67 16,57 24,73 
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  A BR-101 em Pernambuco esta dividida em três lotes. 

 

Ação 7441 - Construção de Trecho Rodoviário -  Jerumenha  - Bertolínia - BR-135 - no Estado do Piauí   

Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes e 

complementares e fiscalização, numa extensão total de 80,5 km de rodovia 
compreendida entre os Municípios de Bertolinia e Jerumenha, no Estado do Piauí. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião Victor Braga Ribeiro 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 18.200.000,00 2.228.650,00 12,25 

Física 23 7 30,43 

Os serviços só foram iniciados em 17/06/2008, com os recursos empenhados no valor de R$20.000.000,00 do 
RAP/2007(crédito extraordinário) em Fevereiro de 2008.  A obra tem extensão total de 79,3 km, atualmente com 30,0 km já 
pavimentados, e com o andamento normal, devendo ser concluída em ago/2009, dentro do prazo contratual. 

 

Ação 7624 - Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, obras de arte especiais, obras de arte corrente, drenagem 

superficial, pavimentação, sinalização, obras complementares, iluminação e 
preservação ambiental, no trecho com 248,4 km de extensão, situado entre as divisas 
com os Estados de Sergipe e Pernambuco. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Fernando Fortes Merlo Filho 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  8.373.474,00 0 0 

Física 10 0 0 

  Não foram liberados limites financeiros 

 

Ação 7626 - Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Construção de nova pista, restauração da pista existente, viadutos, obras de arte 

especiais, correntes e passarelas, proteção ambiental e serviços diversos, no trecho 
rodoviário entre o Município de Natal/RN e a divisa com o Estado da Paraíba, com 
81,4 km de extensão.  

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação José Narcelio Marques Sousa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  47.900.000,00 47.899.983,00 100 

Física 10 13,56 135,56 

  A BR-101 no Rio Grande do Norte está dividida em dois lotes (Lote 1 e Lote 2), totalizando ambos 81,4km. Foram 
medidos até o momento serviços correspondentes a 52,16%, no Lote 1 e a 41,55%, no Lote 2. O desempenho físico 
apresenta, nesta data, a seguinte configuração: 

Lote 1: Terraplanagem - 52%; Placas de concreto - 66%; Restauração - 73%; Obras de Arte Especiais - 53%. 

Lote 2: Terraplanagem - 52%; Placas de concreto - 35%; Obras de Arte Especiais - 61% 

Durante o ano de 2008 o desenvolvimento dos serviços sofreu bastante com o inverno prolongado observado na região. Apenas 
a partir do mês de setembro é que o andamento se regularizou.   
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2.3.11. Programa 1460 – Vetor Logístico Nordeste Me ridional  

Dados gerais do programa  

Tipo de programa  Finalístico 

Objetivo geral  
Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis 
interiores 

Objetivos Específicos  
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos 
estados da BA e SE 

Gerente do programa  Não consta 
Gerente executivo Fernando Pereira Viana - Analista Setorial SPI 
Responsável pelo programa no âmbito da UJ  Ministério dos Transportes  
Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa  

Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste 
Meridional – 1.000 t – Fonte: SEGES/MT 
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Nordeste 
Meridional – carro/h/faixa - Fonte: SEGES/MT 
Frete Unitário no Vetor Logístico Nordeste Meridional - R$/(t x km) – 
Fonte: SEGES/MT 
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste Meridional – número-
índice – Fonte: SEGES/MT 
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Nordeste Meridional - R$/(t x km) – 
Fonte: SEGES/MT 
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste 
Meridional – Hora – Fonte: SEGES/MT 
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Meridional – 
hora/km – Fonte: SEGES/MT 
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste 
Meridional - minuto/t – Fonte: SEGES/MT 

Público-alvo (beneficiários)  Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe 

 
Objetivo do Governo: Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional. 
 
Justificativa: Em abril de 2007, o Ministério dos Transportes divulgou o chamado Plano Nacional de 

Logística e Transportes (PNLT), resultado de esforço de retomada do planejamento público de médio e longo 
prazo para o setor. O PNLT foi idealizado para embasar a formulação do PPA 2008/2011 e promover as primeiras 
indicações de investimentos para o PPA 2012/2015 e os ensaios de organização dos planos subseqüentes até 2023, 
horizonte das explorações socioeconômicas elaboradas pelo Estudo. Contudo, sua primeira aplicação prática foi a 
seleção dos empreendimentos na área de transportes a integrar o chamado Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), anunciado em janeiro de 2007, no escopo do qual estão todos os principais investimentos 
federais para provimento de infra-estrutura econômica e social. Portanto, o PNLT é referência para o PAC e deve 
sê-lo para a consolidação das escolhas públicas expressas no Plano Plurianual. O PNLT foi concebido com o 
intuito de: promover o aumento da eficiência produtiva em áreas consolidadas; induzir o desenvolvimento de áreas 
de expansão de fronteira agrícola e mineral; reduzir as desigualdades regionais em áreas deprimidas; e integrar a 
região sul-americana. Para lograr superar o desafio, o PNLT foi estruturado em duas principais explorações a 
partir de dados sobre produção, logística e transportes no nível microrregional. A primeira delas consiste em uma 
modelagem socioeconômica dinâmica do País, que analisa as implicações espaciais das megatendências da 
economia brasileira no período de 2007 a 2023, com destaque para a demanda por serviços de transporte. Foram 
realizadas projeções de oferta e demanda para 80 (oitenta) tipos de produto em cada uma das 558 (quinhentos e 
cinqüenta e oito) microrregiões do Brasil por meio da aplicação de um modelo computável de equilíbrio 
econômico geral sobre um cenário referencial para o ano-base, considerando as características do sistema 
econômico atual e sua evolução recente, e conhecimentos sobre como os espaços econômicos se inter-relacionam. 
Assim, foram criados cenários futuros que expressam déficits e superávits (relações de produção e consumo) entre 
as microrregiões homogêneas, pecuniariamente representados, para cada produto analisado, para os anos-horizonte 
do Estudo: 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023. A segunda simulação foi feita com o emprego do modelo clássico de 
simulação de transporte de quatro etapas: geração, distribuição, divisão modo e alocação. As duas primeiras 
etapas, fortemente associadas à modelagem da demanda por transportes, foram apoiadas nos resultados da etapa 
anterior. A divisão modo e a alocação, mais associadas à modelagem da oferta de transportes e de seus custos, se 
apoiaram em dados e parâmetros derivados de pesquisa de campo (fonte primária) e estudos precedentes (fonte 
secundária). A partir de então, desenvolveu-se uma nova proposta de organização espacial do País, na qual as 
microrregiões homogêneas foram agrupadas em função da superposição georreferenciada de fatores 
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representativos das suas características, quais fossem: as impedâncias ambientais, as similaridades 
socioeconômicas, as perspectivas de integração e inter-relacionamento (corredores de transportes) e as funções de 
transporte, identificadas a partir da análise de isocustos em relação aos principais portos concentradores de carga 
do País. Dessa análise, resultaram sete agrupamentos, aos quais se convencionou chamar de vetores logísticos. 
Embora os quatro critérios tenham sido avaliados conjuntamente, cada vetor teve determinantes mais fortes, seja 
na predominância socioeconômica (Sul, Leste e Nordeste Setentrional), na incidência de bioma (Amazônico) ou 
nas bacias de captação (em todos os casos). O Vetor Nordeste Meridional, onde predominam atividades com base 
em recursos naturais a oeste e administração pública e serviços a leste, contêm também os biomas do Nordeste 
Setentrional, além do Cerrado no oeste, até onde se estende a bacia de captação dos portos de Salvador, Aratu e 
Ilhéus. Os vetores não possuem limites rígidos, pois em suas áreas limítrofes há uma mescla de bases produtivas, 
custos de acessos aos portos ou biomas e densidades de unidades de conservação que posicionam os territórios ora 
em um, ora em outro vetor. Por esta razão, os programas a compor o PPA foram estruturados de forma a que os 
limites espaciais dos vetores se aproximassem de uma divisão geopolítica propícia à convergência das 
intervenções federais com escolhas subnacionais e, portanto, fossem mais afetos ao pacto federativo. 

 
 Estratégia de Implementação: Priorizar as obras estruturantes definidas no PNLT e referendadas no PAC, 
contratando a sua execução diretamente, destacando recursos para a mobilização do Departamento de Engenharia 
e Construção do Comando do Exército ou, em casos excepcionais, celebrando convênios para a transferência 
voluntária de recursos para execução pelos entes subnacionais. Os princípios norteadores da seleção dos 
investimentos foi a manutenção dos ativos estratégicos, a finalização dos projetos em fase de implantação e a 
redução dos gargalos em infra-estrutura de transportes. Especial atenção será dada para a diversificação modo na 
matriz de transportes brasileira, focando nas possibilidades de fomentar operações intermodais, incorporando a 
navegação interior e o transporte ferroviário para escoamento da produção até a boa estrutura portuária existente. 
As formas tradicionais de contratação para manutenção dos ativos estratégicos serão gradativamente substituídas 
por modalidades contratuais que prevêem a aferição de resultados dos serviços prestados, amparados por contratos 
de maior duração. Logo, o contratado deve promover a recuperação inicial da capacidade operacional do bem 
objeto de intervenção, após o que deve intervir preventiva e rotineiramente para manter as características técnicas 
definidas no projeto de engenharia que originou sua implantação. Por esta diretriz, os serviços de manutenção de 
rodovia e de canais de navegação serão atestados pelos resultados físicos que apresentarem as inspeções sobre 
níveis de rugosidade e ocorrência de fissuras por quilômetro ou pela profundidade e geometria apresentados em 
sondagens e levantamentos batimétricos. Também serão perseguidas formas mais efetivas de participação privada 
nos empreendimentos com maior atratividade econômica,  por meio da formalização de Parcerias Público-
Privadas, da concessão de obras e da exploração comercial da infra-estrutura de transportes por empreendedores 
privados. A estratégia de gestão prevê o monitoramento de cada serviço que compõe o empreendimento, por meio 
do acompanhamento da execução física e financeira dos contratos, e a aferição do andamento e da qualidade das 
obras e serviços é pressuposto para habilitar o empreendimento a receber novo aporte orçamentário. Por fim, o 
alcance e a percepção dos resultados pelo público-alvo serão mensurados por uma cesta de indicadores que se 
ocupam das principais preocupações afetas à função Transporte. O cálculo dos índices correspondentes será 
possível a partir da composição de um banco de dados georreferenciados, amparado metodologicamente por 
explorações acadêmicas em importantes centros de ensino e desenvolvimento científico e tecnológico, de sorte a 
conferir credibilidade e freqüência adequada à avaliação do alcance do programa. Os dados e os indicadores serão 
agregados espacialmente no menor nível capaz de expressar os fluxos de transporte e deverão ser agrupados até o 
corte adequado para dar suporte às decisões sobre política nacional de transportes no nível estratégico. O desafio 
nesse processo de criação de instrumentos de aferição do impacto das políticas de transporte é que este conduza à 
elaboração de um indicador-síntese, o Índice de Desenvolvimento de Transportes, capaz de expressar de forma 
objetiva o grau de desenvolvimento das diversas áreas no tocante ao setor de transportes, com a agregação espacial 
que se mostrar mais adequada a cada análise. 
 
 

3.11. Principais Ações do Programa  

Ação 4349 - Administração das Hidrovias 0313 - Hidrovia do São Francisco 

Dados gerais da ação 
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Tipo Atividade 
Finalidade Garantir a satisfação da sociedade, mantendo as hidrovias e as eclusas operativas, 

capazes de oferecer segurança e confiabilidade à sua navegação. 
Descrição Manutenção da sinalização de margem e do balizamento flutuante, das eclusas, das 

barragens de navegação e dos postos fluviométricos; realização de obras civis de 
aprofundamento de canais; execução de serviços de desobstrução de canais de 
navegação; atualização de croquis de navegação; cumprimento de exigências 
ambientais. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

MT 

Coordenador nacional da ação  Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 5.068.430,00 2.128.125,00 41,99 

Física 1.198 532,99 44,49 

Em função do convênio celebrado entre o DNIT e a CODOMAR entrar em vigor depois do início do ano, as 
atividades das Administrações Hidroviárias - AH’s ficaram prejudicadas. 

 
 

Ação 1C08 – Construção de Contorno Ferroviário – no Município de Candeias – no Estado da Bahia  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Melhorar a segurança e a circulação de trens, veículos e pessoas, bem como a 

ordenação do tráfego das vias públicas e a conseqüente revitalização das áreas 
afetadas. 

Descrição Obras de Infra-estrutura e superestrutura ferroviária e demais obras correlatas em 21 
Km de via férrea.. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  3.000.000,00 0 0 
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Física 1 0 0 

 Em 2008, não foi possível iniciar a obra devido ao projeto ainda estar em fase de elaboração. 
 

Ação 1C09 - Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia  

 Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviço de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes e 

complementares e fiscalização, num trecho de 26 Km entre a divisa BA/MG e o 
Município de São Desidério, no Estado da Bahia 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Saulo Filinto Pontes de Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 90.400.000,00 61.139.607,00 67,63 

Física 26 10,48 40 

  Executados serviços de terraplenagem e obras complementares, além de pavimentação. As obras-de-arte especiais estão 
no início. 

 

Ação 1K19 – Adequação de Trecho Rodoviário – Entroncamento BR – 235 – Pedra Branca – na BR 101 – no Estado de 
Sergipe 

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Reduzir o custo de transporte associados ao custo operacional dos veículos e à 

segurança dos usuários, para atender os principais corredores de exportação com 
rodovia em condição adequada de trafegabilidade. 

Descrição Serviço de terraplenagem, pavimentação, obras de arte  correntes e complementares e 
preservação do meio ambiente, num trecho de 14,3 Km de extensão. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação José Otavio Ferreira Soares 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 36.000.000,00 22.936.476,00 63,71 

Física 8 0 0 

  Execução física prejudicada pelo regime de chuvas na região. 

 

Ação  1K25 – Construção da Variante Ferroviária ( EF-431)  de Camaçari– no Estado da Bahia  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Eliminara a interferência atual do tráfego ferroviário nos centro urbanos dos 

municípios de Camaçarí e Simões filho na Região Metropolitana de Salvador, que 
compromete a segurança e o bem-estar da população, e proporcionar maior 
produtividade nas operações ferroviárias para conferir melhoria no acesso ferroviário 
ao Porto de Aratu 

Descrição Contrução de ferrovia entre Engenheiro Araújo Lima e Camaçari, com cerca de 18 
Km de extensão, englobando a execução de obras de terraplanagem, drenagem, 
superestrutura, obras de arte especiais, obras complementares, serviços de supervisão 
de obras e gestão ambiental. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  12.891.452,00  12.891.452,00 100 

Física 0 0 0 

 
 Projeto executivo em fase final de aprovação pelo DNIT 
 

Ação 10KT - Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Salvador - no Estado da Bahia  

Dados gerais da ação 

   Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Salvador 
Descrição Construção de via expressa com 5,1 km de extensão ligando a BR-324 ao Porto de 

Salvador, incluindo: serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, 
obras-de-arte especiais, correntes e complementares. 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Saulo Filinto Pontes de Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  16.400.000,00  16.400.000,00 100 

Física 1 0 0 

Recursos liberados sem tempo hábil para execução física (convênio). 

 

Ação 105S - Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101 - no Estado da 
Bahia  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras-de-arte corrente, especiais 

e complementares, proteção ambiental e serviços diversos, no trecho de 956,9 km de 
extensão, entre as divisas com os Estados de Sergipe e Espírito Santo. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Saulo Filinto Pontes de Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 13.700.000,00 0 0 

Física 10 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 107Q - Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia  
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Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte correntes, 

especiais e complementares, com extensão de 256,0 Km. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Saulo Filinto Pontes de Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 9.935.000,00 9.900.904,00 99,66 

Física 7 5,39 77 

   Andamento físico dependendo de desapropriação. Processos respectivos em andamento. 

 

Ação 110Q – Adequação de Trecho Rodoviário –Pedra Branca- Divisa SE/AL – na BR 101 –1 no Estado de Sergipe 

Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Reduzir o custo de transporte associado ao custo dos veículos e á segurnaça dos 

usuários, para atender os principais corredores de exportação com rodovia em 
condição adequada de trafegabilidade. 

Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte correntes e 
complementares e preservação do meio ambiente, num trecho de 77,6 Km de 
extensão. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação José Otavio Ferreira Soares 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  9.800.000,00 0 0 
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Física 2 0 0 

  Não houve liquidação em 2008 

 

Ação 11WI – Construção de passagem Superior sobre Linha Férrea – no Município de Alagoinhas – no Estado da 
Bahia 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Aumentar a segurança do transporte ferroviário no Município de Alagoinhas, 

eliminar conflitos com tráfego urbano, e diminuir a incidência de acidentes com 
pedestres. 

Descrição Construção de passagem superior sobre a linha férrea na cidade, 1.711 metros de vias 
urbanas; um viaduto de 44 metros 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  3.000.000,00 0 0 

Física 0 0 0 

 

Ação 110R - Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/SE - Entroncamento BR-235 - na BR-101 - no Estado do 
Sergipe  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviço de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes e 

complementares e preservação do meio ambiente, num trecho de 112,8 km de 
extensão. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação José Otávio Ferreira Soares 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 49.800.000,00 0 0 

Física 10 0 0 

Não foram liberados limites financeiros para a obra. Concluído projeto executivo em Dez/2008. Aguardando solução 
técnica para camada de "solo mole". 

 

Ação 1226 – Construção de Contorno  Ferroviário  - no Município de são Félix – no Estado da Bahia  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Melhorar a segurança e a circulação dos trens, veículos e pessoas, bem como a 

ordenação do tráfego nas vias públicas e consequentemente revitalização das áreas 
afetadas nos municípios de São Félix e Cachoeira, no Estado da Bahia 

Descrição Construção de contorno ferroviário com 17,07 Km, desviando o atual traçado das 
zonas urbanas dos Município de São Félix e Cachoeira, otimizando o desempenho 
operacional através da eliminação das atuais rampas de até 3,6 % e raios de curva 
incompatíveis em operação ferroviária passando a estabelecer rampas máximas de 
1,3% e raios de curvatura superiores a 500m. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 5.180..998,00  2.766.310,00 53,39 

Física 6 0 0 

O DNIT decidiu pela rescisão dos contratos da obra. Obras paralisadas, pela inadequação do projeto executivo que 
indicou a necessidade de reajuste superior a 25%. 

 

Ação 1332 - Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia 

Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Ponte - no Município de Carinhanha 
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Descrição Elaboração de projeto executivo e construção de Ponte na BR-030 sobre o Rio São 
Francisco, com extensão de 1.180 m, entre os Municípios de Carinhanha e Malhada. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Saulo Filinto Pontes de Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 13.780.363,00 500.000,00 3,63 

Física 10 10 100 

Obra de arte concluída. Acessos em fase de execução. Limite financeiro liberado parcialmente. 

 

Ação 7F51 - Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia 

Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Em fase de elaboração de projeto executivo 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Saulo Filinto Pontes de Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 10.000.000,00 10.000.000,00 100 

Física 7 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciado por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. 

Ação 7M68 - Construção de Anel Viário - No Município de Juazeiro - na R-407 - No Estado da Bahia  

  Dados gerais da ação  
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Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Anel Viário  
Descrição Em fase de elaboração de projeto executivo 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Saulo Filinto Pontes de Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 12.580.363,00 0 0 

Física 12 0 0 

Não foram liberados limites financeiros 

 

Ação 7N10 - Construção de Trechos Rodoviários - na BR-415 - No Estado da Bahia 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Em fase de elaboração de projeto executivo 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Saulo Filinto Pontes de Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 9.000.000,00 0 0 

Física 9 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7N18 - Adequação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/AL - Entroncamento BR-235 - Na BR-101 - No Estado do 
Sergipe 
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Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação e obras complementares, no Trecho 

Rodoviário - Km 90,0 - Km 93,9 - Divisa SE/AL - Entroncamento BR-235 - Na BR-
101 - No Estado do Sergipe 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação José Otavio Ferreira Soares 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 6.000.000,00 1.800.000,00 30 

Física 1 0,30 30 

  O Estado de Sergipe tem, historicamente, seu período de chuvas compreendido entre os meses de março e 
agosto de cada ano. Como a liberação do Orçamento de 2008 ocorreu na metade do ano de 2008, os contratos foram 
executados com RAP 2007 na sua maior parte. 

 

Ação 7459 – Construção de Trecho Rodoviário – Juazeiro – Divisa BA/SE – na BR 235 – no Estado da Bahia 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Proporcionar escoamento de produção, bem como interligar a região com outros 

Estados. 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes e 

complementares e fiscalização, no trecho rodoviário com extensão de 322  Km. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Saulo Filinto Pontes de Souza 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.740.000,00 0 0 

Física 2 0 0 
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2.3.12. Programa 1461 – Vetor Logístico Centro-Sude ste  

Dados gerais do programa  

Tipo de programa  Finalístico 

Objetivo geral  
Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis 
interiores 

Objetivos Específicos  
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos 
estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO 

Gerente do programa  Não consta 
Gerente executivo Anderson Lozi da Rocha - Analista Setorial SPI 
Responsável pelo programa no âmbito da UJ  Ministério dos Transportes  
Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa  

Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro Sudeste 
– 1.000 t – Fonte: SEGES/MT 
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro 
Sudeste – carro/h/faixa - Fonte: SEGES/MT 
Frete Unitário no Vetor Logístico Centro Sudeste - R$/(t x km) – Fonte: 
SEGES/MT 
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro Sudeste – número-índice 
– Fonte: SEGES/MT 
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Centro Sudeste - R$/(t x km) – 
Fonte: SEGES/MT 
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro 
Sudeste – Hora – Fonte: SEGES/MT 
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro Sudeste – 
hora/km – Fonte: SEGES/MT 
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro 
Sudeste - minuto/t – Fonte: SEGES/MT 

Público-alvo (beneficiários)  
Usuários de transporte nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso 
do Sul e Goiás.  

 
Objetivo do Governo: Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional. 
 
Justificativa: Em abril de 2007, o Ministério dos Transportes divulgou o chamado Plano Nacional de 

Logística e Transportes (PNLT), resultado de esforço de retomada do planejamento público de médio e longo 
prazo para o setor. O PNLT foi idealizado para embasar a formulação do PPA 2008/2011 e promover as primeiras 
indicações de investimentos para o PPA 2012/2015 e os ensaios de organização dos planos subseqüentes até 2023, 
horizonte das explorações socioeconômicas elaboradas pelo Estudo. Contudo, sua primeira aplicação prática foi a 
seleção dos empreendimentos na área de transportes a integrar o chamado Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), anunciado em janeiro de 2007, no escopo do qual estão todos os principais investimentos 
federais para provimento de infra-estrutura econômica e social. Portanto, o PNLT é referência para o PAC e deve 
sê-lo para a consolidação das escolhas públicas expressas no Plano Plurianual. O PNLT foi concebido com o 
intuito de: promover o aumento da eficiência produtiva em áreas consolidadas; induzir o desenvolvimento de áreas 
de expansão de fronteira agrícola e mineral; reduzir as desigualdades regionais em áreas deprimidas; e integrar a 
região sul-americana. Para lograr superar o desafio, o PNLT foi estruturado em duas principais explorações a 
partir de dados sobre produção, logística e transportes no nível microrregional. A primeira delas consiste em uma 
modelagem socioeconômica dinâmica do País, que analisa as implicações espaciais das megatendências da 
economia brasileira no período de 2007 a 2023, com destaque para a demanda por serviços de transporte. Foram 
realizadas projeções de oferta e demanda para 80 (oitenta) tipos de produto em cada uma das 558 (quinhentos e 
cinqüenta e oito) microrregiões do Brasil por meio da aplicação de um modelo computável de equilíbrio 
econômico geral sobre um cenário referencial para o ano-base, considerando as características do sistema 
econômico atual e sua evolução recente, e conhecimentos sobre como os espaços econômicos se inter-relacionam. 
Assim, foram criados cenários futuros que expressam déficits e superávits (relações de produção e consumo) entre 
as microrregiões homogêneas, pecuniariamente representados, para cada produto analisado, para os anos-horizonte 
do Estudo: 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023. A segunda simulação foi feita com o emprego do modelo clássico de 
simulação de transporte de quatro etapas: geração, distribuição, divisão modo e alocação. As duas primeiras 
etapas, fortemente associadas à modelagem da demanda por transportes, foram apoiadas nos resultados da etapa 
anterior. A divisão modo e a alocação, mais associadas à modelagem da oferta de transportes e de seus custos, se 
apoiaram em dados e parâmetros derivados de pesquisa de campo (fonte primária) e estudos precedentes (fonte 
secundária). A partir de então, desenvolveu-se uma nova proposta de organização espacial do País, na qual as 
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microrregiões homogêneas foram agrupadas em função da superposição georreferenciada de fatores 
representativos das suas características, quais fossem: as impedâncias ambientais, as similaridades 
socioeconômicas, as perspectivas de integração e inter-relacionamento (corredores de transportes) e as funções de 
transporte, identificadas a partir da análise de isocustos em relação aos principais portos concentradores de carga 
do País. Dessa análise, resultaram sete agrupamentos, aos quais se convencionou chamar de vetores logísticos. 
Embora os quatro critérios tenham sido avaliados conjuntamente, cada vetor teve determinantes mais fortes, seja 
na predominância socioeconômica (Sul, Leste e Nordeste Setentrional), na incidência de bioma (Amazônico) ou 
nas bacias de captação (em todos os casos). O Vetor Centro-Sudeste, com parcelas das macrorregiões Sudeste, Sul 
e Centro-Oeste, contém os biomas do Pantanal a oeste, Cerrado central e Mata Atlântica a leste. Tem como 
dominantes atividades com alta e baixa tecnologia (agroindústria), estruturando-se como bacia de captação dos 
portos de Santos e Paranaguá. Os vetores não possuem limites rígidos, pois em suas áreas limítrofes há uma 
mescla de bases produtivas, custos de acessos aos portos ou biomas e densidades de unidades de conservação que 
posicionam os territórios ora em um, ora em outro vetor. Por esta razão, os programas a compor o PPA foram 
estruturados de forma a que os limites espaciais dos vetores se aproximassem de uma divisão geopolítica propícia 
à convergência das intervenções federais com escolhas subnacionais e, portanto, fossem mais afetos ao pacto 
federativo. Neste caso, dada a dinâmica diversa nos fluxos de transporte, o programa engloba a porção sul do 
estado de Goiás, exclusive a BR-070, que delimita espacialmente o Vetor, mas inclusive as BRs 153 e 414, em 
virtude do seu caráter longitudinal. 

 
 Estratégia de Implementação: Priorizar as obras estruturantes definidas no PNLT e referendadas no PAC, 
contratando a sua execução diretamente, destacando recursos para a mobilização do Departamento de Engenharia 
e Construção do Comando do Exército ou, em casos excepcionais, celebrando convênios para a transferência 
voluntária de recursos para execução pelos entes subnacionais. Os princípios norteadores da seleção dos 
investimentos foi a manutenção dos ativos estratégicos, a finalização dos projetos em fase de implantação e a 
redução dos gargalos em infra-estrutura de transportes. Especial atenção será dada para a diversificação modo na 
matriz de transportes brasileira, focando nas possibilidades de fomentar operações intermodais. As formas 
tradicionais de contratação para manutenção dos ativos estratégicos serão gradativamente substituídas por 
modalidades contratuais que prevêem a aferição de resultados dos serviços prestados, amparados por contratos de 
maior duração. Logo, o contratado deve promover a recuperação inicial da capacidade operacional do bem objeto 
de intervenção, após o que deve intervir preventiva e rotineiramente para manter as características técnicas 
definidas no projeto de engenharia que originou sua implantação. Por esta diretriz, os serviços de manutenção de 
rodovia e de canais de navegação serão atestados pelos resultados físicos que apresentarem as inspeções sobre 
níveis de rugosidade e ocorrência de fissuras por quilômetro ou pela profundidade e geometria apresentados em 
sondagens e levantamentos batimétricos. Também serão perseguidas formas mais efetivas de participação privada 
nos empreendimentos com maior atratividade econômica,  por meio da formalização de Parcerias Público-
Privadas, da concessão de obras e da exploração comercial da infra-estrutura de transportes por empreendedores 
privados. A estratégia de gestão prevê o monitoramento de cada serviço que compõe o empreendimento, por meio 
do acompanhamento da execução física e financeira dos contratos, e a aferição do andamento e da qualidade das 
obras e serviços é pressuposto para habilitar o empreendimento a receber novo aporte orçamentário. Por fim, o 
alcance e a percepção dos resultados pelo público-alvo serão mensurados por uma cesta de indicadores que se 
ocupam das principais preocupações afetas à função Transporte. O cálculo dos índices correspondentes será 
possível a partir da composição de um banco de dados georreferenciados, amparado metodologicamente por 
explorações acadêmicas em importantes centros de ensino e desenvolvimento científico e tecnológico, de sorte a 
conferir credibilidade e freqüência adequada à avaliação do alcance do programa. Os dados e os indicadores serão 
agregados espacialmente no menor nível capaz de expressar os fluxos de transporte e deverão ser agrupados até o 
corte adequado para dar suporte às decisões sobre política nacional de transportes no nível estratégico. O desafio 
nesse processo de criação de instrumentos de aferição do impacto das políticas de transporte é que este conduza à 
elaboração de um indicador-síntese, o Índice de Desenvolvimento de Transportes, capaz de expressar de forma 
objetiva o grau de desenvolvimento das diversas áreas no tocante ao setor de transportes, com a agregação espacial 
que se mostrar mais adequada a cada análise. 
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2.3.12. Principais Ações do Programa  

Ação 4349 - Administração das Hidrovias 0309 - Hidrovia do Paraguai 

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade 
Finalidade Garantir a satisfação da sociedade, mantendo as hidrovias e as eclusas operativas, 

capazes de oferecer segurança e confiabilidade à sua navegação. 
Descrição Manutenção da sinalização de margem e do balizamento flutuante, das eclusas, das 

barragens de navegação e dos postos fluviométricos; realização de obras civis de 
aprofundamento de canais; execução de serviços de desobstrução de canais de 
navegação; atualização de croquis de navegação; cumprimento de exigências 
ambientais. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 7.327.371,00 2.578.125,00 35,18 

Física 862 310 35,96 

Em função do convênio celebrado entre o DNIT e a CODOMAR entrar em vigor depois do início do ano, as 
atividades das Administrações Hidroviárias - AH’s ficaram prejudicadas. 

 

Ação 4349 - Administração das Hidrovias - 0311 - Hidrovia do Paraná 

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade  
Finalidade Garantir a satisfação da sociedade, mantendo as hidrovias e as eclusas operativas, 

capazes de oferecer segurança e confiabilidade à sua navegação. 
Descrição Manutenção da sinalização de margem e do balizamento flutuante, das eclusas, das 

barragens de navegação e dos postos fluviométricos; realização de obras civis de 
aprofundamento de canais; execução de serviços de desobstrução de canais de 
navegação; atualização de croquis de navegação; cumprimento de exigências 
ambientais. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 



Relatório de Gestão 2008  

 

 478 

 

 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 5.349.430,00 2.628.125,00 49,13 

Física 527 288,9 54,82 

 
Em função do convênio celebrado entre o DNIT e a CODOMAR entrar em vigor depois do inicio do ano, as 

atividades das Administrações Hidroviárias - AH’s ficaram prejudicadas. 

 

Ação 110S - Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia dos Rios Paraná e Paraguai 0101 - Nacional  - Crédito 
Extraordinário 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Garantir a navegabilidade durante todo o ano na hidrovia dos rios Paraná e Paraguai. 
Descrição Manutenção da Sinalização Náutica, Dragagens de Manutenção no Canal Navegável 

e Recuperação de margens degradadas. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 2.000.000,00 960.000,00 48 

Física 2 1 50 

Destaque realizado para a UFPr  para elaboração do Projeto Executivo e RCA do empreendimento no rio Paraná. 
 
 
 

Ação  1C48 - Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Londrina - no Estado do Paraná 
 
Dados gerais da ação 
 
Tipo Projeto 
Finalidade Elevar os níveis gerais de segurança e qualidade de vida das populações de 

comunidades urbanas lindeiras às ferrovias, reduzindo mortes, avarias e danos  
decorrentes de acidentes. 

Descrição Construção de transposição da linha férrea no perímetro urbano do município de 
Londrina 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.211.78,00  0 0  

Física 46 0  0  

Em 2008, não foi possível iniciar a obra devido ao projeto ter sido concluído apenas no final de 2008. 

 

Ação  1D67 - Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Matão - no Estado de São 
Paulo 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade 

Reduzir o número de acidentes e melhor a operação do sistema ferroviário no 
Município de Matão no Estado de São Paulo. 

Descrição Execução de obras de transposição da linha férrea, em desnível, no perímetro urbano 
do Município de Matão/SP - Cruzamento da Av. 15 d e Novembro x Via Férrea, 
abrangendo obras de infra-estrutura e superestrutura da via permanente, solução das 
interferências com estruturas de serviços de utilidade pública, obras complementares 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira   600.000,00  600.000,00 100  

Física 25  0  0  

Convenio celebrado com o Município de Matão para viabilizar o objeto da ação 
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Ação 1D68 - Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município Paranaguá - no Estado do Paraná 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade 

Melhorar as condições de convivência entre a ferrovia e a comunidade lindeira, 
elevando os níveis de segurança e qualidade de vida da população, bem como da 
segurança e melhoria da operação ferroviária. 

Descrição 
Construção de uma passagem superior e passarela de pedestre. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  720.000,00  720.000,00 100  

Física 20  0  0  

Obra esta sendo executada pela UNIT do Paraná, obra contratada.  

 

Ação  1D69 - Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São 
Paulo 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade 

Corrigir graves conflitos entre a malha ferroviária e o sistema viário urbano, 
decorrentes do crescimento do tráfego ferroviário e do desenvolvimento do 
Município de Araraquara. 

Descrição 
Identificada a necessidade de intervenção pelos especialistas do setor, com base no 
relatório técnico apresentado e aprovado pela direção, do órgão, são contratadas por 
meio de licitações públicas, empresas especializadas para a elaboração dos estudos e 
projetos e, em seqüência, a execução dos serviços necessários. O DNIT acompanha e 
fiscaliza a execução da obra e sua supervisão, por meio das Diretorias competentes e 
da Superintendência Regional do Estado onde está sendo executada a obra, a quem 
cabe medir e atestar a realização dos serviços. 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  60.447.573,00 59.747.573,00 98  

Física 17 km 0 0 

RESULTADOS 
o Adquiridos os trilhos para toda a obra 
o Iniciadas as obras em 14/03/2008, mediante autorização de parte dos proprietários. 
o Executados 3,9%das obras de terraplenagem no contorno ferroviário 

 

Ação 1D70 - Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e 

preservação do meio ambiente, num trecho de 82,4 km de extensão 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação David José de Castro Gouvea 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 62.200.000,00 61.159.987,00 98,33 

Física 23 23 100 

  Meta alcançada. 

 

Ação  10HE – Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas - no Estado Mato Grosso do Sul 
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Dados gerais da ação 
 
Tipo Projeto 
Finalidade Eliminar, através da construção de contorno ferroviário no município de Três 

Lagoas, os conflitos entre a ferrovia e o meio urbano visando a melhoria da 
segurança de pessoas e veículos e da circulação de trens. O projeto também 
proporcionará maior produtividade nas operações ferroviárias e maior capacidade de 
transporte ao corredor ferroviário Campo Grande - Bauru. 

Descrição O contorno ferroviário desenvolve-se pelo lado sul do Município de Três Lagoas 
totalmente em área rural. Tem seu ponto de partida no km 414 da ferrovia existente e 
retorna ao traçado desta ferrovia no km 426, percorre neste segmento 10,43km  teve 
sua geometria concebida para trabalhar com rampa máxima compensada de 1,5%, 
raio mínimo horizontal de 1000 metros, bitola métrica, dormentes de madeira tratada, 
trilhos TR-45, fixação elástica. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 16.015.940,00  10.000.000,00 66 % 

Física 3 km 0 0 

Convenio celebrado com a prefeitura de Três Lagoas/MS. 

 

Ação  10HH - Obras Complementares do Contorno Ferroviário - no Município de Barretos - no Estado de São Paulo 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade 

Permitir a eliminação dos pontos de conflitos entre a malha ferroviária e o sistema 
viário urbano, garantindo aos habitantes da cidade acessibilidade, mobilidade, 
segurança, conforto e rapidez nos seus deslocamentos. 

Descrição 
Concluir o sistema de drenagem superficial que compromete o maciço dos cortes em 
vários locais; redimensionar e construir novas caneletas trapezoidais e caneletas de 
cristas substituindo as atuais, já que essas são insuficientes para manter a adequada 
estabilidade da via permanente; recuperação e proteção de taludes e recuperação da 
terraplanagem danificada pela erosão. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
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Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 2.640.000,00  0 0  

Física 20 km 0 0 

Licitado projeto executivo, conclusão do processo no dia 25/12/08, no entanto não foi possível empenhar em 2008, 
ficando para 2009. 

 

Ação  10I6 – Construção de Contorno Ferroviário – no Município de Ourinhos – no estado de São Paulo  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade 

Eliminar os conflitos entre a ferrovia e o meio urbano visando a melhoria da 
segurança de pessoas e veículos e da circulação de trens, bem como a ordenação do 
tráfego nas vias públicas e conseqüente revitalização de áreas afetadas. 

Descrição 
Desativação da linha férrea na área do Município de Ourinhos e implantação de 
variante ferroviária, com 16,6 Km. e extensão, em área rural do município, 
compreendendo obras de terraplanagem, drenagem, superestrutura, eliminação de 
interferências, obras de artes especiais, obras complementares, componentes 
ambientais e Infra-estrutura operacional.. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Ricardo Rossi Madalena 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 2.400.000,00 0 0 

Física 1 0 0 

 Projeto em andamento pela Prefeitura Municipal de Ourinhos ( Convênio com o Dnit) 
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Ação  11XB – Prolongamento de Trecho de Rebaixamento de Linha Férrea – no Município de Maringá – no Estado do 
Paraná 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade 

Melhorar a segurança e a circulação de trens, veículos e pessoas, bem como a 
ordenação do tráfego das vias públicas e a conseqüente revitalização das áreas 
afetadas no Município de Maringá/PR. 

Descrição 
Obras de Infra-estrutura e superestrutura e demais obras correlatas, numa extensão de 
5,88 Km. de rebaixamento da linha férrea e 1,64Km. de obras rodoviárias correlatas 
no Município de Maringá/PR. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  25.315.446,00  25.250.000,00 99,74 

Física 2 0 0 

Obra em ritmo, devendo ser concluída em 2009. Assinado em 2008,  novo convênio com a Prefeitura para construção 
das via expressa nas periféricas da linha rebaixada. 

 

Ação  1K54 - Estudos, Projetos e Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Curitiba - no Estado do 
Paraná 
 
Dados gerais da ação 
 
Tipo Projeto 
Finalidade Eliminar, através da construção de um contorno ferroviário, não só os conflitos com 

o tráfego urbano, em inúmeras passagens de nível, que compromete a segurança, o 
bem estar e a qualidade de vida da população nos perímetros urbanos das cidades de 
Curitiba e Almirante Tamandaré, sedes dos municípios de mesmo nome como, 
também, um dos segmentos da malha operada pela ALL que apresenta as piores 
características operacionais. 

Descrição Implantação de 44,0 km de linha férrea, integralmente posicionada na Região 
Metropolitana de Curitiba, abrangendo a construção das obras de infra-estrutura e da 
superestrutura da via permanente, solução das interferências com estruturas de 
serviços de utilidade pública, obras complementares, nelas incluída a proteção ao 
meio ambiente, e a desapropriação. 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  1.866.22,00  0 0  

Física 3 km 0 0 

 
Estudos em fase de avaliação preliminar das alternativas. O DNIT, junto à Prefeitura e ao Estado do Paraná, está 

avaliando as seguintes opções: 
 

• Contorno em novo traçado, pois o projeto existente tem traçado comprometido pela expansão urbana e 
questões ambientais; 

• Rebaixamento de linha férrea no perímetro urbano; 
• Novo trajeto (variante ferroviária) de ferrovia ao norte do perímetro urbano. 

 

Ação 110O - Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binacional) - na BR-277 - no Estado do Paraná  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binacional) 
Descrição Construção de ponte com 720 m de extensão, incluindo acessos e postos de fronteira. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação David José de Castro Gouvea 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 8.300.000,00 0 0 

Física 8 0 0 

Não houve liberação de limites financeiros. Em fase de contratação do Projeto Executivo da obra. 
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Ação 11ZM -  Adequação de Travessia Urbana – no Município de Dourados – na BR 163 – no Estado do Mato Grosso 
do Sul 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Não consta 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcelo Miranda Soares 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 10.000.000,00  10.000.000,00 100 

Física 12 0 0 

 
Não houve execução física em razão de a liberação orçamentária ter ocorrido somente no final do exercício. 
 

Ação 11ZR -  Construção de Anel Rodoviário – n o Município de Corumbá – na BR 262 – no Estado de Mato Grosso do 
Sul 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Não consta 
Descrição Construção de Anel Rodoviário 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcelo Miranda Soares 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 8.500.000,00 8.500.000,00 100 

Física 7 0 0 

Não houve execução física em razão de a liberação orçamentária ter ocorrido somente no final do exercício. 
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Ação 11Z3 – Construção de Contorno Rodoviário – no Município de Nova Andradina – na BR 376 – no Estado do Mato 
Grosso 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Não consta 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcelo Miranda Soares 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  4.000.000,00 4.000.000,00 100 

Física 5 0 0 
Não houve execução física em razão de a liberação orçamentária ter ocorrido somente no final do exercício. 
 

Ação 11Y0 - Construção de Trecho Rodoviário – Contorno Aparecida do Toboado – Acesso a Ponte sobre o Rio Paraná 
– na BR 158 – no Estado do Mato Grosso do Sul 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade A construção do Acesso à Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná completará as 

obras do terminal rodoferroviário e aquaviário existente em Aparecida do Taboado. A 
implantação desta obra viabilizará a utilização do terminal de Aparecida do Taboado 
representando significativa economia para o transporte da produção da região de 
Chapadão do Sul 

Descrição Serviços de terraplanagem, obras de arte correntes, especiais e complementares, 
sinalização horizontal/vertical e meio ambiente. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcelo Miranda Soares 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 5.000.000,00 0 0 
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Física 4 0 0 

 

 

Ação 111V  - Apoio à Construção do Rodoanel  - Trecho Sul - no Estado de São Paulo  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Construção de anel rodoviário com 61,5 km de extensão, compreendendo: duas pistas 

com 3 a 4 quatro faixas de rolamento, mais acostamento; pavimento: rígido, semi-
rígido e flexível na extensão e flexível nos trevos; 114 obras de arte entre pontes, 
viadutos, passagens superiores e inferiores. 
O Trecho Sul beneficia os municípios de Embu, Itapecerica da Serra, São Paulo, São 
Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires e Mauá. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Ricardo Rossi Madalena 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  347.600.000,00 347.600.000,00 100 

Física 20 27,60 138 

   Houve correção da meta física para 20 km, a qual foi superada. Valores pagos com regularidade durante o ano. 

 

Ação 113L - Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Entroncamento BR-153 - na BR-070 - no Estado de 
Goiás 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, preservação do meio ambiente, 

demais obras complementares e sinalização, referentes a construção de trecho 
rodoviário com extensão de  61,4 km. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Riumar dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação n o exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 13.000.000,00 13.000.000,00 100 

Física 112 108 96,40 

 
A Construção da BR-070/ GO Trecho Montes Claros/Aragarças, deverá ser concluída em 2009, restando ainda 4 km 
 

Ação 113M - Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Vila Canaã) - na BR-060 - no 
Estado de Goiás 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Vila Canaã) 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras 

complementares relativos á construção de viaduto de pista dupla, com 100,0 metros 
de extensão. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Riumar dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.800.000,00 1.800.000,00 100 

Física 3 3 100 

 
 

Ação 113N - Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Alto da Glória) - na BR-153 - no 
Estado de Goiás 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Alto da Glória) 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras 

complementares relativos á construção de viaduto de pista dupla, com 300,0 metros 
de extensão. 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Riumar dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.740.000,00 1.740.000,00 100 

Física 42 30,56 72,76 

Obra prevista para ser concluída no 1º trimestre de 2009. 

 

Ação 114A - Adequação de Acesso Rodoviário - no Município de Bady Bassitt - na BR-153 - no Estado de São Paulo 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Acesso Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes e 

complementares, proteção ambiental, serviços diversos e fiscalização referentes à 
adequação de trecho rodoviário com extensão de 46,0 kms. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação Ricardo Rossi Madalena 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.800.000,00 1.800.000,00 100 

Física 2 2 100 

 

Ação 114C - Construção de Viaduto sobre a Linha Férrea - no Município de São Carlos - no Estado de São Paulo 

Dados gerais da ação 
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Tipo Projeto 
Finalidade 

Resolver conflitos entre o tráfego urbano  e o ferroviário, que tem causado sérios 
transtornos à população local e a circulação de comboios ferroviários. 

Descrição 
Identificada a necessidade de intervenção pelos especialistas do setor, com base no 
relatório técnico apresentado e aprovado pela direção, do órgão, são contratadas por 
meio de licitações públicas, empresas especializadas para a elaboração dos estudos e 
projetos e, em seqüência, a execução dos serviços necessários. O DNIT acompanha e 
fiscaliza a execução da obra e sua supervisão, por meio das Diretorias competentes e 
da  Superintendência Regional do Estado de São Paulo onde está sendo executada a 
obra, a quem cabe medir e atestar a realização dos serviços. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  600.000,00  0 0  

Física 20  0  0  

Projeto executivo em fase final de aprovação  

 

Ação 114D - Construção de Travessia Urbana - no Município de São José do Rio Preto - na BR-153 - no Estado de São 
Paulo  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Travessia Urbana - no Município de São José do Rio Preto 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação (Vias Laterais), obras de arte especiais 

(Passarelas) e correntes (Bueiros), drenagem e serviços complementares  
na travessia urbana de São José do Rio Preto/SP na BR-153/SP, com extensão de 17,8 
km. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Ricardo Rossi Madalena 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.800.000,00 0 0 

Física 2 0 0 

 Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 1238 - Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes e 

complementares, num trecho de 169 km, compreendido entre os Municípios de 
Cocalzinho e Niquelândia, no Estado de Goiás. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Riumar dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 3.600.000,00 0 0 

Física 4 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. A BR-414/GO recebe os serviços de construção entre Cocalzinho e Dois 
Irmãos através de um Convênio com o Governo de Goiás/AGETOP. 

 

Ação 1310 - Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras-de-arte especiais, correntes e 

complementares e serviços diversos, numa extensão total de 168 km de rodovia 
duplicada e no trecho existente restauração do pavimento (sub-base, base e 
revestimentos), dos acostamentos, da sinalização horizontal e vertical, das obras-de-
arte especiais, da recuperação dos dispositivos de drenagem (bueiros, canaletas, meio 
fio entre outros) e de serviços de segurança. 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Riumar dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 23.634.242,00  23.096.802,00 97,73 

Física 31 17,01 54,87 

Recursos descontingenciados por parte da área econômica do governo somente no final ano, não havendo tempo hábil 
para execução física total prevista no ano de 2008. 

 

Ação 1344 - Adequação de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Execução da complementação das obras de adequação e restauração da capacidade 

rodoviária - BR-116/SP. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Ricardo Rossi Madalena 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  300.000,00  117.361,00 39,12 

Física 3 1,10 36,70 

    A execução física realizada em compatibilização com os serviços da concessionária. 

Ação 3768 -  Adequação de Trecho Rodoviário – Divisa DF/GO – Entroncamento BR 153 – na BR 060 – no Estado de 
Goiás  
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Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Não consta. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Alfredo Soubilhe Neto 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 2.000.000,00 2.000.000,00 100 

Física 1 0 0 

  Obra concluída aguardando medição final. 

 

Ação 7G84  - Construção de Trecho Rodoviário – Divisa MT/GO (Luiz Alves) – Entroncamento BR 153 ( Uruaçu) – na 
BR 080 – no Estado de Goiás 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Alfredo Soubilhe Neto 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 36.238.895,00 0 0 

Física 35 0 0 
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Ação 7K18 - Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - na Divisa SP/MS - na BR-262 - no Estado de São Paulo 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - na Divisa SP/MS - na BR-262 
Descrição 

Execução de obras de artes especiais – ponte sobre o Rio Paraná - na Rod.BR-
262/SP - integrante do Projeto de Ampliação da Capacidade Rodoviária. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Ricardo Rossi Madalena 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 5.000.000,00 1.000.000,00 20 

Física 7 1,50 21,40 

 

Ação 7K23 - Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Campo Mourão - na BR-487 - no Estado do Paraná 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação e obras complementares, para construção 

de trecho da Estrada Boiadeira – BR-487/PR 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação David José de Castro Gouvea 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  13.251.840,00  13.251.840,00 100 

Física 10 10 100 
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Ação 7M51 - Construção de Ponte - sobre o Rio Paraná (entre Paulicéia/SP e Brasilândia/MS) - na BR-158 - no Estado 
de São Paulo 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Ponte - sobre o Rio Paraná 
Descrição 

Execução de obras de artes especiais – Ponte sobre o Rio Paraná - na Rod.BR-
158/SP - integrante do Projeto de Ampliação da Capacidade Rodoviária. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Ricardo Rossi Madalena 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 25.349.564,00 5.109.919,00 20,16 

Física 62 21,80 35,16 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para complementar a execução física total prevista no ano de 2008. 

 

Ação 7M58 - Construção de Trecho Rodoviário - Tibagi (Distrito de Alto do Amparo) - Imbituva - na BR-153 - No 
Estado do Paraná 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário - Tibagi (Distrito de Alto do Amparo) 
Descrição Construção e pavimentação de 28,7 km, na BR-153/PR 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação David José de Castro Gouvea 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 5.000.000,00 0 0 

Física 3 0 0 

  Não foram liberados limites financeiros 

 

Ação  7M61 - Construção de Pólo Intermodal de Cargas - no Município de Serrana - no Estado de São Paulo 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade 

A Construção de Terminal Intermodal no Município de Serrana - SP, visa o 
desenvolvimento do município e do Estado com a agilização das ações de logística 
de transporte de cargas 

Descrição 
Trata-se de um empreendimento da maior mérito para o desenvolvimento do 
Município e da Região de Ribeirão Preto no norte do estado de  São Paulo, na 
medida em que concentra e agiliza as ações de logística de transporte de cargas, que 
têm na região, seu pólo de maior importância, que fica caracterizado quando se prevê 
concentrar ali os Terminais de Combustíveis, de Grãos, de Contêiner e outros, 
tornando eficiente e econômica principalmente a interligação do modo ferroviário e 
rodoviário do Estado. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 15.349.564,00  10.000.000,00 66 % 

Física 70 0 0  

Assinado convênio de projeto e um outro de obra com a prefeitura de Serrana 

 

Ação 7M78 - Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 - Alcinópolis - na BR-359 - No Estado do 
Mato Grosso do Sul 
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Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 - Alcinópolis 
Descrição Implantação, Pavimentação, melhoramento e Restauração da BR-359/Mato Grosso 

do Sul km: 43,8 ao Km.: 60,22 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcelo Miranda Soares 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 13.015.940,00 7.990.000,00 61,39 

Física 11 6,70 61 

 

Ação 7M79 - Construção de Trecho Rodoviário - Alcinópolis - Divisa GO/MS - na BR-359 - No Estado do Mato Grosso 
do Sul 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário - Alcinópolis 
Descrição Implantação, Pavimentação, melhoramento e Restauração da BR-359/Mato Grosso 

do Sul km: 94,3 ao 214,3.  
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcelo Miranda Soares 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 23.015.940,00 23.015.940,00 100 

Física 20 20 100 

 

Ação 7M80 - Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Fronteira Brasil/Bolívia - na BR-262 - No Estado do 
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Mato Grosso do Sul 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Fronteira Brasil/Bolívia 
Descrição Construção do Contorno do Anel de Corumbá. Pavimentação, Terraplenagem e 

Drenagem. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcelo Miranda Soares 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 12.015.941,00 0 0 

Física 8 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7M82 - Adequação de Trechos Rodoviários - São João Del Rei - Lavras - Entroncamento BR- 381/MG - na BR-
265 - No Estado de Minas Gerais  

Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição 

Execução da complementação das obras de adequação e restauração da capacidade 
rodoviária - BR-265/MG. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Sebastião de Abreu Ferreira 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
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Financeira 16.754.277,00 16.700.000,00 99,68 

Física 3 3 100 

 

Ação 7M90 - Construção de Ponte sobre o Rio Iguaçu - no Município de União da Vitória - na BR-153 - no Estado do 
Paraná 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Ponte sobre o Rio Iguaçu 
Descrição Obra-de-arte especial, com acessos, visando implantar nova travessia sobre o Rio 

Iguaçu, em União da Vitória-PR.  
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação David José de Castro Gouvea 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 6.000.000,00 0 0 

Física 500 0 0 

   Não foram liberados limites financeiros 

 

Ação 7M91-Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Maringá - na BR-376 - no Estado do Paraná 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Contorno Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação e obras complementares, num segmento de 

17,6 km, para construção do contorno rodoviário de Maringá-PR. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação David José de Castro Gouvea 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 35.251.840,00 35.251.840,00 100 

Física 11 11 100 

Ação 7M92 - Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cascavel - nas BR's 163/277/467/369 - no Estado do 
Paraná  

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Contorno Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação e obras complementares, num segmento de 

17,3 km, para construção do contorno rodoviário de Cascavel-PR 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação David José de Castro Gouvea 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 30.000.000,00 30.000.000,00 100 

Física 5 5 100 

 

Ação 7M93 - Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Ponta Grossa - na BR-376 - no Estado do Paraná 

  Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Contorno Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem e pavimentação, visando adequação da capacidade de 

tráfego rodoviário no contorno de Ponta Grossa 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 

Coordenador nacional da ação David José de Castro Gouvêa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 22.251.839,00 0 0 

Física 5 0 0 

    Não foram liberados limites financeiros. 

Ação 7N06 - Adequação de Trecho Rodoviário - Ubatuba/SP ( km 44) a Praia Grande/SP - na BR-101 - No Estado de 
São Paulo 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição 

Execução da complementação das obras de adequação e restauração da capacidade 
rodoviária - BR-101/SP. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Ricardo Rossi Madalena 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira 2.600.000,00 0 0 

Física 1 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7N29 - Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Município de Petrópolis - Divisa de Minas Gerais (Estrada 
União-Indústria / Paralela à BR-040) - No Estado do Rio de Janeiro  

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição 

Execução da complementação das obras de adequação e restauração da capacidade 
rodoviária – trecho Petrópolis / Divisa/MG. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 
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Coordenador nacional da ação Marcelo Cotrim Borges 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.000.000,00 0 0 

Física 4 0 0 

 Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7N43 - Adequação de Trecho Rodoviário – Km. 39,1  - Km. 40,5 – na BR 153 – n Estado do Paraná 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Aumento de segurança operacional, com eliminação de ponto crítico. 
Descrição Execução de serviços localizados de terraplanagem, pavimentação, obra-de-arte 

especial ( passagem inferior) e obras complementares, com finalidade de eliminação 
de ponto crítico – em Santo Antonio da Platina - PR 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação David José de Castro Gouvêa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 9.000.000,00 0 0 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 

Ação 7N44 – Construção de Trecho Rodoviário – Divisa GO/MS ( Rio Aporé) –Entroncamento BR 497 – na BR 483 – 
no Estado do Mato Grosso do Sul  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 



Relatório de Gestão 2008  

 

 504 

 

 

Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Marcelo Miranda Soares 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 9.000.000,00 0 0 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 

Ação 7N45 - Construção de Interseção em Linha Férrea - no Município de Londrina - no Estado do Paraná 

Dados gerais da ação 

 
Tipo Projeto 
Finalidade Elevar os níveis gerais de segurança e qualidade de vida das populações de 

comunidades urbanas lindeiras às ferrovias, reduzindo mortes, avarias e danos 
decorrentes de acidentes. 

Descrição Construção de 2 viadutos sobre a linha férrea no perímetro urbano do município de 
Londrina 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  6.500.000,00  0 0  

Física 0  0  0  

Projeto executivo em fase final de aprovação, obra deve iniciar em 2009.  

 

Ação 7N46 - Construção de Interseção em Desnível – no Km. 154,6 – na BR 369 (PUC – Interseção com Avenida Jockey 
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Club) – no município de Londrina – no Estado do Paraná  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Aumento de segurança operacional, com eliminação de ponto crítico 
Descrição Execução de serviços localizada de terraplanagem, pavimentação, obra-de-arte 

especial ( passagem inferior) e obras complementares, com finalidade de eliminação 
de ponto crítico – junto a Pontifícia Universidade Católica d Londrina -PR 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Ricardo Rossi Madalena 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  10.000.000,00 0 0 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 

 

Ação 7N47 – Construção de Acesso Rodoviário – Acesso ao parque Industrial de Nova Laranjeiras – na BR 277 – no 
Estado do Paraná 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Aumento de segurança operacional, com eliminação de ponto crítico.  
Descrição Execução de serviços de terraplanagem, pavimentação, sinalização e obras 

complementares, em segmento localizado, com finalidade de eliminação do ponto 
crítico.  Obra em nível. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação David José de Castro Gouvêa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  700.000,00 0 0 

Física Não há meta prevista Não há meta prevista Não há meta prevista 
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Ação 7N49 - Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Cornélio Procópio - no Estado do Paraná 

Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 
Finalidade Reduzir o número de acidentes e melhor a operação do sistema ferroviário no 

Município de Cornélio Procópio no Estado de Paraná 
Descrição Obra de Adequação do Ramal Ferroviário e conseqüente eliminação de pontos de 

conflitos rodoferroviários no perímetro urbano no Município de Cornélio Procópio, 
no Estado de Paraná 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 500.000,00 0 0  

Física 0  0  0  

   Falta projeto aprovado 
 
 
 
Ação 7N50 - Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Cambé - no Estado do Paraná 
 
Dados gerais da ação 
Tipo Projeto 
Finalidade Melhoria da segurança e qualidade de vida no perímetro urbano 
Descrição A Prefeitura de Cambé vem solicitando a abertura de passagem subterrânea no 

Município, para melhorar o fluxo de veículos na região. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação  Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras  DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 500.000,00 0 0  

Física 0 0 0 

Não tem Projeto  
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2.3.13. Programa 1462 – Vetor Logístico Sul  

Dados gerais do programa  

Tipo de programa  Finalístico 

Objetivo geral  
Ampliar a capacidade de transporte terrestre e das vias navegáveis 
interiores 

Objetivos Específicos  
Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos 
estados de SC e RS 

Gerente do programa  Não consta 
Gerente executivo Fernando Pereira Viana- Analista Setorial SPI 
Responsável pelo programa no âmbito da UJ  Ministério dos Transportes  
Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa  

Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Sul – 1.000 t – 
Fonte: SEGES/MT 
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Sul – 
carro/h/faixa - Fonte: SEGES/MT 
Frete Unitário no Vetor Logístico Sul - R$/(t x km) – Fonte: 
SEGES/MT 
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Sul – número-índice – Fonte: 
SEGES/MT 
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Sul - R$/(t x km) – Fonte: 
SEGES/MT 
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Sul – 
Hora – Fonte: SEGES/MT 
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Sul – hora/km – Fonte: 
SEGES/MT 
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Sul - minuto/t 
– Fonte: SEGES/MT 

Público-alvo (beneficiários)  
Usuários de transporte nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul 

 
Objetivo do Governo: Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional. 
 
Justificativa: Em abril de 2007, o Ministério dos Transportes divulgou o chamado Plano Nacional de 

Logística e Transportes (PNLT), resultado de esforço de retomada do planejamento público de médio e longo 
prazo para o setor. O PNLT foi idealizado para embasar a formulação do PPA 2008/2011 e promover as primeiras 
indicações de investimentos para o PPA 2012/2015 e os ensaios de organização dos planos subseqüentes até 2023, 
horizonte das explorações socioeconômicas elaboradas pelo Estudo. Contudo, sua primeira aplicação prática foi a 
seleção dos empreendimentos na área de transportes a integrar o chamado Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), anunciado em janeiro de 2007, no escopo do qual estão todos os principais investimentos 
federais para provimento de infra-estrutura econômica e social. Portanto, o PNLT é referência para o PAC e deve 
sê-lo para a consolidação das escolhas públicas expressas no Plano Plurianual. O PNLT foi concebido com o 
intuito de: promover o aumento da eficiência produtiva em áreas consolidadas; induzir o desenvolvimento de áreas 
de expansão de fronteira agrícola e mineral; reduzir as desigualdades regionais em áreas deprimidas; e integrar a 
região sul-americana. Para lograr superar o desafio, o PNLT foi estruturado em duas principais explorações a 
partir de dados sobre produção, logística e transportes no nível microrregional. A primeira delas consiste em uma 
modelagem socioeconômica dinâmica do País, que analisa as implicações espaciais das megatendências da 
economia brasileira no período de 2007 a 2023, com destaque para a demanda por serviços de transporte. Foram 
realizadas projeções de oferta e demanda para 80 (oitenta) tipos de produto em cada uma das 558 (quinhentos e 
cinqüenta e oito) microrregiões do Brasil por meio da aplicação de um modelo computável de equilíbrio 
econômico geral sobre um cenário referencial para o ano-base, considerando as características do sistema 
econômico atual e sua evolução recente, e conhecimentos sobre como os espaços econômicos se inter-relacionam. 
Assim, foram criados cenários futuros que expressam déficits e superávits (relações de produção e consumo) entre 
as microrregiões homogêneas, pecuniariamente representados, para cada produto analisado, para os anos-horizonte 
do Estudo: 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023. A segunda simulação foi feita com o emprego do modelo clássico de 
simulação de transporte de quatro etapas: geração, distribuição, divisão modo e alocação. As duas primeiras 
etapas, fortemente associadas à modelagem da demanda por transportes, foram apoiadas nos resultados da etapa 
anterior. A divisão modo e a alocação, mais associadas à modelagem da oferta de transportes e de seus custos, se 
apoiaram em dados e parâmetros derivados de pesquisa de campo (fonte primária) e estudos precedentes (fonte 
secundária). A partir de então, desenvolveu-se uma nova proposta de organização espacial do País, na qual as 
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microrregiões homogêneas foram agrupadas em função da superposição georreferenciada de fatores 
representativos das suas características, quais fossem: as impedâncias ambientais, as similaridades 
socioeconômicas, as perspectivas de integração e inter-relacionamento (corredores de transportes) e as funções de 
transporte, identificadas a partir da análise de isocustos em relação aos principais portos concentradores de carga 
do País. Dessa análise, resultaram sete agrupamentos, aos quais se convencionou chamar de vetores logísticos. 
Embora os quatro critérios tenham sido avaliados conjuntamente, cada vetor teve determinantes mais fortes, seja 
na predominância socioeconômica (Sul, Leste e Nordeste Setentrional), na incidência de bioma (Amazônico) ou 
nas bacias de captação (em todos os casos). O Vetor Sul abrange parcelas da macrorregião de mesmo nome. 
Predominam os biomas Mata Atlântica e Pampas, que propiciam uma diversidade de tipologias de atividades 
produtivas distribuídas pontualmente no espaço, desde empregando alta tecnologia a esteadas na exploração de 
recursos naturais. Estrutura-se na bacia de captação dos portos de Itajaí e Rio Grande. 

 
 Estratégia de Implementação: Priorizar as obras estruturantes definidas no PNLT e referendadas no PAC, 
contratando a sua execução diretamente, destacando recursos para a mobilização do Departamento de Engenharia 
e Construção do Comando do Exército ou, em casos excepcionais, celebrando convênios para a transferência 
voluntária de recursos para execução pelos entes subnacionais. Os princípios norteadores da seleção dos 
investimentos foi a manutenção dos ativos estratégicos, a finalização dos projetos em fase de implantação e a 
redução dos gargalos em infra-estrutura de transportes. Especial atenção será dada para a diversificação modo na 
matriz de transportes brasileira, focando nas possibilidades de fomentar operações intermodais. As formas 
tradicionais de contratação para manutenção dos ativos estratégicos serão gradativamente substituídas por 
modalidades contratuais que prevêem a aferição de resultados dos serviços prestados, amparados por contratos de 
maior duração. Logo, o contratado deve promover a recuperação inicial da capacidade operacional do bem objeto 
de intervenção, após o que deve intervir preventiva e rotineiramente para manter as características técnicas 
definidas no projeto de engenharia que originou sua implantação. Por esta diretriz, os serviços de manutenção de 
rodovia e de canais de navegação serão atestados pelos resultados físicos que apresentarem as inspeções sobre 
níveis de rugosidade e ocorrência de fissuras por quilômetro ou pela profundidade e geometria apresentados em 
sondagens e levantamentos batimétricos. Também serão perseguidas formas mais efetivas de participação privada 
nos empreendimentos com maior atratividade econômica  por meio da formalização de Parcerias Público-Privadas, 
da concessão de obras e da exploração comercial da infra-estrutura de transportes por empreendedores privados. A 
estratégia de gestão prevê o monitoramento de cada serviço que compõe o empreendimento, por meio do 
acompanhamento da execução física e financeira dos contratos, e a aferição do andamento e da qualidade das 
obras e serviços é pressuposto para habilitar o empreendimento a receber novo aporte orçamentário. Por fim, o 
alcance e a percepção dos resultados pelo público-alvo serão mensurados por uma cesta de indicadores que se 
ocupam das principais preocupações afetas à função Transporte. O cálculo dos índices correspondentes será 
possível a partir da composição de um banco de dados georreferenciados, amparado metodologicamente por 
explorações acadêmicas em importantes centros de ensino e desenvolvimento científico e tecnológico, de sorte a 
conferir credibilidade e freqüência adequada à avaliação do alcance do programa. Os dados e os indicadores serão 
agregados espacialmente no menor nível capaz de expressar os fluxos de transporte e deverão ser agrupados até o 
corte adequado para dar suporte às decisões sobre política nacional de transportes no nível estratégico. O desafio 
nesse processo de criação de instrumentos de aferição do impacto das políticas de transporte é que este conduza à 
elaboração de um indicador-síntese, o Índice de Desenvolvimento de Transportes, capaz de expressar de forma 
objetiva o grau de desenvolvimento das diversas áreas no tocante ao setor de transportes, com a agregação espacial 
que se mostrar mais adequada a cada análise. 
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2.3.13. Principais Ações do Programa 

Ação 4349 - Administração das Hidrovias – 0315 - Administração das Hidrovias do Sul – AHSUL 

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade 
Finalidade Garantir a satisfação da sociedade, mantendo as hidrovias e as eclusas operativas, 

capazes de oferecer segurança e confiabilidade à sua navegação. 
Descrição Manutenção da sinalização de margem e do balizamento flutuante, das eclusas, das 

barragens de navegação e dos postos fluviométricos; realização de obras civis de 
aprofundamento de canais; execução de serviços de desobstrução de canais de 
navegação; atualização de croquis de navegação; cumprimento de exigências 
ambientais. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 4.533.430,00 2.478.125,00 54,66 

Física 353 195 55,52 

Em função do convênio celebrado entre o DNIT e a CODOMAR entrar em vigor depois do início do ano, as 
atividades das Administrações Hidroviárias - AH’s ficaram prejudicadas. 

 

Ação 8599 - Administração de Serviços Portuários 

Dados gerais da ação 

Tipo Atividade 
Finalidade Cobrir a insuficiência de caixa, em virtude da extrapolação da despesa em relação à 

receita arrecadada dessas unidades Portuárias, em tributos, impostos, materiais de 
manutenção, serviços nas instalações de infra-estrutura portuária, tarifas públicas 
(água, luz, telefone e outros). 

Descrição Cobertura da insuficiência de caixa, em virtude da extrapolação da despesa em 
relação à receita arrecadada dessas unidades Portuárias, em tributos, impostos, 
materiais de manutenção, serviços nas instalações de infra-estrutura portuária, tarifas 
públicas (água, luz, telefone e outros). 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas (1) 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.170.000,00 0 0 

Física 1 0 0 

 

Ação 1K24 – Construção de Contorno Ferroviário – no Município de Joinville – no Estado de Santa Catarina 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Eliminar os conflitos com o tráfego urbano, em 26 passagens de nível de grande 

volume de tráfego, melhorar a qualidade de vida da população no perímetro urbano 
da cidade de Joinville, sede do Município de mesmo nome, e aumentar o 
desempenho operacional da ferrovia com a erradicação de 25  Km. da linha atual que 
atravessa o centro urbano da idade. 

Descrição Implantação de 17,9 Km. de linha férrea, posicionada no Município de Joinville e na 
área rural do município de Araguari, abrangendo a construção das obras de Infra-
estrutura e superestrutura da via permanente, solução das transferências com 
estruturas de serviços de utilidade pública, obras complementares, nelas incluídas a 
proteção ao meio ambiente, e a desapropriação. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas (1) 

Ministério dos Transportes 

Coordenador nacional da ação Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 31.206.121,00 29.021.694,00 93 

Física 9 0 0 

Assinado contrato para execução das obras em 20/11/2007. Portaria de Utilidade Pública publicada em 

01/11/2007.Falta desapropriação da  faixa de domínio. 

 Providências 

Publicar Edital de Licitação para contratação da empresa responsável pelas desapropriações até 30/09/2008 

Obter cessão de área de Universidade permitindo o  início das obras até 30/10/2008 

Obter renovação da LI até 30/10/2008 
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Ação 1K53 - Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entroncamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na 
BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul 

  Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Obras Complementares no Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras-de-arte 

especiais, correntes e complementares e serviços de proteção ambiental em 40 km de 
extensão. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 28.407.000,00 26.908.068,00 94,72 

Física 3 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para adequada execução física no ano de 2008. 

 

Ação 10JQ - Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280 - no Estado de 
Santa Catarina   

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviço de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente e 

complementar, e preservação do meio ambiente, num trecho de 65,3 km de extensão. 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João José dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
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Financeira 36.500.000,00 0 0 

Física 31 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 10KV - Adequação de Trecho Rodoviário - Estância Velha - Dois Irmãos - na BR-116 - no Estado do Rio Grande 
do Sul   

  Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras-de-arte 

especiais, correntes e complementares, passarelas e serviços de proteção ambiental, 
numa extensão total de 10,0 Km de rodovia. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 600.000,00 0 0 

Física 5 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 10L4 - Construção de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Front. Brasil/Argentina (Ponte s/ Rio 
Peperiguaçu) - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina  

   Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplanagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes e 

complementares, proteção ambiental e serviços diversos, num trecho de 30 km de 
extensão.  

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João José dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 44.721.750,00 44.721.750,00 100 

Física 7 3 42,86 

  Projeto Executivo em fase de conclusão. Em andamento, execução de obras-de-arte especial. Nos anos anteriores a 
informação era prestada na ação 0233-7192 -0042 (RAP 2007). Como este ano o SigPlan só foi liberado para preenchimento no 
final de 2008, optou-se por informar nesta ação parte da realização física, ficando o restante na ação 0233-7192 -0042 (RAP-
2007). 

 

Ação 10L7 - Construção de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Esteio - Sapucaia - na BR-448 - no Estado do Rio 
Grande do Sul 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Construção em pista dupla, envolvendo serviços de terraplenagem, pavimentação, 

drenagem, obras-de-arte especiais, correntes e complementares, serviços de 
reabilitação ambiental, sinalização e diversos, numa extensão de aproximadamente 
22,0 km de rodovia. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 600.000,00 0 0 

Física 4 0 0 

  Não foram liberados limites financeiros. Em fase de elaboração do Projeto Executivo. 

 

Ação 10M9 - Adequação de Trecho Rodoviário - Tabaí - Estrela - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul   
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Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Duplicação de pistas, restauração da pista existente, construção de obras de arte 

especiais, englobando serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, 
sinalização e obras complementares no segmento rodoviário de 34,8 km de extensão. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 600.000,00 0 0 

Física 11 0 0 

 Não foram liberados limites financeiros. Projeto executivo em elaboração. 

 

Ação 112M - Recuperação da Ponte Barão de Mauá sobre o Rio Jaguarão - (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no 
Estado do Rio Grande do Sul 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Recuperação da Ponte Barão de Mauá 
Descrição Serviços de terraplenagem, agregação de estruturas metálicas, pavimentação, 

drenagem, demais obras complementares (acessos e outros) e sinalização, referentes 
ao alargamento de ponte sobre o rio Jaguarão, entre Brasil e Uruguai, na BR-116/RS, 
com extensão de  400 metros. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 3.000.000,00 0 0 
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Física 5 0 0 

 Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 112N - Construção de Ponte sobre o Rio Jaguarão (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio 
Grande do Sul 

   Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Construção de Ponte sobre o Rio Jaguarão 
Descrição Serviços de terraplenagem, agregação de estruturas metálicas, pavimentação, 

drenagem, demais obras complementares e sinalização referentes à construção de 
ponte sobre o rio Jaguarão, entre Brasil e Uruguai, na BR-116/RS, com extensão de  
900,0 metros. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 3.000.000,00 0 0 

Física 3 0 0 

 Não foram liberados limites financeiros 

 

Ação 112O - Construção de Ponte sobre o Rio Uruguai (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-472 - no Estado do Rio 
Grande do Sul   

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Ponte sobre o Rio Uruguai 
Descrição Serviços de terraplenagem, agregação de estruturas metálicas, pavimentação, 

drenagem, demais obras complementares e sinalização, referentes à construção de 
ponte sobre o rio Uruguai, entre Brasil e Uruguai, na BR-472/RS, com extensão de  
2.000,0 metros. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 
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Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 600.000,00 0 0 

Física 100 0 0 

 Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 112N - Construção de Ponte sobre o Rio Jaguarão (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio 
Grande do Sul   

 Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Ponte sobre o Rio Jaguarão 
Descrição Serviços de terraplenagem, agregação de estruturas metálicas, pavimentação, 

drenagem, demais obras complementares e sinalização referentes à construção de 
ponte sobre o rio Jaguarão, entre Brasil e Uruguai, na BR-116/RS, com extensão de  
900,0 metros. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 3.000.000,00 0 0 

Física 3 0 0 

 Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 11ZS – Adequação de Travessia Urbana – no Município de Erechim – na BR 153 – no Estado do Rio Grande do 
Sul 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
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Finalidade Não consta 
Descrição Não consta 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  6.000.000,00  6.000.000,00 100 

Física 2 0 0 

  Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 113Z - Construção de Trecho Rodoviário - Bojuru - São José do Norte - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do 
Sul 

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, preservação do meio ambiente, 

demais obras complementares e sinalização, referentes a construção de trecho 
rodoviário da BR-101/RS, com extensão de  75,0 km. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.800.000,00 0 0 

Física 2 0 0 

 Não foram liberados limites financeiros. Entretanto, obra concluída com RAP 2007. 

Ação 12BU - Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande 



Relatório de Gestão 2008  

 

 561 

 

 

do Sul 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais e correntes, 

sinalização e obras complementares, em um trecho rodoviário de 114,7 Km 
compreendido entre os Municípios de Santa Maria e Rosário do Sul, no Estado de Rio 
Grande do Sul 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 9.300.000,00 9.300.000,00 0 

Física 6 0 0 

  A extensão pavimentada em 2008 totalizou 23,35 km, com utilização de verba somente do RAP2007. A verba de 2008 
ainda não foi utilizada. 

 

Ação 1208 - Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Duplicação de pistas, restauração da pista existente, construção de obras de arte 

especiais, englobando serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, 
sinalização e obras complementares no segmento rodoviário de 248,5 Km entre os 
municípios de Palhoça com a Divisa dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João José dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 505.266.400,00 496.466.399,00 98,26 

Física 199 90 45,20 

  Utilizado RAP 2007. A informação física desta ação  complementa o executado fisicamente do trecho do Corredor 
Mercosul, ação 1208-0042 (rap-2007). Executados, também, serviços de terraplenagem, drenagem, obras complementares e 
obras-de-arte especial. Cerca de 90 km já estão duplicados. 

 

Ação 1214 - Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul 

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, serviços complementares e obras de artes 

correntes e especiais no trecho rodoviário entre os municípios de Rio Grande e 
Pelotas, com extensão de 76,0 km. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 93.000.000,00 92.999.997,00 100 

Física 35 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários de 2008. Obra ainda não iniciada. 

 

Ação 1276 – Construção do Contorno Ferroviário – no Município de São Francisco do Sul – no Estado de Santa 
Catarina 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Eliminar conflitos direitos com área históricas e/ou densamente ocupadas no 

perímetro urbano de São Francisco do Sul/SC, através da construção de um contorno 
ferroviário mudando o traçado da ferrovia, no trecho inserido no Município de São 
Francisco do Sul, que atravessa local  de grande ocupação urbana, suprimindo duas 
dezenas de passagens em nível e estabelecendo novo acesso ferroviário ao Porto de 
São Francisco do Sul.. 
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Descrição Construção de 8,34 Km. de extensão em linha principal, integralmente localizada no 
Município de São Francisco do Sul /SC, compreendendo os serviços/obras de 
engenharia, tais como: implantação da Infra-estrutura e da superertrutura, solução de 
interferências, obras complementares, inclusive serviços de proteção ao meio 
ambiente e desapropriação. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Zilda Maria dos Santos Mello 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Diretoria de Infra-estrutura Ferroviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 92 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira  6.568.382,00 3.318.382,00 50,52 

Física 1 0 0 

   Obra paralisada aguardando LI para retornar o andamento normal. 

   Trilhos já adquiridos, Supervisão de obra contratada, Licitação de gestão ambiental em andamento. 

   RESULTADOS 

   Concluída a desapropriação em 08/07/2008. Emitida anuência da FUNAI ao EIA/RIMA, em 16/05/2008.Emitida 
ordem de serviço para reinício das obras em 13/08/2008 

   PROVIDÊNCIAS 

Renovar LI até 30/09/2008. Licitar e contratar supervisão ambiental até 20/12/2008. 20 % de obras até 31/12/2008. Obra 
paralisada aguardando LI para retornar o andamento normal. Trilho já adquiridos, supervisão de obra contratada.  

 

Ação 3E56 - Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Itajaí - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina 

 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Acesso Rodoviário 
Descrição Implantação de via expressa com 7 km de extensão no acesso à BR-101, incluindo: 

serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras-de-arte 
especiais, correntes e complementares. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João José dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 10.600.000,00 0 0 

Física 2 0 0 

    Não foram liberados limites financeiros 

 

Ação 3766 - Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do 
Sul  

 Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Realização de construção de nova pista e restauração da pista existente para 

adequação da capacidade da rodovia com a execução de serviços de pavimentação, 
drenagem, sinalização, obras complementares túneis, obras-de-arte especiais e 
preservação do meio ambiente., no trecho rodoviário entre a divisa SC/RS e o 
Município de Osório/RS, com extensão de 99,5 km 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 193.000.000,00 192.989.476,00 99,99 

Física 13 4, 30,77 

   Utilizado RAP 2007. Os demais serviços realizados em 2008, correspondem a cerca de: 20% da Terraplenagem, 
11,5% da Drenagem e OAC e 5% das OAE. De maneira geral, estima-se que 45% do projeto esteja concluído. 

 

Ação 5E55 - Construção de Trecho Rodoviário - Tavares - São José do Norte - Na BR-101 - No Estado do Rio Grande 
do Sul 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de pavimentação, num segmento de 128 km, na BR-101/RS 
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Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 21.188.334,00 21.188.334,00 100 

Física 16 16 100 

   Obra concluída no fim de 2008. Utilizado RAP 2007. 

 

Ação 7K53 - Adequação de Trecho Rodoviário - BR-153 - Divisa SC/RS - Divisa SC/PR - no Estado de Santa Catarina 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Obras de terraplenagem, pavimentação e obras complementares, num segmento de 

120 km, visando melhorar a capacidade de tráfego da BR-153, no Estado de Santa 
Catarina 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João José dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 7.539.181,00 0 0 

Física 151 0 0 

 Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7L93 - Adequação de Acesso Rodoviário - ao Município de Chapecó - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina 
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 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Acesso Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação e obras complementares, visando adequar a 

capacidade do acesso rodoviário à cidade de Chapecó-SC 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João José dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

 % 

Financeira 10.842.357,00 10.000.000,00 92,23 

Física 1 1 100 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. Convênio em fase de celebração. 

 

Ação 7M50 - Construção de Acesso Rodoviário - ao Aeroporto Regional Sul - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Acesso Rodoviário 
Descrição Construção de acesso rodoviário ao Aeroporto Regional, em Jaguaruna-SC, na BR-

101/SC 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João José dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 15.842.356,00 4.000.000,00 25,25 

Física 2 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
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orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. Convênio em fase de celebração. 

 

Ação 7M52 - Implantação da Hidrovia do Mercosul - Trecho Estrela - Santa Vitória do Palmar - No Estado do Rio 
Grande do Sul 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Implantar a hidrovia no extremo sul do país para compor a opção logística de 

deslocamento de mercadorias e pessoas na região. 
Descrição Criar as condições de navegação seguras para as lagoas mirim, Patos até o centro do 

estado do Rio Grande Do Sul na cidade de Estrela onde já existe um terminal 
multimodal. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas (1) 

MT 

Coordenador nacional da ação Eliezé Bulhões de Carvalho 
Unidades executoras DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

DAQ 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 99 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, aprovado pela Resolução nº 10 de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U. em 26 de Fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 5.000.000,00 0 0 

Física 6 0 0 

Em celebração de convênio com a prefeitura municipal de Santa Vitória do Palmar para adequação do Terminal 
Hidroviário. 

 

Ação 7M64 - Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468 - no 
Estado do Rio Grande do Sul 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de construção rodoviária de trecho de 6,00 km, na BR-468/RS, ligando á 

Divisa Brasil/Argentina (Rio Uruguai) 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira 6.000.000,00 6.000.000,00 100 

Física 6 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. 

 

Ação 7M65 - Construção de Trecho Rodoviário - Lagoa Vermelha - Barracão - na BR-470 - no Estado do Rio Grande 
do Sul 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Construção de trecho rodoviário com 75 km, na rodovia BR-470/RS 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 31.188.333,00 28.000.000,00 89,78 

Física 27 0 0 

Somente no fim do ano é que foi descontingenciado, por parte da área econômica do governo, a maior parte dos 
limites orçamentários. Há um lote com pendências junto ao TCU. Executados serviços de terraplenagem e obras 
complementares. 

 

Ação 7M66-Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - São José dos Ausentes - Divisa RS/SC - na BR-285 - no 
Estado do Rio Grande do Sul 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Terraplenagem e pavimentação, além de serviços correlatos, visando construção de 

54,1 km de rodovia 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação Vladimir Roberto Casa 
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Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 41.188.333,00 37.677.954,00 91,48 

Física 34 9,20 27,06 

  Executado terraplenagem, serviços complementares e drenagem. Cerca de 30% da obra foi executada em 2008. 

 

Ação 7N07 - Construção de Acesso Rodoviário - No Município de Correia Pinto - na BR-116 - No Estado de Santa 
Catarina 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Acesso Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação e obras complementares, visando a 

construção de acesso rodoviário ao aeroporto de Correia Pinto. Extensão: 2,0 km 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João José dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 1.000.000,00 1.000.000,00 100 

Física 2 0 0 

Somente no fim do ano é que foram descontingenciados por parte da área econômica do governo os limites 
orçamentários, não havendo tempo hábil para execução física no ano de 2008. 

 

Ação 7N16 - Adequação de Trecho Rodoviário - Alfredo Wagner - Florianópolis - na BR-282 - No Estado de Santa 
Catarina 
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 Dados gerais da ação 

Tipo Projeto  
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Obras de pavimentação, no trecho Alfredo Wagner a Florianópolis, visando melhorar 

a capacidade de tráfego da rodovia 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João José dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 14.073.138,00 0 0 

Física 50 0 0 

  Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7N17 - Adequação de Trecho Rodoviário - Rio do Sul - Entr. BR-116 - na BR-470 - No Estado de Santa Catarina 

 Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Obras rodoviárias visando melhorar a capacidade de tráfego em 95 km, da BR-

470/S.C 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João José dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira 7.539.181,00 0 0 

Física 40 0 0 
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  Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7N28 - Adequação de Anéis Rodoviários no Município de Criciúma/SC - No Estado de Santa Catarina 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Anéis Rodoviários 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação e obras complementares, visando adequar a 

capacidade dos anéis viários da cidade de Criciúma-SC 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João José dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira 10.842.357,00 0 0 

Física 3 0 0 

 Não foram liberados limites financeiros. 

 

Ação 7192 - Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa 
Catarina   

 Dados gerais da ação  

Tipo Projeto 
Finalidade Construção de Trecho Rodoviário 
Descrição Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, correntes e 

complementares, proteção ambiental, serviços diversos e fiscalização, num trecho de 
71 Km.  compreendido entre os Municípios de São José do Cerrito e Campos Novos, 
no Estado de Santa Catarina 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João José dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 
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META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira 40.800.000,00 40.706.151,00 99,77 

Física 34 34 100 

  Obra concluída. Meta alcançada. 

 

Ações 7530 - Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina 

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 
Finalidade Adequação de Trecho Rodoviário 
Descrição Duplicação de 62 km, envolvendo serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de 

arte especiais, correntes e complementares, proteção ambiental, serviços diversos e 
fiscalização. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 

Coordenador nacional da ação João José dos Santos 
Unidades executoras Ministério dos Transportes 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Coordenação-Geral de Construção Rodoviária 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da ação 

Art. 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes – DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, do 
Conselho de Administração do DNIT e publicado no D.O.U., em 26 de fevereiro de 
2007. 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 18.600.000,00 0 0 

Física 13 0 0 

Não foram liberados limites financeiros. 
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2.3.14. Programa 6001 – Apoio ao Desenvolvimento Ur bano de Municípios  

Dados gerais do programa  

Tipo de programa  Finalístico 

Objetivo geral  Não consta 

Objetivos Específicos  

Apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos de infra-
estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, 
inclusive adequação de vias para sistemas motorizados e não-
motorizados. 

Gerente do programa  Leodegar da Cunha Tiscoski 
Gerente executivo Frederico Viana Alves - Analista Setorial SPI 
Responsável pelo programa no âmbito da UJ  Ministério das Cidades 
Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa  

Este Programa não possui indicador (es). 

Público-alvo (beneficiários)  Não consta 

 
 
2.3.14.  Ação do Programa 

Ação 7H20 – Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura urbana – Construção do Acesso ao Anel Viário no 
Trecho Rio Cocó - Avenida Maestro Lisboa em Fortaleza - CE  

Dados gerais da ação 

Tipo Projeto 

Finalidade Apoio a Desenvolvimento Urbano de Municípios 
Descrição Implantação e melhoria de obras de Infra-estrutura urbana 
Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas  

Ministério das Cidades 

Coordenador nacional da ação  Não há coordenador vinculado 
Unidades executoras  Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 
Áreas (dentro da UJ) responsáveis 
por gerenciamento ou execução da 
ação 

Não consta 

Competências institucionais 
requeridas para a execução da 
ação 

Não consta 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 

Financeira 3.251.000,00 0 
Esta ação não possui 
previsão de execução 

financeira 

Física 1 0 
Esta ação não possui 

previsão de execução física 

 
 A meta prevista correspondia ao valor de R$ 3.251.000,00 na LOA, entretanto os recursos foram alocados para outra 
Unidade Jurisdicionada, encerrando o exercício de 2008 sem recursos no orçamento. Desta forma a ação não obteve execução 
financeira, nem física.  
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2.4 - Desempenho Operacional 

 

O objetivo da Seção é apresentar indicadores de desempenho não necessariamente vinculados aos 
programas governamentais e que são informativos do esforço e da eficiência governamental. Relacionados com as 
atividades realizadas pela Autarquia, podendo ser distintos dos indicadores de programas, visam avaliar o esforço 
e a eficiência no desempenho das atribuições institucionais e regimentais.  

No ano de 2008 a Controladoria Geral da União – CGU recomendou à Diretoria Geral do DNIT que 
elaborasse e remetesse documentos de todas as Diretorias envolvidas no processo de elaboração e 
desenvolvimento dos indicadores de desempenho juntamente com os Gerentes dos Programas que não tiveram 
seus indicadores apurados – contendo informações detalhadas a respeito dos motivos para não implementação de 
cada um dos indicadores previstos no PPA 2204/2007, bem como as providências adotadas pelo órgão para sanar 
tal falha. As Diretorias assim se posicionaram: 

A Diretoria de Infra-estrutura Aquaviária – DAQ esclareceu que foi elaborada por técnicos da DAQ 
proposta de indicadores de desempenho para o programa manutenção das hidrovias, mas devido à redução drástica 
de servidores na Coordenação de Manutenção Aquaviária – contando somente com um servidor, e somando a isso, 
a celebração do convênio com a Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR para o apoio técnico na gestão das 
Administrações Hidroviárias que se encontra em fase de aprimoramento de suas atividades para o melhor controle 
e gerenciamento das ações das Administrações Hidroviárias – AH’s, por isso, no ano de 2008, a implementação 
dos indicadores e sua posterior validação ficaram prejudicados. Espera-se que neste ano, com o aumento do 
número de servidores possa ser efetivada a proposta.  

A Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP, por meio da Coordenação-Geral de Planejamento e 
Programação de Investimentos – CGPLAN, se manifestou mediante o seguinte esclarecimento: 

Com a reestruturação do setor público de transportes (Lei Nº 10.233/01), e a conseqüente extinção do 
GEIPOT, principal unidade responsável pela coleta e análise de dados e disseminação de informações setoriais, o 
processo de acompanhamento, bem como o de revisão e aperfeiçoamento dos indicadores, ficou prejudicado. 
Apesar de haver o monitoramento físico-financeiro das metas das ações, a avaliação técnica de desempenho não 
tem sido possível. 

No âmbito do Plano Plurianual (PPA 2004-2007), as ações do Governo Federal, voltadas para o setor de 
transportes, estão orientadas para a otimização da logística e redução de custos de transporte. Com a finalidade de 
mensurar os resultados alcançados com a execução dos Programas que constituem este Plano Plurianual, instituiu-
se uma série de indicadores de desempenho, ferramentas básicas para o gerenciamento do sistema organizacional e 
essencial para a tomada de decisões, sendo capazes também de fornecer elementos de otimização das ações, 
assegurando a implementação e o acompanhamento do projeto de desenvolvimento do setor. 

Neste contexto o Ministério dos Transportes diante da necessidade de retomar, de forma consistente, o 
processo de acompanhamento e avaliação dos programas de transporte, assinou contrato de cooperação técnico-
científica com a Fundação Universidade de Brasília, através do Centro de Formação de Recursos Humanos em 
Transporte - CEFTRU. Este contrato tem como objeto a criação de uma metodologia integrada de suporte ao 
planejamento, acompanhamento e avaliação dos programas no âmbito desse Ministério, como elemento de auxílio 
à gestão da política e programas de transporte. Dentre os objetivos principais destacam-se: 

- o desenvolvimento de metodologia e diagnóstico dos indicadores dos programas existentes; 

- aferição dos indicadores operacionalmente viáveis; e 

- desenvolvimento de metodologia e elaboração de um novo conjunto de indicadores para suporte ao 
planejamento, acompanhamento e avaliação dos programas. 

O DNIT, juntamente com o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - 
ANTT vem acompanhando o desenvolvimento desses trabalhos e seus resultados parciais, ficando 
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atente que, na maioria na maioria dos casos, alguns indicadores nunca foram aferidos e conseqüentemente, os 
programas nunca foram avaliados.  

Uma única exceção foi observada no Programa 0220-Manutenção da Malha Rodoviária Federal, sobre o 
qual o DNIT vinha desenvolvendo trabalho sistemático e contínuo com base no Sistema de Gerenciamento de 
Pavimentos - SGP. Este indicador foi calculado e apresentado no Relatório de Gestão de 2005. 

Todavia, com a interrupção dos levantamentos no campo, foi determinada a suspensão de seu cálculo até 
que fossem elaboradas novas pesquisas, pois este indicador vinha sendo calculado utilizando-se projeções anuais 
desatualizadas, acarretando falta de consistência nos resultados obtidos, os novos levantamentos de campo foram 
retomados a partir de Out/06, com resultados em Set/07 e Out/08. 

Ainda com relação aos indicadores, verificou-se que o levantamento do indicador relativo ao Programa 
0238-Corredor Fronteira Norte - “Tráfego Médio Diário na Rodovia”, relativo a diversas rodovias da região, é de 
responsabilidade do DNIT. Tal indicador, aferido através do Volume Médio Diário - VMD, teve seu levantamento 
descontinuado, em razão da suspensão de contratos já assinados com este objetivo. 

Através do Ofício nº 02 de 2008 (SEGES-MT) do Ministério dos Transportes enviado ao DNIT em 24 de 
Janeiro de 2008, foi entregue o Resultado do Projeto “Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, 
Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes”, do Plano Plurianual. Como se vê, elaborado pelo 
Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes (Ceftru/UnB) em contrato com o Ministério dos 
Transportes, tal estudo foi homologado somente em dezembro de 2007 e tornado público em janeiro de 2008, não 
havendo possibilidade de adoção e apuração no decorrer de 2007, motivo pelo qual os indicadores ali apresentados 
não constaram do Relatório de Gestão, integrante do Processo de Contas Anuais, apresentado ao TCU”.  

Propôs ainda a Diretoria Geral do DNIT, conforme recomendado pela CGU, que a Diretoria de 
Planejamento e Pesquisa – DPP, por meio da Coordenação de Avaliação de Viabilidade e Desempenho (COVIDE) 
coordene o desenvolvimento de  um  plano  de  ações  - em conjunto com as outras  Diretorias do DNIT - a fim de 
desenvolver um conjunto de indicadores de  desempenho  que  auxiliem  a  avaliação  dos  programas  e  ações  
sob  responsabilidade do DNIT. Recomendou também que no escopo do referido plano de ações constasse, 
inclusive, a elaboração de indicadores de uso interno, que permitissem avaliar as principais atividades 
desenvolvidas  por   cada  coordenação/diretoria  do  DNIT,  como,  por  exemplo,  os  processos  de  licitação  
(CGCL),  de  pagamento (DAF) entre outros. Sendo importante constar no documento a indicação dos 
responsáveis por cada medida a ser adotada. A DPP assim se posicionou sobre o assunto: 

a) Indicadores de Desempenho para avaliação dos Programas e Ações do DNIT 

A CGPLAN sugeriu ações em duas frentes: 

A criação de um grupo de trabalho no DNIT para desempenhar em tempo integral esta ação, composto no 
mínimo por 3 Técnicos a serem designados até novembro de 2008; estimando o período de novembro de 2008 à 
novembro de 2009 para implementação dos Indicadores de Desempenho dos Programas e ações do DNIT. 

Em razão de participação de dois servidores do DNIT em curso de Especialização em Gestão Pública no 
ENAP – Escola Nacional de Administração Pública foi disponibilizado pela Orientadora daquele curso apoio, sem 
ônus, para realização de oficina de trabalho no DNIT com participação de todas as Diretorias. Para esta ação 
deverá ser estabelecido e implantado um cronograma de implantação, cuja realização atenderá as expectativas da 
recomendação, devendo ser decidido pelo grupo a ser nomeado. 

b) Indicadores de Gestão 

Planejou-se desenvolver este trabalho usando, em meio período diário, a atual equipe responsável pela 
elaboração do Relatório de Gestão do DNIT. 

Primeiramente foram propostas e aceitas ações para implementar os indicadores de Gestão na CGPLAN, 
controlada pelo Processo DNIT aberto sob nº. 50600.007522/2008-15, com o seguinte cronograma original: 
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Para cada Coordenação da CGPLAN, foram implementadas as seguintes etapas e suas respectivas ações: 

Etapa I    Prazo: 03-Out-08 - cumprida:  

Definição do agente que coordena o processo: garantindo a atuação de um agente que catalisa e  atua no 
estabelecimento de uma rede de cooperação; 

Etapa II   Prazo: 31-Jul-09 – em curso:  

Levantamento, modelagem dos processos de cada unidade: suas atribuições, fatores, variáveis, métodos, 
levantamento de rotinas. Esta etapa, em conformidade com o Planejamento Estratégico vigente, vem definindo os 
elementos como: visão, princípios e objetivos que norteiam as decisões e são essenciais na compreensão, 
identificação e crítica dos critérios sobre os quais ocorrem os processos decisórios, que são os elementos 
representados no sistema de indicadores.  

Elaboração do fluxograma de cada processo para sua validação, descrevendo e racionalizando os meios 
manuais, eletrônicos e os recursos humanos, materiais e financeiros envolvidos. (Por quem é feito e de que modo? 
Os recursos são suficientes?) 

Identificação do produto de cada processo. Definição da autoridade e responsabilidade de cada agente 
dentro de cada processo da unidade. (Em conformidade com o disposto no Regimento Interno do DNIT). 

Etapa III   Prazo: 30-Nov-09: 

Estabelecimento do conjunto de indicadores de Gestão para cada processo, os responsáveis pela apuração, 
divulgação, avaliação e manutenção da série histórica. 

Mapeamento e coleta de dados, levantamento de dados disponíveis e das possíveis formas de obtenção de 
novos dados que se mostrem necessários. Deve-se considerar também a aplicação de metodologias para a 
avaliação da qualidade dos dados e definição de procedimentos de coleta. 

Definição e desenvolvimento da tecnologia: nesta etapa se avalia e seleciona, ou desenvolve uma 
tecnologia específica para o desenvolvimento da base e do sistema de informação (necessidade de informatização, 
sistemas operacionais, bancos de dados e softwares e pacotes de desenvolvimento, definição da arquitetura do 
sistema etc.). 

Como projeto-piloto, a primeira Coordenação da CGPLAN que terá mapeados os seus processos e 
identificados os seus indicadores de Gestão será a Coordenação de Planejamento - COPLAN.  

No primeiro semestre de 2009, já com o ‘know how’ adquirido com a implantação dos Indicadores de 
Desempenho na CGPLAN, a DPP/CGPLAN poderá implementar os indicadores na CGDESP e CGMAB, cujo 
detalhamento de etapas deverá ser desenvolvido em conjunto com as respectivas Coordenações. 

O processo que monitora essas ações está em curso e sendo alimentado. As equipes foram designadas 
dentro do prazo estabelecido e iniciaram imediatamente os trabalhos, estando em curso a Etapa II. O cronograma 
foi reajustado em 1 mês devido à greve dos servidores do DNIT, ocorrida no 4º trimestre de 2008, estando as 
Etapas II e III previstas para conclusão em 31-Ago-2009 e 31-Dez-2009, respectivamente.  

Ainda dentro do Plano de Providências a Diretoria Geral recomendou ainda que - com relação ao projeto 
Metodologia Integrada de Suporte, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes, do Ministério 
dos Transportes - a Diretoria de Planejamento e Pesquisa examine a possibilidade de utilização dos indicadores 
homologados no âmbito deste projeto para avaliação dos programas e ações do DNIT. Entretanto, a Diretoria de 
Planejamento e Pesquisas entende que a possibilidade de utilização dos indicadores homologados pelo projeto 
“Metodologia Integrada de Suporte, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes”, do Ministério 
dos Transportes, só poderá ser examinada e avaliada pela COVIDE após a divulgação dos primeiros resultados dos 
referidos indicadores.   
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2.4.1 – Evolução de Gastos Gerais 
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3 – RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE 
CRÉDITOS OU RECURSOS 

 

Não houve ocorrências no período. 
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4 – RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
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5 – DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E 
REALIZADAS NO EXERCÍCIO 
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6 – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA 

 

Não houve ocorrências no período. 



Relatório de Gestão 2008  

 

 619 

 

 

7 – FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS 
FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS 
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8 - RENÚNCIA TRIBUTÁRIA 

 

Não houve ocorrências no período. 
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9 – DECLARAÇÃO SOBRE A REGULARIDADE DOS BENEFICIÁRI OS 
DIRETOS DE RENÚNCIA 

 

 

Não houve ocorrências no período. 
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10 – OPERAÇÕES DE FUNDOS 

 

Não aplicável à natureza jurídica da UJ. 
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11 – DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO 

 

Tabela 11.1 – Cartão de crédito corporativo: série histórica das despesas  
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Tabela 11.2 – Informações sobre as definições feita s pelo Ordenador de 
Despesas da UG, consoante previsão do art. 6º da Po rtaria MP nº 41, de 
04.03.2005 

Limite de utilização total da UG: 393003 – R$ 8.000 ,00 

Natureza dos gastos permitidos: 3339030 e 3339039 

Limites concedidos a cada portador 

Portador Limite 

Alexandre Lima Guilherme R$ 8.000,00 

Total R$ 8.000,00 

 

 

Limite de utilização total da UG: 393014 – R$ 80.00 0,00 

Natureza dos gastos permitidos: 3339030 e 3339039 

Limites concedidos a cada portador 

Portador Limite 

Fabrício Fernandes Mamanny R$ 16.930,00 

Sebastião Carlos C. Andrade R$ 14.500,00 

Armando  Raiol Ferreira R$ 14.500,00 

Juraci de Fátima Oliveira Lima R$   4.000,00 

Total R$ 49.930,00 
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Limite de utilização total da UG: 393017 – R$ 50.00 0,00 

Natureza dos gastos permitidos: 3339030, 3339036 e 3339039 

Limites concedidos a cada portador 

Portador Limite 

Abdias Manoel de Souza R$ 6.379,63 

Elisa Gonçalves Barbosa Trajo R$ 7.916,34 

Juscelino Alves Camilo R$ 3.738,73 

Waldenez Benevenuto Pinto R$ 5.979,16 

Total R$ 24.013,86 

 

Limite de utilização total da UG: 393020 – R$ 20.00 0,00 

Natureza dos gastos permitidos: 3339030 e 3339039 

Limites concedidos a cada portador 

Portador Limite 

Wallace Sousa da Circuncisão R$ 3.000,00 

Rosiane Gomes Soto R$ 3.000,00 

Total R$ 6.000,00 
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Limite de utilização total da UG: 393021 – R$ 7.850 ,00 

Natureza dos gastos permitidos: 3339030 e 3339039 

Limites concedidos a cada portador 

Portador Limite 

Francisco Barcelos de Souza R$ 1.400,00 

Gustavo Almeida Filho R$ 1.400,00 

Carmen Suzan B. de Araújo R$ 3.750,00 

Albaniza Sousa da Silva Pinto R$ 1.300,00 

Total R$ 7.850,00 

 

Limite de utilização total da UG: 393022 – R$ 14.00 0,00 

Natureza dos gastos permitidos: 3339030  

Limites concedidos a cada portador 

Portador Limite 

Francisco das Chagas de Jesus Oliveira Lira R$ 8.000,00 

Modesto Pereira da Silva R$ 4.000,00 

Mário Celso Alencar Oliveira R$ 2.000,00 
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Total R$ 14.000,00 

Limite de utilização total da UG: 393023 – R$ 50.00 0,00 

Natureza dos gastos permitidos: 3339030 e 3339039 

Limites concedidos a cada portador 

Portador Limite 

Rennyo Pereira Borges R$ 14.000,00 

Bolívar Euler Lobo Castro R$ 15.000,00 

Total R$ 29.000,00 

 

Limite de utilização total da UG: 393024 – R$ 12.50 0,00 

Natureza dos gastos permitidos: 3339030 e 3339039 

Limites concedidos a cada portador 

Portador Limite 

Alberto Vieira da Silva R$ 9.800,00 

José Rabelo de Carvalho R$ 2.700,00 

Total R$ 12.500,00 
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Limite de utilização total da UG: 393027 – R$ 15.00 0,00 

Natureza dos gastos permitidos: 3339030, 3339036, 3 339039 e 3339047 

Limites concedidos a cada portador 

Portador Limite 

Andréa Coelho Cupertino Ruas R$ 500,00 

Antônio Carlos Cruz de Oliveira R$ 500,00 

Carlos Hamilton de Moura Pinho R$ 1.950,00 

Masterson Oliveira Galrão R$ 1.750,00 

Miguel Ferreira da Silva Filho R$ 500,00 

Total R$ 5.200,00 

 

Limite de utilização total da UG: 393028 – R$ 900.0 00,00 

Natureza dos gastos permitidos: 3339030 e 3339039  

Limites concedidos a cada portador 

Portador Limite 

Alexandre Caron Karas R$ 34.019,00 

Gerson Luiz Spinassi R$ 11.000,00 
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Jerfferson Tatsuya Sato R$ 13.500,00 

João Thomaz R$ 19.000,00 

José Carlos Beluzzi de Oliveira R$ 9.335,00 

Laertes Heinz Rodrigues R$ 16.000,00 

Nelson Ferreira R$ 5.000,00 

Pedro Augusto Dias Sampaio R$ 13.500,00 

Pedro Floriano Chupel R$ 19.055,00 

Roberto Toshimitsu Okuzono R$ 11.000,00 

Robson Kenyl Salto R$ 5.000,00 

Samuel Dayan Maraschini R$ 26.984,00 

Sérgio de Mello Neu R$ 5.300,00 

Sérgio Souza de Assis R$ 14.500,00 

Tânia Mara Cardoso R$ 10.000,00 

Ubirajara Reynaud R$ 9.500,00 

Vicente Veríssimo Junior R$ 8.500,00 

Wilson Gomes R$ 17.000,00 

Total R$ 248.193,00 
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Limite de utilização total da UG: 393030 – R$ 80.00 0,00 

Natureza dos gastos permitidos: 3339030 e 3339039  

Limites concedidos a cada portador 

Portador Limite 

Cláudio Roberto de Sousa Leite R$ 6.000,00 

Clauber Moreira Araújo R$ 8.000,00 

Natan Borges da Fonseca R$ 4.000,00 

Cláudia Maria Máximo de Araújo R$ 2.000,00 

Total R$ 20.000,00 
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12 – RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE 
INTERNO 

 

Apresentamos abaixo gráfico obtido por meio da utilização do Sistema de Controle Interno/Externo – 
SISCON, com a informação relativa à situação dos atendimentos à Controladoria-Geral da União – CGU/PR, 
conforme base cadastrada até o final de 2008. 

 

 

Esclarecemos que a quantidade de ocorrências, bem como o detalhamento de cada uma, dificulta a sua 
apresentação de forma analítica no presente Relatório.  
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13 – DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 

 

Apresentamos abaixo gráfico obtido por meio da utilização do Sistema de Controle Interno/Externo – 
SISCON, com a informação relativa à situação dos atendimentos ao Tribunal de Contas da União - TCU – 
CGU/PR, conforme base cadastrada até o final de 2008. 

 

 

Esclarecemos que a quantidade de ocorrências, bem como o detalhamento de cada uma, dificulta a sua 
apresentação de forma analítica no presente Relatório. 
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13.1 – DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES – OUTRAS . 

Apresentamos abaixo gráfico obtido por meio da utilização do Sistema de Controle Interno/Externo – 
SISCON, com a informação relativa à situação dos atendimentos às Instituições Judiciais, Ministério Público, e 
Departamento de Polícia Federal - DPF, conforme base cadastrada até o final de 2008. 

 

 

Esclarecemos que a quantidade de ocorrências, bem como o detalhamento de cada uma, dificulta a sua 
apresentação de forma analítica no presente Relatório. 
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14 – ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE 
APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADAS NO EXERCÍCIO. 

 

14.1) Quantitativo dos atos de admissão, desligamento, concessão de 
aposentadoria e pensão praticadas no exercício de 2008: 

 

Quantitativo atos de admissão, desligamento, conces são de aposentadoria e pensão praticados no exercíc io 
de 2008 

ATOS QUANTIDADE REGISTRADOS NO SISAC 
Quantidade 

Admissão 0 0 

Desligamento 110 110 

Aposentadoria 52 19 

Pensão 21 14 

 

Informamos que as divergências entre o quantitativo de pensões e aposentadorias concedidas e o 
registrado no sistema SISAC/TCU se deram em virtude de problemas técnicos no acesso ao sistema SISACnet nas 
Superintendências Regionais nos Estados do Pará/Amapá, Ceará, Rio de Janeiro, Maranhão, Espírito Santo e 
Rondônia/Acre que, de acordo com as informações prestadas, serão encaminhados tão logo os problemas tenham 
sido sanados. 

Salientamos que todos os atos de competência desta Sede-DF foram registrados no sistema SISAC. 

Quanto ao controle desta Autarquia no que se refere ao julgamento dos atos de admissão, desligamento, 
aposentadorias e pensões pelo TCU, esclarecemos que este é feito através do sistema SISACnet, onde é verificado 
o andamento do julgamento. 
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14.2) Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno: 

 

Nº DO 
RELATÓRIO 

DESCRIÇÃO DA 
RECOMENDAÇÃO 

SETOR RESPONSÁVEL 
PELA IMPLANTAÇÃO 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

Ordem de Serviço 
nº. 208642 – 
Exercício 2007 
encaminhado ao 
DNIT no exercício 
de 2008 

Atualização do nome da 
servidora JAQUELINE COSTA 
DA SILVA junto ao SIAPE e 
SIAFI.  

Não cabe, uma vez que a 
atualização cadastral 
dependia exclusivamente de 
ação da servidora junto à 
Secretaria da Receita 
Federal/MF. 

Foi solicitada à própria servidora a 
atualização dos dados cadastrais junto à 
Secretaria da Receita Federal/MF, uma vez 
que o nome encontrava-se corretamente 
registrado no SIAPE e que a atualização no 
SIAFI se daria automaticamente com a 
devida atualização do nome na base 
cadastral da Receita Federal. Assim, o 
nome da servidora já se encontra 
devidamente registrado em ambos os 
sistemas. 

 

 

14.3) Determinações e Recomendações do TCU: 

 

Nº DA DECISÃO OU DO 
ACORDÃO 

DESCRIÇÃO DA 
DETERMINAÇÃO OU 

RECOMENDAÇÃO 

SETOR RESPONSÁVEL 
PELA IMPLANTAÇÃO 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

4631/2008–TCU – 2ª Câmara 

 

4776/2008–TCU – 2ª Câmara 

 

4777/2008 –TCU – 2ª Câmara 

 

4778/2008 –TCU – 2ª Câmara 

 

5015/2008 –TCU – 2ª Câmara 

 

Não houve recomendação 
uma vez que os acórdãos 

referem-se a atos 
cadastrados no sistema 
SISAC/TCU que foram 

julgados legais. 

 

COCAP/CGRH 
Efetuamos o registro da 

legalidade do julgamento dos 
atos cadastrados no 

SISAC/TCU, no Sistema 
Integrado de Gerenciamento 
de Recursos Humanos, bem 
como retiramos cópia para 

arquivamento nos 
assentamentos funcionais 

dos servidores. 
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Nº DA DECISÃO OU DO 
ACORDÃO 

DESCRIÇÃO DA 
DETERMINAÇÃO OU 

RECOMENDAÇÃO 

SETOR RESPONSÁVEL 
PELA IMPLANTAÇÃO 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

5016/2008 –TCU – 2ª Câmara 

 

5017/2008 –TCU – 2ª Câmara 

 

5027/2008 –TCU – 2ª Câmara 
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15 – DISPENSAS DE INSTAURAÇÃO DE TCE E TCE CUJO ENV IO AO 
TCU FOI DISPENSADO 

 

Não houve ocorrências no período. 
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16 – INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS
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17 – OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS 
RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA 

CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO 

 

Não foram identificadas outras informações consideradas como relevantes, que já não estejam 
contempladas nos demais capítulos deste Relatório. 
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18 – CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU GRUPO DE UNIDADES 
AFINS 

 

Não aplicável à natureza jurídica desta UJ. 

 


