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Mensagem da Diretoria Colegiada do DNIT 

Baseada no discurso do Dr. Tiago, ex-Diretor-Geral do DNIT, no 

evento de despedida e posse da nova diretoria

Em 2018, o DNIT, por meio de seus programas e empreendi-

mentos, gerou benefícios em termos de qualidade, produtividade, 

custo e nível de serviço prestado à sociedade, diminuindo as distân-

cias entre as diversas regiões de um país com dimensões continen-

tais, como o Brasil.

Começando pelo modo de transporte rodoviário, principal meio 

para deslocamento de cargas, o qual, mesmo com o crescimento de 

outras opções logísticas de transportes, continua a desempenhar 

um papel extremamente relevante em nosso país. No ano passado, 

foram executados 536 Km de obras rodoviárias, sendo 61,59% de 

implantação/construção, 24,06% de adequação/duplicação de ca-

pacidade e 14,35% de restauração.

O DNIT promoveu, em 2018, um contínuo trabalho para elevar os níveis 

de gestão e gerenciamento dos empreendimentos de construção rodoviá-

ria, de modo a aumentar a abrangência da rede, reduzir os custos de trans-

porte e trazer conforto e bem-estar à população. 

Um exemplo prático foi o desenvolvimento e adoção do SUPRA, o 

Sistema de Supervisão Rodoviária Avançada que permite um maior pla-

nejamento dos empreendimentos do sistema rodoviário nacional. O 

Sistema viabilizou o aprimoramento do acompanhamento de planos, 

programas anuais e plurianuais, incluindo o acompanhamento online 

das obras e atividades – promovendo o desenvolvimento da entidade, 

de acordo com as diretrizes emanadas da diretoria do DNIT.

Ainda no exercício de 2018, a Autarquia adotou ações para assegu-

rar melhores condições de trafegabilidade, segurança e conforto aos 

usuários das rodovias federais. Para tanto, foram contratados serviços 

de manutenção da malha rodoviária federal, pavimentada e não pavi-

mentada, resultando em 89,5% da malha sob administração do DNIT 

com contratos de manutenção.

Com o objetivo de inovar, o DNIT realizou estudos e análises para 

viabilizar a contratação de manutenção de longo prazo com uso de par-

ceria com a iniciativa privada, englobando todos os serviços necessários 

a trafegabilidade.  O uso de contratos de maior duração, por meio de 

Parceria Público Privada - PPP, na qual as empresas têm liberdade de re-

alizar intervenções mais duradouras para reduzir os seus custos de ma-

nutenção e aumentar a vida útil da rodovia, apontou para uma potencial 

economia em torno de, aproximadamente, 18% desses trabalhos. 

Diretoria Colegiada DNIT 2019



Para avançar ainda mais na questão de sinalização e segurança 

viária, o DNIT estruturou, em 2018, o Programa BR-LEGAL 2. Até o 

final do ano, eram 100 contratos vigentes, dando cobertura a, apro-

ximadamente, 48.849 km da malha rodoviária federal.

No ano de 2018, quanto ao Plano Nacional de Pesagem, todos os 

9 lotes contratados, totalizando 46 Unidades Móveis Operacionais 

de pesagem estática e 15 Unidades Móveis Operacionais de pesa-

gem dinâmica, foram devidamente homologados e foram emitidas 

as ordens de início dos serviços, finalizando o exercício com 25 Uni-

dades Móveis em operações.

No âmbito da temática ferroviária, o DNIT realizou um conjunto 

de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA 

e projetos com o objetivo de auxiliar o Governo a expandir o modo 

de transporte ferroviário.

No que tange às hidrovias federais brasileiras, o Governo Fede-

ral priorizou as ações que visam à manutenção das condições de na-

vegabilidade em, aproximadamente, 6.000 km de hidrovias federais. 

Por fim, destacam-se os avanços do DNIT no seu Modelo de Go-

vernança e Gestão.  Em 2018, o Escritório de Gestão Estratégica e 

Riscos Coorporativos deu continuidade à implantação do modelo no 

DNIT e em todas as suas unidades descentralizadas, contando com 

o acompanhamento e monitoramento das iniciativas e indicadores 

estratégicos, além da identificação, avaliação e monitoramento dos 

riscos corporativos. 

Para viabilizar todas essas mudanças culturais, os temas foram 

reforçados junto aos servidores e colaboradores por meio de treina-

mentos, oficinas práticas e divulgação das informações no Portal de 

Gestão Estratégica do DNIT, ou seja, sempre com transparência da 

gestão da Autarquia para toda a sociedade.

Diretoria Colegiada

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
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1. Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

culada ao Ministério da Infraestrutura, criada pela 

Lei  nº 10.233, de 5 de junho de 2001. A legislação 

reestruturou o sistema de transportes rodoviário, 

aquaviário e ferroviário do Brasil, extinguindo o 

antigo Departamento Nacional de Estradas de Ro-

RR

RO

MG

MS

SP

PR

SC

RS

AC

AM

MA

PI

CE

PA

TO

AP

BAMT

GO/DF

PE

ES

RJ

AL
SE

PB
PB

Administração Hidroviária do 
Paraguai (Corumbá – MS)

Administração Hidroviária do Sul 
Porto Alegre - RS

Administração Hidroviária do 
Paraná (São Paulo – SP)

Administração Hidroviária do São 
Francisco (Pirapora – MG)

Administração Hidroviária do 
Tocantins Araguaia (Palmas – TO)

Administração Hidroviária da 
Amazônia Ocidental (Manaus – AM)

Administração Hidroviária do 
Nordeste (São Luís – MA)

Administração Hidroviária da 
Amazônia Oriental (Belém – PA)

DNIT Sede

Superintendências Regionais

Figura 1 - Estrutura Administrativa do DNIT

1.1. Identificação da Unidade 
prestadora de Contas e declaração 
da sua missão e visão

dagem (DNER). A sede do DNIT é em Brasília, no 

Distrito Federal. Atualmente, possui 26 unidades 

administrativas regionais – as superintendências, 

e 8 administrações hidroviárias, Figura 1.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) é uma Autarquia federal vin-
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A Autarquia tem por objetivo implementar a política de infraestrutura 

do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, 

restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação mediante 

construção de novas vias e terminais. Os recursos para a execução das obras 

são da União. Ou seja, a entidade é gestora e executora, sob a jurisdição do 

Ministério de Infraestrutura das vias navegáveis, ferrovias e rodovias federais, 

instalações de vias de transbordo e de interface intermodal e instalações por-

tuárias fluviais e lacustres.

 Além disso, o DNIT, é a entidade da União competente para exercer as 

atribuições elencadas no art. 21 do Código de Trânsito Brasileiro: nas rodovias 

federais, ele é responsável pela aplicação de multas por excesso de peso e ou 

de velocidade, por meio dos postos de pesagem e das lombadas eletrônicas.

A autarquia é dirigida por um Conselho de Administração e por uma Di-

retoria composta por um Diretor-Geral e seis Diretores. As deliberações ocor-

rem por meio desta Diretoria e do Conselho de Administração, que em 2018 

era composto por seis membros: secretário executivo do Ministério do Trans-

portes, diretor geral do DNIT, dois representantes do Ministério dos Transpor-

tes, um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 

um representante do Ministério da Fazenda.

A missão e a visão do DNIT estão bem definidas em seu planejamento es-

tratégico. A missão demonstra o objetivo fundamental da organização, traduz 

a finalidade do órgão e consiste na definição de seus fins estratégicos. A visão, 

por sua vez, indica o estado futuro desejado após a definição das principais 

diretrizes estratégicas da entidade.

IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 
CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PAÍS

SER RECONHECIDO PELA QUALIDADE NA GESTÃO E OFERTA DE UMA INFRAESTRUTURA 
DE TRANSPORTES COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE EXCELÊNCIA

MISSÃO

VISÃO

Figura 2 - Missão e Visão do DNIT
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1.2. Estrutura organizacional do DNIT em 2018 

MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES

CONSELHO 
ADMINISTRATIVO

DNIT

DIRETORIA 
COLEGIADA

AUDITORIA INTERNA

PROCURADORIA FEDERAL 
ESPECIALIZADA

ÓRGÃOS SECCIONAIS

ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA 
DIRETA AO DIRETOR-GERAL

CORREGEDORIA

DIRETORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DIRETORIA GERAL

GABINETE

OUVIDORIA

DIRETORIA 
EXECUTIVA

AHSFRA
AHINOR
AHIMOC
AHIMOR
AHITAR
AHIPAR
AHSUL

ÓRGÃOS ESPECÍFICOS 
SINGULARES

ÓRGÃOS 
DESCENTRALIZADOS

Halpher Luiggi 
Mônico Rosa
Diretor Executivo

José da Silva Tiago
Diretor Geral

Mauro de Moura 
Magalhães
Diretor de 
Administração e 
Finanças

Luiz Antônio Ehret 
Garcia
Diretor de 
Infraestrutura 
Rodoviária

André Martins de 
Araújo
Diretor de 
Planejamento e 
Pesquisa

Erick Moura de 
Medeiros 
Diretor de 
Infraestrutura 
Aquaviária

Charles Magno 
Nogueira Beniz
Diretor de 
Infraestrutura 
Ferroviária

DIRETORIA DE 
INFRAESTRUTURA 

AQUAVIÁRIA

DIRETORIA DE 
INFRAESTRUTURA 

FERROVIÁRIA

DIRETORIA DE 
PLANEJAMENTO 

E PESQUISA

ADMINISTRAÇÕES 
HIDROVIÁRIAS

SUPERINTENDÊNCIAS 
REGIONAIS

DIRETORIA DE 
INFRAESTRUTURA 

RODOVIÁRIA

8 
AH

26 
SR

Figura 3 - Organograma do DNIT em 2018
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1. Relação das principais áreas do DNIT e visão resumida de suas competências.
Áreas em amarelo foram instituídas via portaria, todavia, ainda não 

constam do Regimento Interno da Autarquia. Estão previstas no novo 
Regimento Interno, que será publicado em 2019.

Áreas/Subunidades Atribuições

CONSAD - Conselho de 
Administração

Aprovar regimento e diretrizes do planejamento estratégico do DNIT, supervisionar a 
gestão dos diretores, aprovar proposta orçamentária anual;

DIREX - Diretoria Executiva Coordenar atividades das diretorias setoriais, dos órgãos setoriais e da Colegiada.

N3I - Núcleo de Inovação e 
Novos Negócios

Fomentar e apoiar as diretorias na elaboração de estudos e propostas para implantação 
de novos negócios e inovações

CGCL - Coordenação-Geral de 
Cadastro e Licitações

Preparar e formalizar editais de licitações, gerenciar o registro cadastral de pessoas físicas 
e jurídicas candidatas à execução de serviços ao DNIT

CGCIT - Coordenação-Geral de 
Custos de Infraestrutura

Desenvolver e manter atualizadas composições de custos de obras e serviços de 
engenharia, supervisionar o desenvolvimento dos estudos de custos, supervisionar a 
elaboração e atualização de orçamentos de anteprojeto

EGP - Escritório de 
Gerenciamento de Projetos e 
Riscos de Engenharia

Prover metodologia para gerenciamento de empreendimentos do DNIT, realizar análise de 
riscos de empreendimentos

EGE - Escritório de Gestão 
Estratégica

Prover suporte metodológico e de monitoramento das ações de governança, gestão 
estratégica e riscos corporativos, por meio de indicadores, iniciativas estratégicas, e a 
disseminação da cultura de controle de riscos corporativos

EGEPRO - Escritório de 
Gerenciamento de Processos

Desenvolver e estabelecer padrões, procedimentos normas e metodologias necessárias à 
gestão de processos, disseminar a cultura da gestão de processos e melhorias contínuas, 
prover suporte técnico e metodológico para a gestão de processos

DAF - Diretoria de Administração 
e Finanças Administrar o orçamento, finanças, pessoas, e serviços gerais.

CGOF - Coordenação-Geral de 
Orçamento e Finanças

Coordenar a execução as atividades relacionadas aos Sistemas Federais de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade, administrar o fluxo de caixa, descentralizações orçamentárias e 
repasses financeiros

CGLOG - Coordenação-Geral de 
Recursos Logísticos Gerir os bens materiais e patrimoniais, móveis e imóveis do DNIT Sede

CGGP - Coordenação-Geral de 
Gestão de Pessoas

Planejar, coordenar e acompanhar as atividades de administração, desenvolvimento, 
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal

CGTI - Coordenação-Geral de 
Tecnologia da Informação

Planejar, desenvolver, implantar e manter os sistemas de informação necessários ao 
funcionamento do DNIT

DIF - Diretoria Ferroviária Administrar programas de construção, ampliação, manutenção e adequação da 
infraestrutura ferroviária.

CGOFER- Coordenação-Geral de 
Obras Ferroviárias Coordenar programas para execução de obras ferroviárias

CGPF - Coordenação-Geral de 
Patrimônio Ferroviário Gerir e exercer o controle do patrimônio e do acervo técnico ferroviário

DIR - Diretoria Rodoviária Administrar vias de transporte interurbanos federais e estaduais

CGCONT - Coordenação-Geral 
de Construção Rodoviária

Coordenar a execução de obras de construção, tais como implantação, pavimentação, 
duplicação, aumento da capacidade, modernização, obras de arte especiais, acessos e 
adequações de travesias urbanas

Áreas/Subunidades Atribuições

CGMRR - Coordenação de 
Manutenção e Restauração 
Rodoviária

Coordenar a execução das atividades e programas de restauração, revitalização, 
manutenção, eliminação de pontos críticos, recuperação de estruturas e contenções de 
rodovias federais

CGPERT - Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias

Coordenar as atividades relativas à elaboração de projetos e à execução de obras e serviços 
relacionados aos programas de operações rodoviárias e à educação de trânsito nas rodovias federais

DPP - Diretoria de Planejamento 
e Pesquisa

Desenvolve estudos e pesquisas, realiza atividades de planejamento e investimento, 
desenvolve e acompanha projetos e meio ambiente.

CGDESP - Coordenação-Geral de 
Desenvolvimento de Projetos

Supervisionar a análise e aprovar os anteprojetos e projetos de infraestrutura de 
transportes, orientar e prestar apoio às atividades relacionadas à elaboração, análise e 
aprovação de projetos e anteprojetos da infraestrutura de transportes

CGPLAN - Coordenação-Geral de 
Planejamento e Programação de 
Investimentos

Supervisionar a análise e aprovar os estudos de infraestrutura de transportes, coordenar o 
planejamento de empreendimentos

CGMAB - Coordenação-Geral de 
Meio Ambiente

Coordenar e executar as atividades de elaboração de estudos e gestão ambiental e 
atividades relacionadas ao licenciamento ambiental de projetos, serviços, programas e 
obras de infraestrutura de transportes

CGDR - Coordenação-
Geral de Desapropriação e 
Reassentamento

Planejar, coordenar, executar e supervisionar as atividades de desapropriação e 
reassentamento nos modos terrestre e aquaviário

IPR - Instituto de pesquisas 
Rodoviárias

O IPR tem como atribuições específicas a elaboração de normas e documentos técnicos, a 
realização de treinamentos e capacitação de pessoal, auditorias e suporte técnico ao DNIT.

DAQ - Diretoria Aquaviária

Administrar e gerenciar a execução de programas e projetos de construção, operação, 
manutenção e restauração da infraestrutura aquaviária; estabelecer normativo relativo 
à utilização das vias navegáveis, das eclusas e das instalações portuárias públicas de 
pequeno porte.

CGOP - Coordenação-Geral de 
Gestão e Operações Aquaviárias

Supervisionar a execução administrativa, orçamentária e financeira dos contratos, 
convênios e instrumentos congêneres de obras e serviços aquaviários

CGOB - Coordenação-Geral de 
Obras Aquaviárias

Coordenar as ações e programas de construção, ampliação, recuperação e manutenção da 
infraestrutura aquaviária

DG - Diretoria-Geral Supervisionar e coordenar as atividades dos órgãos integrantes da Estrutura Regimental 
do DNIT

Gabinete
Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de comunicação social, apoio parlamentar e, 
ainda, publicação, divulgação e acompanhamento das matérias de interesse do DNIT; assistir 
o Diretor-Geral

Corregedoria Fiscalizar as atividades funcionais dos órgãos internos e unidades administrativas regionais 
do DNIT; Expedir Portarias, Instruções e Ordens de Serviço no âmbito de suas atribuições;

Auditoria Fiscalizar a gestão orçamentária, financeira, administrativa, contábil, de pessoal e 
patrimonial e demais sistemas administrativos e operacionais do DNIT

Ouvidoria
Receber pedidos de informações, esclarecimentos e reclamações afetos ao DNIT, e 
responder diretamente aos interessados; solicitar a abertura de processos administrativos 
ao setor competente para a devida apuração.

Procuradoria-Geral 
Especializada

Prestar assessoria direta e imediata ao Diretor-Geral e aos órgãos da Estrutura Regimental 
do DNIT, nos assuntos de natureza jurídica; exercer a representação judicial e extrajudicial 
do DNIT 

Tabela 1 - Áreas e subunidades do DNIT
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1.3. Ambiente externo

CENÁRIO NACIONAL

2018 foi um ano de muita mudança para o 

Brasil, especialmente do ponto de vista político. O 

novo governo, eleito em 2018, apoia medidas para 

facilitar as concessões e privatizações, que são ex-

tremamente necessárias para que o DNIT conti-

nue cumprindo suas responsabilidades perante à 

sociedade, principalmente, no contexto fiscal atual 

do país. Além disso, dado o período eleitoral, di-

versas iniciativas e reformas importantes ficaram 

em segundo plano e não avançaram conforme pla-

nejado. Entre elas, estão: a reforma da previdên-

cia, a reforma tributária e a reforma penal.

Como consequência da Operação Lava-Jato e 

de outras investigações da Polícia Federal envol-

vendo e em alguns casos condenando figuras im-

portantes da política brasileira, os entes públicos, 

especialmente da escala do DNIT, sofreram mais 

do que nunca a pressão para demonstrar transpa-

rência e aprimorar sua prestação de contas e seus 

mecanismos de governança. Em relatório publica-

do pelo TCU em 2018, o DNIT foi classificado com 

um alto grau de exposição aos riscos de fraude e 

corrupção, ocupando uma posição de destaque 

entre as 287 organizações avaliadas. 

Ao longo de 2018, o preço dos materiais asfál-

ticos cresceu mais de 37%, o que aumentou signifi-

cativamente o custo das obras administradas pelo 

DNIT. Tendo em vista que os insumos asfálticos 

que são, em sua maioria, a principal matéria-pri-

ma para a construção e manutenção de rodovias. 

Por esse motivo, o DNIT deve continuar acompa-

nhando a política de preços dos produtos asfál-

ticos, seus impactos sobre a execução das obras 

e avaliar alternativas de modelos contratuais que 

possam melhor adaptar os contratos à flutuação.

A greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio 

de 2018, provou mais uma vez que o Brasil é ex-

tremamente dependente do modo de transporte 

rodoviário, notadamente para o transporte de car-

gas, o que faz com que qualquer disrupção nesse 

modo faça com que o comércio do país entre em 

um estado de caos. O DNIT, que tem como uma de 

suas responsabilidades a multimodalidade e o de-

senvolvimento também dos modos de transporte 

ferroviário e aquaviário, deve estudar, tempesti-

vamente, maneiras de ampliar estes modais, para 

evitar que no futuro, qualquer disrupção neste as-

sunto tenha consequências mais graves.

A economia do país ainda está se recuperando 

lentamente, com o crescimento de 1,3% em 2018 e 

queda de 0,5% no desemprego médio em relação a 

2017, de 12,7% para 12,2%. Embora a recuperação 

seja lenta, foi observado um aumento de quase 

10% na arrecadação de impostos em 2018, porém 

ainda não é foi o suficiente para suprir os gastos 

excessivos do governo, em especial com a situação 

da previdência. Com isso, o orçamento do DNIT 

ainda não deve aumentar em um futuro próximo.

Embora a recuperação seja lenta, foi observa-

do um aumento de quase 10% na arrecadação de 

impostos em 2018. Contudo, tal aumento não foi 

suficiente para suprir os gastos excessivos do go-

verno, em especial com a situação da previdência, 

o que refletiu na administração pública como um 

todo. No DNIT o orçamento autorizado para 2018 

foi aproximadamente 8, 9 bilhões de reais, um de-

créscimo de 13,5% ou (1,39 bilhões) em relação ao 

orçamento do ano anterior.

Em 2018, foi constatado que os DETRANs dos 

estados estavam emitindo as GRUs para os moto-

ristas e empresas infratores das rodovias do DNIT, 

sem o conhecimento ou repasse de verbas para o 

governo federal. Por esse motivo, a iniciativa da dí-

vida ativa foi parcialmente suspendida, para evitar 

possíveis processos contra a Autarquia, de infra-

tores que já tiveram a GRU emitida pelo DETRAN.
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Em 2018 entrou em vigor o Sistema Nacional 

de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Si-

naflor). É um sistema criado para controlar todo o 

material lenhoso gerado por atividades de supres-

são de vegetação e que subsidiará a liberação da 

Autorização de Supressão de Vegetação (ASV). O 

sistema exige mais dados do que o estipulado nos 

termos de referência padrão do IBAMA. Tal fato 

deve gerar atrasos na expedição de ASV, no futu-

ro, em virtude dos contratos não abarcarem a to-

talidade das informações solicitadas. Do ponto de 

vista ambiental, essa situação poderá gerar impac-

tos para a Autarquia, como por exemplo, atrasos 

maiores nos projetos administrados pelo DNIT.

Do ponto de vista legal, entraram em vigor al-
guns normativos que alteraram o edital padrão e 
as minutas de contrato do DNIT. A convenção nº 
94 da OIT (Organização Internacional do Traba-
lho, a Instrução Normativa nº 6 de 06/07/2018 e 
o Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, 
melhoraram a relação entre empregado e empre-
gador das empresas contratadas pelo DNIT, tendo 
impacto positivo nos projetos da Autarquia.

Em adição aos normativos acima, o Decreto nº 
9.412 de 18 de junho de 2018 atualizou os valores 
das modalidades de licitação de que trata o art. 23 
da Lei nº 8.666/3, o que implicou na adequação da 

entidade às novas regras.

CENÁRIO INTERNACIONAL

O Brasil, em 2018, manteve a sua nota baixa de 

investimento por parte das agências de Rating, com 

status de “alto risco”, sem recomendação para inves-

timento. De acordo com as agências de avaliação, o 

cenário irá mudar apenas quando, e dependendo de 

como, as reformas forem realmente aprovadas, em 

específico a reforma da previdência. A estratégia de 

privatização e concessões do novo governo, em es-

pecial do Ministério da Infraestrutura, dependerá em 

parte do aumento no nível de investimento do Brasil 

aos olhos estrangeiros.

Em 2018 se iniciou uma guerra comercial entre 

EUA e China, que causou um impacto ambíguo na 

economia do Brasil. Por outro lado, tal guerra co-

mercial pode diminuir o poder de compra de am-

bos os países, que tem efeito negativo na economia 

mundial, e a médio prazo, pode afetar negativa-

mente a economia do Brasil.  De qualquer forma, 

as exportações em 2018 aumentaram 10% em re-

lação a 2017, ano onde as exportações já haviam 

aumentado significativamente. Os corredores lo-

gísticos administrados pelo DNIT continuam sendo 

extremamente relevantes para o escoamento da 

produção.

Ao longo do ano, diversas tecnologias já existen-

tes como drones e veículos elétricos foram popu-

larizadas e ficaram mais baratas e acessíveis. Des-

taque para os carros autônomos cujas fabricantes 

aprimoraram os softwares  e deixaram seus veículos 

mais acessíveis, e até mesmo a Tesla apresentou 

um caminhão autônomo e elétrico para o trans-

porte de carga. A tecnologia de veículos autônomos 

tem a possibilidade de mudar toda a lógica por trás 

dos projetos de infraestrutura de transportes e com 

a popularidade de tais tecnologias, o governo brasi-

leiro deve atualizar e adaptar suas leis e projetos de 

acordo, os quais afetam diretamente o DNIT.
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1.4. Modelo de negócios (cadeia de valor)

FERROVIÁRIO:
•  27.162,6 Km de ferrovias 
•  17 Corredores ferroviários
•  Gestão de 28 mil bens não operacionais
•  16 contratos ferroviários
•  5.609 Cruzamentos ferroviários mapeados
•  R$ 110 milhões de carteira de contratos

O DNIT 
em números

CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA:
63.934,7 Km de malha rodoviária
153 contratos de construção rodoviária
R$ 17,2 bilhões de carteira de contratos
11 mil empregos diretos

MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA:
663 contratos de manutenção
R$ 24,8 bilhões de carteira de contratos
88,5% da malha se encontra na condição 
boa pelo ICM

OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS:
173 contratos de operação
5,6 bilhões de carteira de contratos
26 unidades móveis de pesagem
2.563 equipamentos de velocidade em operação
4.793 faixas monitoradas
43.610 Km de malha sinalizada

83,8% da malha rodoviária 
pavimentada, equivalente a 
53 mil quilômetros

Redução de 14% no 
número de acidentes 
com vítimas fatais 

4.703 bens ferroviários 
destinados

6 novas IP4 entregues
em 2018

129 Km de rodovias 
duplicadas

330 Km de rodovias 
implantadas

Administrações 
Hidroviárias – AH’sOrçamento Superintendências

AQUAVIÁRIO:
•  Atuação em 9 bacias hidrográficas
•  21.000 Km economicamente navegáveis
•  40 instalações portuárias de Pequeno
Porte - IP4 construídas
•  4,2 milhões de habitantes impactados
pelo uso das IP4
•  1,3 bilhão de carteira de contratos

R$ 8,9
Bilhões 26

Diretorias

7
Servidores

2.514
Contratos ativos

em 2018

1456
Carteira ativa

R$ 55,45
Bilhões 8

Nossas Entregas para a Sociedade

Figura 4 - Modelo de Negócios do DNIT
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2. Planejamento Estratégico e Governança

O planejamento estratégico do DNIT é realizado quadrienalmente e tem 

como principal produto o mapa estratégico, do qual derivam os objetivos, 

iniciativas e indicadores estratégicos, elementos norteadores para que a or-

ganização mantenha o foco na sua missão e visão. Os objetivos estratégicos 

traduzem os resultados a serem alcançados pela organização. As iniciativas 

estratégicas delimitam projetos e ações que precisam ser priorizadas e desen-

volvidas para que o DNIT atinja seus objetivos. 

Os indicadores estratégicos, por sua vez, definem métricas para mensurar se 

os resultados almejados foram alcançados e verificar a efetividade das ações da 

Autarquia. Independentemente da periodicidade de mensuração dos indicado-

res, o monitoramento desses e das iniciativas estratégicas é feito mensalmente 

e trimestralmente, por meio das reuniões do Comitê Estratégico. Nessas reuni-

ões são feitas revisões para avaliar se os indicadores e iniciativas ainda são es-

tratégicos para o DNIT e para avaliar a necessidade de alterações dos mesmos.

Mapa Estratégico

Missão + Visão

Análise dos Ambientes

Definição de Objetivos

Situação Atual

Definição da Estratégia

Desdobramento de Estratégia

Planejamento 
Estratégico Estratégia

Objetivos Estratégicos

Iniciativas Estratégicas

Indicadores Estratégicos

O atual mapa estratégico do DNIT foi elaborado em 2014 e está alinhado 

com o mapa estratégico construído pelo Ministério dos Transportes e formali-

zado por intermédio da Portaria de nº 159, de 26 de setembro de 2013. 

Em 2018 iniciou-se o processo de discussão para elaboração do novo pla-

nejamento estratégico para o DNIT, com previsão de finalização em 2019, na 

gestão do novo governo. A seguir é apresentado o mapa estratégico do DNIT. 

Figura 5 - Visão resumida do planejamento estratégico do DNIT
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AMBIENTEPESSOAS

IMPLANTAR A 
GESTÃO POR 

COMPETÊNCIAS
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O

GOVERNANÇA

INTEGRAR OS 
SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES

RE
SU
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AD

OS

ALINHAR A 
ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 
À ESTRATÉGIA

ASSEGURAR A 
TRANSPARÊNCIA 

DA GESTÃO

OR
GA

NI
ZA

ÇÃ
O

IN
TE

RN
A

APRIMORAR O 
AMBIENTE 

ORGANIZACIONAL

IMPLANTAR A 
GESTÃO POR 
RESULTADOS

MISSÃO:  IMPLEMENTAR A POLÍTICA  DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CONTRIBUINDO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PAÍS 

VISÃO: SER RECONHECIDO PELA QUALIDADE NA GESTÃO E OFERTA DE 
UMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES COM PADRÕES 

INTERNACIONAIS DE EXCELÊNCIA

IMPLANTAR PLANEJAMENTO 
INTEGRADO

PROMOVER A INOVAÇÃO

PLANEJAMENTO 

APRIMORAR A GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL

AMPLIAR A MALHA VIÁRIA 
FEDERAL

ASSEGURAR A 
MANUTENÇÃO DA MALHA 

VIÁRIA
CONTRIBUIR PARA A 

SEGURANÇA DOS USUÁRIOS
ELEVAR O NÍVEL DE SERVIÇO 

DAS VIAS

ASSEGURAR A CELERIDADE E 
QUALIDADE DAS CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÃO

APRIMORAR O CONHECIMENTO  
SOBRE O MERCADO

GARANTIR A QUALIDADE DAS 
OBRAS E SERVIÇOS 

FORTALECER A FISCALIZAÇÃO 
DAS OBRAS E SERVIÇOS 

MELHORAR A QUALIDADE DOS 
ESTUDOS E PROJETOS DE 

ENGENHARIA

APRIMORAR  A GESTÃO FÍSICA E 
FINANCEIRA DAS OBRAS E 

SERVIÇOS 

EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA MALHA E DOS SERVIÇOS 

DESENVOLVER O 
CAPITAL 

HUMANO

Figura 6 - Mapa Estratégico do DNIT

Mapa estratégico do DNIT - ferramenta norteadora para as definições estratégicas e tomadas de decisão do DNIT.
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2.1. Principais objetivos estratégicos Promover a inovação

Implantar o planejamento 
integradoAmpliar a malha viária federal

Aprimorar a gestão  
socioambiental

Contribuir para a  
segurança dos usuários

Aprimorar o conhecimento  
sobre o mercado

A seguir são apresentados os objetivos estratégicos  
do DNIT, agrupados por tema do mapa estratégico.

Melhorar a qualidade dos  
estudos e projetos de EngenhariaElevar o nível de serviço das vias

Assegurar a celeridade e 
qualidade das contratações

Assegurar a manutenção  
da malha viária

Promover a inovação tecnológica por meio 
de pesquisas e utilização de novas técnicas 
aplicadas ao setor de transportes por meio 
da estruturação de um centro de excelência 

visando a identificação de melhores práticas/
tecnologias aplicadas ao setor

Implantar o processo de planejamento 
reduzindo o tempo de entrega dos produtos, 

efetuando a integração de todas as fases 
do empreendimento (estudos, projetos, 
desapropriações, licenças, construção, 

manutenção etc.) evitando a duplicidade e 
morosidade de atividades, eliminando custos 

desnecessários e dando celeridade aos 
empreendimentos.

Ampliar a malha rodoviária federal 
visando a expansão das áreas de fronteira 

agrícola, industrial e mineral, o escoamento 
da produção, a integração com países 

da América do Sul e a redução das 
desigualdades regionais.

Aperfeiçoar a gestão socioambiental a 
partir do entendimento dos desafios 

socioambientais, incorporando seus custos e 
impactos no planejamento e orçamento dos 

empreendimentos, bem como contribuir para 
a obtenção de um melhor marco regulatório 

do setor.

Reduzir os pontos de acidentes recorrentes 
e, com efeito, o número de acidentes 
nas estradas federais, e induzir um 

comportamento do usuário de acordo com 
a legislação vigente em relação à velocidade 

e aos limites de peso

Adquirir novos conhecimentos 
especializados nos diversos segmentos 
do mercado de engenharia necessários 

para fortalecer a qualidade das licitações, 
melhorar a avaliação das propostas de 

engenharia, e possibilitar maior segurança 
na seleção de projetos com a avaliação do 
porte da empresa vis-à-vis a capacidade 

operacional de execução dos serviços 
demandados.

Melhorar a análise e aprovação dos estudos 
e projetos sem prejuízo da celeridade, 

permitindo ao DNIT melhorar a qualidade 
das obras e mitigar o risco de obras 

deficitárias e a necessidade de aditivos para 
correção de projetos deficientes

Oferecer nível de serviço adequado por 
meio da adequação ou duplicação da malha 

rodoviária ou da implantação/adequação 
de contornos e travessias urbanas, visando 

a redução do tempo de viagem e do 
custo logístico, com conforto, fluidez e 

confiabilidade dos serviços de transporte.

Aperfeiçoar e dar celeridade ao processo 
licitatório/contratação visando reduzir 

o ciclo e melhorar a qualidade e 
normatização dos Termos de Referência e 

Editais.

Assegurar a manutenção da malha viária 
por meio de programas de manutenção 

estruturados que garantam a funcionalidade e 
qualidade a longo prazo nas rodovias federais 

para proporcionar a redução do tempo de 
viagem e do custo logístico, aumentando a 

segurança, conforto, a fluidez e confiabilidade 
dos serviços.

Ampliação e 
qualificação das 
malhas dos serviços

Planejamento Contratação

Temas Estratégicos
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Garantir a qualidade  
das obras e serviços

Fortalecer a fiscalização  
das obras e serviços 

Alinhar a estrutura  
organizacional à estratégia

Aprimorar a gestão física e 
financeira das obras e serviços

Implantar a gestão  
por resultados

Implantar a gestão  
por competências

Desenvolver o  
capital humano

Integrar os sistemas de 
informações

Aprimorar o ambiente 
organizacional

Assegurar a transparência  
da gestão

O DNIT pretende viabilizar a estrutura 
necessária para que a qualidade das obras 

e serviços prestados estejam de acordo 
com os padrões internacionais, realizando o 

redesenho do processo de análise de projetos, 
padronização de ferramentas e normas 

técnicas, bem como o estabelecimento e o 
constante aperfeiçoamento de indicadores 

para aferição da qualidade das obras.

Aperfeiçoar a fiscalização das obras e serviços 
investindo nas superintendências para refletir 
todo o escopo de atuação do DNIT (ampliação, 
manutenção e operação) e assegurar melhor 

aferição dos resultados contratuais.

Adequar à estrutura organizacional 
às responsabilidades, atividades, 

procedimentos e fluxo de informações 
no sentido de assegurar que a instituição 

esteja capacitada para executar as 
estratégias.

Normatizar e padronizar os fundamentos de 
gestão físico-financeira da obra e implantar 
sistema integrado de acompanhamento do 

avanço dos empreendimentos, tanto do ponto 
de vista físico, quanto financeiro.

Implantar a gestão por resultados adotando 
modelo que defina os resultados a serem 

alcançados, promova o alinhamento 
organizacional em torno de objetivos 
e metas institucionais, possibilite os 

redirecionamentos e consolide, em tempo 
hábil, o aprendizado contínuo, focando no 
alinhamento da estratégia com a operação 
a partir da gestão de iniciativas e processos

Desenvolver competências estratégicas da 
força de trabalho considerando o conjunto 
de conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessárias para que ocorra, no menor 

tempo possível, um salto de desempenho 
para o alcance dos objetivos estratégicos.

Conceber, implantar e avaliar planos de 
formação visando o desenvolvimento 

de habilidades e competências e 
desenvolvimento sistemático de novos 

conhecimentos.

Implantar sistemas e ferramentas que 
agilizem e possibilitem uma gestão célere 
e eficaz, na Sede e nas superintendências, 
tendo sempre como base as prioridades 

estratégicas da autarquia, o acesso adequado 
às informações pelas áreas interessadas, 

e a intercomunicabilidade dos sistemas de 
informação.

Adequar o ambiente organizacional às 
mudanças necessárias para o alcance 

dos objetivos estratégicos, identificando 
os fatores que afetam a motivação, 

o comprometimento dos servidores, 
a transversalidade das ações entre 
as unidades e o aprimoramento da 

comunicação interna.

Assegurar a transparência ao divulgar 
desempenho da gestão no alcance das 

metas estratégicas e dos fatos relevantes, 
estabelecendo canal de comunicação direta 
entre servidores e diretorias, bem garantir 
o cumprimento do preconizado pela Lei de 

acesso à informação (Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011).

Temas Estratégicos

A seguir são apresentados os objetivos estratégicos do 
DNIT agrupados por tema do mapa estratégico.

Governança

Execução e Fiscalização

Pessoas

Ambiente
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Iniciativas estratégicas

Para implementar as prioridades definidas pelos objetivos estratégicos, 

o DNIT se utiliza de algumas ferramentas importantes. A primeira delas é a 

iniciativa estratégica, projeto que serve para promover os principais resulta-

dos esperados e contribuir com a melhoria contínua dos processos organi-

zacionais. O acompanhamento das iniciativas estratégicas é realizado com 

periodicidade mensal pelas Diretorias do DNIT. O status de cada atividade, 

em conformidade com o previsto no respectivo Cronograma, é acompanha-

do e monitorado pelo Escritório de Gestão Estratégica da Diretoria Executiva, 

unidade responsável pelo acompanhamento das iniciativas estratégicas. No 

final de 2018 ocorreu uma revisão das Iniciativas Estratégicas, o que culminou 

com a revogação da Portaria nº 2.112 de 16/11/2017 que foi substituída pela 

Portaria nº 6.292 de 03/12/2018.

A tabela abaixo apresenta a lista atualizada das 31 iniciativas estratégicas 

do DNIT com a especificação da área responsável e do objetivo estratégico ao 

qual a iniciativa está vinculada.

Tema estratégico Objetivo Estratégico Iniciativa Estratégica Área

Planejamento

Implantar o planejamento integrado

Ampliação da Utilização da Gerência de Pavimentos DPP/CGPLAN

Desenvolvimento do Processo de Planejamento Integrado DPP

Atualizar o Programa PROSEFER DIF

Implementação da Modelagem da Informação da Construção (BIM) Aplicada a Projetos de Infraestrutura DPP

Aprimorar a gestão socioambiental
Aprimoramento do Processo de Gestão Ambiental DPP / CGMAB

Aprimoramento do Processo de Gestão de Desapropriação e Reassentamento DPP / CGDR

Contratação

Melhorar a qualidade dos estudos e projetos de engenharia
Melhoria do Processo de Elaboração e Análise de Estudos e Projetos DPP / CGDESP

Remodelagem do IPR DPP / IPR

Assegurar a celeridade e qualidade das contratações Melhoria dos Processos de Contratação DIREX / CGCL

Aprimorar o conhecimento sobre o mercado Consolidação do Novo Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) DIREX / CGCIT

Execução e Fiscalização

Garantir a qualidade das obras e serviços

Implantação do Plano Nacional de Controle de Velocidade (PNCV) DIR / CGPERT

Implantação da Pesagem em Movimento (PIAF) DIR / CGPERT

Modelagem da 2ª Etapa das Obras e Serviços de Sinalização e Segurança Viária (BR Legal) DIR / CGPERT

Integração SUPRA DIR / CGCONT/CGPERT

Implantação do Centro Integrado de Controle e Operação DIR / CGPERT

Implantação do PROARTE DIR/CGMRR

Fortalecer a fiscalização das obras e serviços
Implantação do Novo Modelo de Supervisão para Área de Manutenção Rodoviária DIR / CGMRR

Implementar Programa para Outorga das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte – IP4 DAQ

Aprimorar a gestão física e financeira das obras e serviços Consolidação do Escritório de Empreendimentos DIREX / EGP
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Tema estratégico Objetivo Estratégico Iniciativa Estratégica Área

Ampliação e qualificação da malha de 
serviços Contribuir para a segurança dos usuários Implantação do iRAP nas Rodovias do DNIT DIR / CGPERT

Governança

Alinhar a estrutura organizacional à estratégia Consolidação dos Novos Negócios DIREX

Integrar os sistemas de informações

Gestão do Patrimônio Ferroviário DIF

Remodelagem da TI para Alavancar as Áreas Fim e para Capturar Valor de Novas Tecnologias DAF / CGTI

Aprimoramento e Manutenção da Infraestrutura e Sistemas para Continuidade do PNCV DAF / CGTI

Aprimoramento da Infraestrutura de Informação e Comunicação das Unidades, Colaboradores e Dispositivos Conectados DAF / CGTI

Implantar a gestão por resultados
Consolidação do Novo Modelo de Governança DIREX / EGE

Aprimoramento da Infraestrutura e do Ambiente de Trabalho nas Instalações do DNIT DAF / CGLOG

Assegurar a transparência da gestão Elaboração e Implantação do Plano de Comunicação DG / ASCOM

Pessoas Implantar a gestão por competências
Definir, Avaliar e Desenvolver as Competências Estratégicas DAF / CGGP

Redesenho do Modelo de Avaliação e Reconhecimento do Desempenho DAF / CGGP

Ambiente Aprimorar o ambiente organizacional Estruturar Plano de Descentralização DIREX / CGCL

Indicadores estratégico

Outra importante ferramenta de gestão é o indicador estratégico, que é 

uma forma de representação quantitativa utilizadas para acompanhar e me-

lhorar os resultados da Autarquia. Ele mostra a eficiência da organização na 

utilização dos recursos públicos, verifica o cumprimento dos objetivos institu-

cionais, verifica o atendimento das metas estabelecidas pela administração e 

instrumenta os processos de tomada de decisão.

Durante o ano de 2018, foi identificada a necessidade de revisão da car-

teira de indicadores estratégicos, para que fossem definidos indicadores que 

direcionassem melhor o DNIT para o atingimento da visão e missão estabe-

lecidas. Com o aval dos membros dos Comitês de Governança, Estratégico e 

Riscos Corporativos, no dia 23 de fevereiro de 2018, 1ª Reunião Conjunta dos 

referidos Comitês, foi deliberada a revisão da referida carteira.

O Escritório de Gestão Estratégica – EGE realizou, junto às Diretorias, a re-

visão da carteira de indicadores estratégicos da Autarquia, a qual foi aprovada 

na Reunião de Alinhamento Estratégico (R.A.E) realizada no dia 09 de outubro 

de 2018, passando de 35 para 28 indicadores.

Com a revisão dos indicadores estratégicos, houve a revogação da Por-

taria nº 2.112 de 16/11/2017 que foi substituída pela Portaria nº 6.299 de 

03/12/2018.

Abaixo é apresentada a lista dos 28 indicadores estratégicos monitorados 

pelo DNIT.

Tabela 2 - Iniciativas estratégicas
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Tema estratégico Objetivo Estratégico Indicador Estratégico Área

Planejamento

Implantar o planejamento integrado
Percentual de execução do orçamento DPP / CGPLAN / COPINV

Percentual de execução financeira DPP / CGPLAN / COPINV

Aprimorar a gestão socioambiental
Número de bens não operacionais destinados DIF / CGPF

Proporção de obras do DNIT sem autos de infração resultantes de regulamentos ambientais impostos pelos órgãos ambientais DPP / CGMAB

Contratação
Assegurar a celeridade e qualidade das contratações Tempo médio entre a data de abertura do processo de compras até a data de Homologação da Licitação - (Ciclo de Contratação) DIREX / CGCL

Melhorar a qualidade dos estudos e projetos de engenharia Tempo médio de desenvolvimento do projeto DPP / CGDESP

Governança
Alinhar a estrutura organizacional à estratégia Índice de Governança e Gestão do DNIT Sede DIREX / EGE

Integrar os sistemas de informações Indicador Geral do PDTI CGTI

Pessoas Desenvolver o capital humano

Percentual de execução do orçamento destinado ao PEA DAF / CGGP

Percentual de servidores capacitados nas competências priorizadas no PEA DAF / CGGP

Índice de Absenteísmo DAF / CGGP

Índice de Rotatividade DAF / CGGP

Ampliação e qualificação da 
malha de serviços

Contribuir para a segurança dos usuários  

Índice de Fatalidade em Rodovias Federais sob administração do DNIT DIR / CGPERT

Índice de faixas de monitoramento de controle de velocidade operacionais DIR / CGPERT

Índice de equipamentos fiscalizadores de excesso de peso em operação DIR / CGPERT

Proporção da malha rodoviária federal em intervenção pelo BR-LEGAL DIR / CGPERT

Elevar o nível de serviço das vias

Índice de Conflitos Ferroviários Solucionados DIF / CGOFER

Proporção da Malha Rodoviária sob administração do DNIT com classificação iRAP superior a 3 estrelas DIR / CGPERT

Nível de infraestrutura da malha hidroviária DAQ / CGGOP

Assegurar a manutenção da malha viária

Índice de Construção de contornos, anéis e travessias urbanas e outras intervenções DIR / CGCONT

Proporção da malha viária (PAV + NPAV em intervenção por contrato de manutenção rodoviária DIR / CGMRR

Proporção da malha considerada “boa” pelo Índice de Condição da Manutenção – ICM DIR / CGMRR

Proporção da Malha Rodoviária Federal sob administração do DNIT coberta por contratos de manutenção estruturada DIR / CGMRR

Índice de condição da conserva DIR / CGMRR

Proporção da Malha rodoviária sob administração do DNIT Pavimentada DIR / CGCONT

Percentual da malha rodoviária federal sob administração do DNIT com medição de qualidade (ICS) DPP / CGPLAN

Percentual da malha rodoviária sob jurisdição do DNIT pavimentada DPP / CGPLAN

Ampliar a Malha Viária Federal Índice de ampliação da malha rodoviária DIR / CGCONT

Tabela 3 - Indicadores estratégicos
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2.2. Descrição das estruturas de 
governança

O DNIT, como a Autarquia executiva, tem o im-

portante papel de implementar as políticas públicas 

relacionadas à infraestrutura de transporte terres-

tre e aquaviário, integrante do Sistema Federal de 

Viação e, por isso, busca constantemente a adoção 

dos mecanismos de governança e gestão, instruí-

dos pelos órgãos de controles e fiscalizadores, dan-

do mais visibilidade e transparência às suas ações.  

Tem sido um desafio para o DNIT aprimorar e 

executar o Modelo de Governança na Sede e nas 

Unidades Descentralizadas. O modelo atual re-

quer mudanças em todos os níveis da Autarquia. 

O Escritório de Gestão Estratégica - EGE e o Escritó-

rio de Gerenciamento de Processos - EGEPRO são 

agentes importantes no processo de transforma-

ção e aculturação da entidade. Os escritórios têm 

como objetivo apresentar de forma clara e concisa 

os principais tópicos de Governança, Estratégia 

(Iniciativas e Indicadores), Riscos Corporativos e 

Processos. Além disso, compete a eles dissemi-

nar a execução das boas práticas recomendadas 

e orientar a todos os servidores e colaboradores 

do DNIT na melhor compreensão dos conceitos e 

princípios fundamentais da Governança e da Ges-

tão, facilitando a aplicação destes no dia a dia e 

promovendo o nivelamento de conhecimentos 

nesta temática.

Governança Corporativa

O modelo de Governança implantado no DNIT 

foi desenvolvido pela Diretoria Executiva – DIREX a 

partir da premissa que os canais de contato entre 

os diferentes agentes devem ser harmoniosos e 

alinhados, de forma a obter uma maior eficiência 

na governança estratégica da Autarquia. 

Junto com esse modelo foram implantados 3 

(três) Comitês, são eles: 

O Comitê Estratégico, criado por meio da Por-

taria nº 1.541, de 26/03/2018, é uma instância de 

natureza consultiva, cuja finalidade é o assessora-

mento à Diretoria Colegiada do DNIT nos assuntos 

relacionados à elaboração, revisão, monitoramen-

to, controle e gestão da estratégia organizacional 

da Autarquia. O Comitê deve ter pleno conheci-

mento da missão, visão e valores da organização, 

zelando pelos seus aprimoramentos. 

O Comitê de Governança, criado por meio 

Portaria 1.538 de 26/03/2018, é uma instância de 

natureza consultiva, cuja finalidade é o assessora-

mento à Diretoria Colegiada do DNIT nos assuntos 

relacionados às boas práticas de governança da 

Autarquia. O Comitê deve ter pleno conhecimen-

to das políticas e processos relacionados à gover-

nança do órgão observando o nível de governança 

adotado pelo órgão e zelando pela efetiva adoção 

das melhores práticas. 

O Comitê de Riscos, criado por meio da Portaria 

nº 1.970, de 24/10/2017,é uma instância de nature-

za consultiva, cuja finalidade é o assessoramento à 

Diretoria Colegiada do DNIT nos assuntos relacio-

nados à identificação, avaliação, monitoramento e 

controle, e gestão dos riscos corporativos da Autar-

quia. O Comitê deve ter pleno conhecimento dos 

riscos corporativos, zelando por suas tratativas.

Para o DNIT Sede o modelo funciona da se-

guinte maneira:

Cada diretoria da Autarquia deverá realizar 

uma Reunião Estratégica da Diretoria (RED) men-

salmente para monitorar o Planejamento Estraté-

gico da Autarquia e discutir as iniciativas, indicado-

res estratégicos.

A  Reunião de Alinhamento Estratégico  (RAE), 

por sua vez, ocorre trimestralmente, mediante con-

vocação da Secretaria da Diretoria Colegiada, sendo 
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responsável pela deliberação acerca das iniciativas 

estratégicas, indicadores estratégicos, riscos corpo-

rativos e demais assuntos estratégicos do DNIT.

Com o propósito de facilitar o entendimento do 

funcionamento e esclarecer dúvidas pontuais sobre 

a Reunião de Estratégica da Diretoria (RED) e sobre 

a Reunião de Alinhamento Estratégico (RAE), foram 

elaborados manuais que disponibilizam instrumen-

tos básicos e orientações para os participantes, pro-

porcionando-lhes uma linha padronizada de traba-

lho com foco em possibilitar maior eficácia.

Trimestralmente são realizadas as Reuniões 

dos Comitês de Governança, Estratégico e Riscos, 

conforme calendário do exercício aprovado. Os 

Comitês deverão assessorar as deliberações da 

Diretoria Colegiada do DNIT sobre as questões es-

tratégicas, de governança e de gestão dos riscos 

corporativos do DNIT. Essas reuniões têm como 

objetivo discutir, deliberar e orientar sobre os te-

mas acima citados. 

Todas as recomendações discutidas nas reu-

niões dos Comitês de Governança, Estratégico e 

Riscos Corporativos deverão ser aprovada pela Di-

retoria Colegiada. 

O modelo de Governança destinado às Supe-

rintendências Regionais e Administrações Hidrovi-

árias segue as diretrizes que nortearam a implan-

tação do novo modelo na Sede do DNIT. 

A orientação para a execução do Modelo de 

Governança nas Superintendências Regionais e 

Administrações Hidroviárias é que sejam realiza-

das reuniões internas mensais para o alinhamento 

das informações nos níveis táticos e operacionais, 

que deverão ser reportadas ao gestor de cada Uni-

dade Descentralizada. 

Após todo o alinhamento, as Superintendên-

cias são responsáveis por enviarem as informa-

ções (status) das iniciativas, indicadores e riscos 

corporativos para o DNIT Sede (EGE). 
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Governança
Legenda
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Equipe em geral

Chefes de serviços e Equipe

Coordenadores de 
Engenharia, CAF’s

Superintendente
e Coordenadores 
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Colegiada

Reuniões Colegiadas 
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Informações

Informações, 
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RISCO
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A figura abaixo fornece uma visão geral de como os 3 principais agentes se relacionam e dos principais mecanismos de deliberação e tomada de decisão. 

Figura 7 - Modelo de Governança DNIT
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Etapa Processo 2017 % 2017 Processos 2018 % 2018 Variação

Não iniciado 288 73% 155 34% (-) 133

Em andamento 77 19% 255 56% (+) 178

Implantado 30 8% 45 10% (+) 15

Inventário parcial 395 100% 455 100% (+) 60

2.3. Gestão de Processos

A implantação da Gestão de Processos no DNIT 

é uma iniciativa da Diretoria Executiva (DIREX) ini-

ciado em 2013, a partir da criação do Escritório de 

Gerenciamento de Processos (EGEPRO). No final de 

2016 iniciou-se um trabalho de reestruturação des-

se escritório, culminando com a redefinição da ca-

deia de valor do DNIT e a elaboração de uma nova 

metodologia de gerenciamento de processos.

As ações decorrentes da nova metodologia de 

gerenciamento de processos no DNIT permitiram 

que, em 2017, o EGEPRO se consolidasse, passan-

do a atuar de forma mais ativa. Em 2018, foram atu-

alizados os manuais, diretrizes e procedimentos, 

com a preocupação de oferecer uma metodologia 

mais atual e direcionada à Autarquia, bem como a 

realização de capacitações e treinamentos periódi-

cos destinadas aos servidores e colaboradores do 

DNIT (Sede e Superintendências Regionais). 

Apesar dos esforços, o nível de maturidade em 

processos ainda é baixo. A cadeia de valor do DNIT 

está em evolução, tendo somente seu primeiro 

nível construído. A figura 9 fornece uma visão de 

como a cadeia de valor da Autarquia está estrutu-

rada e dos principais macroprocessos de primeiro 

nível. O desdobramento dos demais níveis ocor-

rerá à medida que novos processos forem sendo 

identificados e mapeados. 

Em 2018 houve uma evolução significativa no 

mapeamento de processos da autarquia. Apesar do 

% de implantação de processos não ter crescido sig-

nificativamente (+2%), houve uma evolução expres-

siva no % de processos em andamento (+ 37%). Ao 

Tabela 4 - Comparação anual do quantitativo de processos por etapa. Fonte: EGEPRO

Figura 8 - Total de Processos DNIT

final de 2017, cerca de 27% dos processos identifi-

cados estavam implantados ou em andamento. Em 

2018 esse percentual subiu para 66%, um avanço 

significativo. A tabela 4 mostra um comparativo das 

quantidades de processos por etapa entre os anos 

de 2017 e 2018.  Já a figura 8 detalha a quantidade 

de processos por fase ao final de 2018.

Total de Processos DNIT: 455

LEGADO CONFIRMADO PROCESSO 
DESENHADO

PROCESSO 
DESENHADO E 

DESCRITO

INDICADOR 
DEFINIDO

NOTA 
TÉCNICA 
EMITIDA

PROCESSO 
IMPLANTADO

123 32 53 96 89 17 45
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Figura 9 - Cadeia de Valor do DNIT
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2.4. Principais canais de 
comunicação com a sociedade e 
partes interessadas

Visando trazer mais transparência e melhorar 
a comunicação com o cidadão, o DNIT passou a 
atuar em Mídias Sociais em meados de 2017, lan-

çando sua página oficial no Facebook. Com uma 
plataforma arrojada e moderna, a página traz in-
formações sobre tudo o que há de novo no DNIT. 
São abordados assuntos sobre inovação, tecnolo-
gia, meio ambiente, sustentabilidade, entreteni-
mento e serviços gerais à sociedade.

Com o intuito de compartilhar conteúdos rele-
vantes e obter um relacionamento mais estreito com 

a sociedade, as Mídias Sociais agora fazem parte da 
rotina do DNIT. A partir do uso adequado de tais re-
des, o DNIT acredita poder fortalecer o relacionamen-
to com diferentes públicos, promover positivamente 
as conquistas e projetos da organização, comparti-
lhar e receber conteúdos úteis ao trabalho das mais 
variadas fontes, além de reforçar o posicionamento 
de marca do Órgão.

Números 

DNIT 
Facebook 

 -  
2018

ALCANCE DA PÁGINAAÇÕES NA PÁGINAVÍDEOSSEGUIDORES DA PÁGINAVISUALIZAÇÕES DA PÁGINA

4.26114036.8004.41112.583

O número de pessoas que 
viram qualquer uma das 

publicações da sua Página

O número de cliques nas 
informações de contato e no 
botão de chamada para ação 

da sua Página

Número total de vezes que 
os vídeos da Página foram 
visualizados por mais de 3 

segundos

O número de pessoas novas 
que seguem sua Página

O número de vezes que o perfil 
de uma Página foi visualizado 

por pessoas conectadas e 
desconectadas

Figura 10 - Principais números do DNIT com relação ao Facebook
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O ano de 2018 apresentou diversos 
destaques na mídia social Facebook, são eles:

Vídeo do Diretor de Infraestrutura Rodoviária 
do DNIT, Luiz Antônio Garcia, na BR-163/PA, 
sobre a Operação Radar 163. 

O vídeo teve alcance de 14,6k, 499 curtidas e 5.806 visualizações.

A publicação ocorreu em fevereiro de 2018, mês em que o escoamento 

da safra de grãos cresce no Brasil, principalmente na BR-163/PA, conhecida 

como “caminho da soja”. Neste período, todos os olhos estão voltados à essa 

rodovia, principalmente das grandes empresas do segmento e da imprensa 

brasileira. O escoamento da safra de grãos move a economia do país na época 

e é de grande importância manter a qualidade das rodovias federais.

Vídeo sobre a campanha Maio Amarelo, que em 2018 
teve como foco a segurança dos pedestres, com mote 
“Atenção pela vida”.

O vídeo teve alcance de 3,4k, 180 curtidas e 646 visualizações.

Todas as postagens que agregam valor ao cidadão através de campanha 

de segurança e educação no trânsito geram maior participação do público nas 

mídias sociais do DNIT. Neste caso, da campanha do Maio Amarelo, o DNIT 

atua como entidade parceira e disseminador, o que traz um olhar positivo da 

sociedade para a Autarquia.

Vídeo do Diretor Executivo, Halpher Luiggi, no 
Inova DNIT, primeiro evento da Autarquia com 
foco em inovação.

O vídeo teve alcance de 4,2k, 92 curtidas e 826 visualizações.

Na palestra em questão, o Diretor abordou as mudanças e inovações mun-

diais na era digital e a conexão da experiência do usuário com serviços pro-

gressistas, e como estes combinados podem se tornar agentes de inovação.

Como parte do posicionamento do DNIT nas mídias sociais, falar sobre 

inovação é uma forma de atrair um público específico para as redes da Autar-

quia, um público mais jovem e moderno. O Inova DNIT durou uma semana e 

recebeu palestras de grandes nomes do mercado de Inovação no Brasil.

Campanha sobre o Portal de Multas realizada em 
novembro de 2018, com foco na apresentação do Portal, 
com destaque nas suas principais funcionalidades.

A publicação teve em alcance de 3,3k, 134 curtidas, 68 compartilhamentos.

Divulgar assuntos sobre multas sempre gera valor ao cidadão e um alto índi-

ce de engajamento. Campanhas que prestam serviço à sociedade tendem a ser 

publicações chave para adquirir um maior envolvimento do usuário com o DNIT.
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O Twitter do DNIT, durante o ano de 2018, 

teve publicações mais focadas na divulgação 

de emergências, alertas e notícias sobre o 

DNIT. Um dos destaques do Twitter no ano 

passado foi a divulgação diária do içamento 

da Ponte do Guaíba, no Rio Grande do Sul. 

Todos os dias, até hoje, são “tweetados” os 

horários de içamento da ponte, o que tornou 

o canal um veículo utilizado pela sociedade 

local para obter informações diárias sobre a 

operação da ponte. Além desses assuntos, 

também são abordados temas e campanhas 

do Facebook, com foco em inovação, tecno-

logia, meio ambiente, sustentabilidade, en-

tretenimento e serviços gerais à sociedade. 

Números 

DNIT 
Twitter 

 -  
2018

MENÇÕESTOTAL DE  
SEGUIDORES

VISITAS  
AO PERFIL

IMPRESSÕES  
DO TWEETTWEETS

1.2331.99734.782 834.500536

O número de 
menções sobre o 
DNIT no Twitter

Número total 
de vezes que os 
vídeos da Página 

foram visualizados 
por mais de 3 

segundos

O número de 
pessoas que 

visitaram o perfil 
do DNIT no Twitter

O número vezes 
que usuários viram 
o tweet no Twitter

O número de vezes 
que foi publicado 

um tweet

Figura 11 - Principais números do DNIT com relação ao Tweeter



31Relatório de Gestão 2018 - DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Números 
BR/163 

 -  
2018

Operação Radar 163

A inspeção diária da BR-163/PA é uma estraté-

gia integrada para escoamento da safra 2018/2019 

e faz parte do conjunto de medidas definidas pelo 

Ministério da Infraestrutura e DNIT, em parceria 

com o Exército Brasileiro. A operação, que teve 

início em dezembro de 2017 e segue até maio de 

2019, traz uma série de ações, como a instalação 

de bases operacionais em três trechos da rodovia 

(pontos críticos), localizados entre os municípios 

de Novo Progresso e Moraes Almeida; mobiliza-

ção de mais de 900 pessoas de equipes do DNIT e 

do Exército; implantação de sinalização específica 

para controle do tráfego, e envio de mais de 40 veí-

culos e equipamentos especiais. Ainda como parte 

da operação, as condições de trafegabilidade da 

rodovia são atualizadas, diariamente, por meio de 

dois boletins informativos e podem ser conferidas 

no endereço www.br163pa.com. Figura 12 - Resumo dos principais números do site da BR 163. Fonte: DNIT- ASCOM
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Em 2019, o DNIT planeja ativar seu Instagram como mais uma fonte de 

contato, relacionamento e divulgação de informações para a sociedade. Pre-

tende-se veicular conteúdos dos mais variados tipos relacionados à Autarquia, 

com foco visual, seguindo a proposta da rede social. 

Além das Mídias Sociais, o DNIT possui outros importantes canais de co-

municação, são eles:

Canal Utilizados 2016 2017 2018 Variação

Cas 0800 165,218 146,301 150,112 3,%

E-mail 925 856 21,914 2.460%

SIC 2056 3024 2778 -8%

Ouvidoria 7,154 12.250 10,690 -13%

E-Ouvi 29 294 493 68%

Siaet 258,056 237,109 258.864 9%

Outros 148 89 402 352%

Total 433,586 399,923 445,253 11%

Tabela 5 - Histórico com os números de atendimentos dos canais do DNIT.  
Fonte: Centro de Atendimento de Serviços - CAS - DNIT- Ouvidoria, Dez/2018.

No exercício de 2018 foi observado expressivo crescimento na quantidade 

de atendimentos catalogados pela Autarquia, visando alcançar o objetivo de pro-

mover a permeabilidade da Instituição em relação às demandas da sociedade.
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Gráfico 1 - Histórico de atendimentos da Ouvidoria.

Dentre os principais pontos observados, verifica-se grande índice de cres-

cimento dos atendimentos procedidos por e-mail. Isso se deve a alterações 

em rotinas promovidas em sinergia pela Coordenação de Multas, pela Ouvi-

doria, e pela Telefonia, com o propósito de aperfeiçoamento e de melhoria 

da qualidade dos serviços prestados, em específico nos relacionados à Autu-

ações de Trânsito.
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No que diz respeito aos resultados das intera-

ções relacionadas, além do aperfeiçoamento nas ro-

tinas de atendimento é possível dispor que soman-

do-se esse fator à atuação integrada de diferentes 

instâncias é conferida ao Departamento importante 

capacidade de revisão de processos e de atividades 

(inclusive manutenção viária), podendo-se relacio-

nar como exemplo a mudança de entendimento 

promovida no decorrer do ano em relação à possibi-

lidade da obtenção de desconto de 40% do valor de-

vido para autuações com apresentação de condutor 

infrator (vide processo nº 50600.017855/2018-16 e 

chamado E-Ouv nº 50650.003018/2018-14), quando 

efetuada, em tempo, pelo Sistema de Notificação 

Eletrônica – SNE

Dado o relato, pode ser indicado como ates-

te de melhorias relativas à Imagem da Autarquia 

a constatação de que a quantidade percentual de 

reclamações recebidas no sistema Ouvidoria Web 

tem reduzido ano a ano (2016 – 36% (2.598), 2017 

– 23% (2.932) e 2018 – 20% (2.151)), classificação 

esta que é atribuída pelos usuários, pelo cidadão, 

quando da formalização de demanda. Em relação 

à Carta de Serviços, reporta-se que ela esteja dis-

ponível no link:

http://www.dnit.gov.br/download/institucional/

carta-de-servicos/carta-de-servicos-completa.pdf

Nos empreendimentos levados a termo, bem 

como nas atividades cotidianas, é presente o cui-

dado e a preocupação para garantir a acessibilida-

de aos produtos, serviços e instalações, no âmbito 

do que podem ser relacionadas como exemplo 

iniciativas tais como a fixação do Serviço de Infor-

mação ao Cidadão – SIC no andar térreo do Edifí-

cio Sede da Autarquia, a implantação de passagem 

com rampa e corrimão para usuários do serviço 

Passe Livre (Ministério da Infraestrutura), que fun-

ciona junto a mesma edificação.
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3. Gestão de Riscos e Controles Internos

3.1. Gestão de riscos e controles internos: vinculação 
entre riscos e objetivos estratégicos

Em 2015, foram realizados diagnósticos, abrangendo as Diretorias, para se 

determinar o grau de maturidade da Autarquia em relação a diversos assun-

tos, tais como: Iniciativas e Indicadores Estratégicos, Governança, Processos 

e Riscos. Após alguns diagnósticos, foi percebido que, em alguns desses as-

suntos, a Autarquia apresentava maturidade bem incipiente ou até mesmo 

inexistente, o que denotou a pouca importância que era dada a esses temas 

fundamentais. Como consequência, iniciou-se, por meio de visitas “in loco”, o 

mapeamento dos riscos (até então uma disciplina desconhecida para a gran-

de maioria dos profissionais da Autarquia), tanto na Sede (em 5 das 7 Direto-

rias) como em suas Unidades Descentralizadas. Esse trabalho findou-se em 

2017 e, teve como resultado, 149 riscos mapeados em 5 Diretorias do DNIT 

e 568 riscos mapeados nas 16 Superintendências Regionais e no Instituto de 

Pesquisa Rodoviário - IPR. 

 Todos os riscos mapeados na sede estão listados e classificados em cate-

gorias e subcategorias conforme a figura 13..

3.2. Riscos significativos quantificados

Além da classificação por categorias e subcategoria, também foi realizada 

a classificação por nível de gestão, agrupando os riscos em operacionais, táti-

cos e estratégicos. . Após uma nova análise, alguns riscos estratégicos foram 

reclassificados e passaram a ser considerados riscos corporativos.  Entende-

-se como corporativos, os riscos que afetam a organização como um todo, 

que impactam diretamente na(s) atividade(s) fim e no atingimento de seus 

objetivos estratégicos, e por esse motivo devem ser tratados prioritariamente.

O mapeamento realizado apresentou diversos riscos que não foram ca-

tegorizados como corporativos, mas que também foram tratados de forma 

prioritária. Todos os riscos tiveram a sua criticidade (probabilidade X impac-

to) definida visando o direcionamento na priorização de tratamento. Quanto 

maior a criticidade, mais alta a prioridade. 

Após a realização desse trabalho, foram priorizados 10 riscos corporativos e es-

tes foram apresentados para validação do Comitê de Riscos, que aprovou 9 desses.

Com os 9 riscos priorizados, foram realizados treinamentos sobre riscos 

corporativos e oficinas para a elaboração de planos de ação visando respostas 

aos riscos priorizados. O resultado foi apresentado ao Comitê de Riscos, que, 

juntamente com os Comitês de Governança e Estratégico, validou os planos 

de ação apresentados e sugeriram mais 2 riscos, que passaram a fazer parte 

da carteira vigente de 11 riscos corporativos priorizados pelo DNIT.Dada a ex-
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Figura 13 - Classificação dos Riscos do DNIT - mapa de riscos do DNIT
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Tabela 6 - Riscos Corporativos priorizados . Fonte: DNIT-DIREX-EGE.

# Risco corporativo Planos de 
Ação

01 Corte orçamentário gerando paralisação de contratos e 
serviços 4

02
Mudanças no planejamento financeiro acarretando atrasos, 
retrabalho e desvio na destinação de recursos para áreas 
sensíveis

1

03 Vacância de cargos estratégicos por mudança institucional 
gerando paralisação ou atraso de programas estratégicos 2

04  Insuficiência e/ou indisponibilidade de recursos humanos 
capacitados gerando dificuldades para executar a estratégia 5

05 Interferência de interesses particulares prevalecerem sobre 
o interesse público do órgão gerando vantagens indevidas 3

06
Desenvolvimento desordenado de sistemas de informação 
pelas áreas de negócio gerando problemas de segurança, 
duplicidade, interoperabilidade e continuidade do negócio

3

07 Controles internos inadequados gerando desvios de 
normas, leis e políticas aplicadas ao DNIT 5

08 Conduta inadequada (fraudes e corrupção) gerando danos 
internos e externos à imagem do DNIT 1

09 Falta de obtenção das Licenças Ambientais 
tempestivamente ao início dos empreendimentos 10

10 Atraso na obtenção da licença ambiental Em elaboração

11 Paralisação de obras em virtude de deliberações dos órgãos 
fiscalizadores

Em elaboração

O DNIT encontra-se na 3ª (terceira) etapa do Ciclo de Gestão de Riscos 

da metodologia preconizada pelo COSO - Committee of Sponsoring Organiza-

tions of the Treadway Commission (em português: Comitê das Organizações 

Patrocinadoras da Comissão Treadway), que possui um total de 6(seis) fases, 

sendo esta, a metodologia adotada pela Autarquia para o assunto riscos.

As próximas ações para a Gestão dos Riscos no DNIT são executar os pla-

nos de ação, bem como, monitorar e comunicar a todos os profissionais da 

Autarquia, fortalecendo o engajamento e consequentemente, obtendo me-

lhores resultados nos tratamentos dos riscos.

Apesar da baixa maturidade da Autarquia em relação ao assunto, 2018 foi 

um ano de desenvolvimento na gestão de riscos. Foram realizadas 4 Reuniões 

do Comitê de Riscos. Além disso, o Escritório de Gestão Estratégica mudou a 

abordagem de gestão do risco, produzindo resultados mais concretos, divul-

gando materiais de apoio (Manual de Riscos Corporativos do DNIT e Infográfi-

cos) e está finalizando a elaboração da Política de Gestão de Riscos, que nor-

teará e promoverá a importância da temática “Riscos” na Autarquia. Há uma 

percepção de que as Superintendências Regionais começaram a se engajar e 

a se preparar para responderem aos riscos mapeados. A tendência é que em 

2019, o DNIT amadureça mais e consolide suas práticas na gestão dos riscos. 

temporaneidade dessas ações, ainda não foram desenvolvidos os planos de 

ação para os 2 últimos riscos.

A próxima tabela mostra a lista dos 11 Riscos Corporativos Priorizados pelo 

DNIT e a respectiva quantidade de planos de ação sugeridos para cada um deles. 

3.3. Medidas de mitigação no exercício.
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Figura 14 - Diagrama COSO - Gestão dos Riscos DNIT. Fonte: DNIT - DIREX - EGE
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4. Resultados 
da Gestão

A apresentação dos resultados da 

gestão foi estruturada com base no 

mapa estratégico do DNIT e está dividida 

em 5 seções – Planejamento; Contrata-

ção; Execução e fiscalização; Ampliação 

e qualificação da malha de serviços; e 

Suporte à gestão. As 4 primeiras seções 
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GARANTIR A QUALIDADE DAS 
OBRAS E SERVIÇOS 
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DAS OBRAS E SERVIÇOS 

APRIMORAR  A GESTÃO FÍSICA E 
FINANCEIRA DAS OBRAS E SERVIÇOS
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Ampliação e Qualificação da Malha e dos Serviços 

AMPLIAR A MALHA 
VIÁRIA FEDERAL

ELEVAR O NÍVEL DE 
SERVIÇO DAS VIAS

ASSEGURAR A MANUTENÇÃO 
DA MALHA VIÁRIA

CONTRIBUIR PARA A 
SEGURANÇA DOS USUÁRIOS

Planejamento 

IMPLANTAR 
PLANEJAMENTO INTEGRADO

APRIMORAR A GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL

PROMOVER A 
INOVAÇÃO

Contratação

MELHORAR A QUALIDADE DOS 
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

ASSEGURAR A CELERIDADE E 
QUALIDADE DAS CONTRATAÇÕES

APRIMORAR O CONHECIMENTO  
SOBRE O MERCADO

Pessoas
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DESENVOLVER O 

CAPITAL HUMANO
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4
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5

A figura a seguir demonstra a estrutura deste capítulo.

representam os temas estratégicos do foco de atua-

ção da Autarquia. Já a seção de Suporte à gestão re-

presenta os temas de organização interna cujas inicia-

tivas afetam diretamente as áreas finalística do DNIT.

Para cada um desses temas, existem subtópicos que 

representam os objetivos estratégicos da organização.  

Cada resultado referente à iniciativa, ação, projeto, 

programa, bem como demais resultados operacio-

nais estão vinculados a um único objetivo estratégico. 

Embora na prática algumas iniciativas possam visar o 

atingimento de mais um objetivo, para fins de simpli-

ficação, optou-se por incluí-las dentro daquele que é 

mais representativo. 

Figura 15 - Estruturação das informações 

do resultado da gestão.
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Com a finalidade de facilitar a identificação e 

caracterização das iniciativas foi criado um conjun-

to de ícones de classificação, os quais foram dividi-

dos em 3 grupos.

Grupo de priorização – Auxilia na identificação 

do grau de priorização da iniciativa, ou seja, se ela 

está vinculada a um programa, ação ou projeto de 

governo; se ela é considerada uma iniciativa estra-

tégica para o DNIT; e se ela foi priorizada em 2018.

Grupo da modalidade de transporte – Auxilia na 

identificação do modo de transporte ao qual a iniciati-

va está vinculada (Rodoviário, Aquaviário e Ferroviário) 

Grupo de classificação socioambiental – Auxilia na 

identificação das iniciativas de cunho social, referen-

tes à desapropriação e reassentamento, e das inicia-

tivas e resultados operacionais de cunho ambiental.

Figura 16 - Ícones de 
classificação das iniciativas
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INICIATIVAS AQUAVIÁRIA

INICIATIVAS PRIORIZADAS EM 2018

IDENTIFICA AS INICIATIVAS  
RELACIONADAS AO MODO  

DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO.

IDENTIFICA AS INICIATIVAS QUE 
FORAM PRIORIZADAS PELA 
GESTÃO NO ANO DE 2018. 

INICIATIVAS RODOVIÁRIAS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

INICIATIVAS AMBIENTAIS

IDENTIFICA AS INICIATIVAS  
RELACIONADAS AO MODO  

DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO.

IDENTIFICA AS INICIATIVAS QUE O 
DNIT CONSIDERA ESTRATÉGICAS 

E QUE SÃO ACOMPANHADAS 
PERIODICAMENTE PELO ESCRITÓRIO 

DE GESTÃO ESTRATÉGICA.

IDENTIFICA AS INICIATIVAS QUE ESTÃO 
VINCULADAS ESPECIFICAMENTE A 

MELHORIA DA GESTÃO AMBIENTAL.

INICIATIVAS FEROVIÁRIAS 

INICIATIVAS DE DESAPROPRIAÇÃO E 

INICIATIVAS DE GOVERNO

IDENTIFICA AS INICIATIVAS  
RELACIONADAS AO MODO DE 

TRANSPORTE FERROVIÁRIO

INICIATIVAS QUE SÃO AÇÕES, 
PROJETOS OU PROGRAMAS DE 
GOVERNO. EM GERAL, ESTÃO 

VINCULADAS À LOA/PPA E POSSUEM 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E METAS 

ESPECÍFICAS. 

REASSENTAMENTO
 INICIATIVAS QUE ESTÃO VINCULADAS 

ESPECIFICAMENTE À MELHORIA DA 
GESTÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E 

REASSENTAMENTO
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Área responsável Iniciativa

DPP Desenvolvimento do Processo de Planejamento Integrado   X X          
DPP Implementação da modelagem de informação da Construção (BIM) aplicada a projetos de infraestrutura   X X          
DIF Atualização do Programa PROSEFER   X X X        
CGMAB  Aprimoramento do Processo de Gestão Ambiental   X X X X X X  
CGMAB  Resultados Operacionais da Gestão Ambiental             X  
CGDR Aprimoramento do Processo de Gestão de Desapropriação e Reassentamento   X X         X
CGDR  Plano Nacional de Desapropriação e Reassentamento - PNDR     X         X
CGDR  Profaixa     X         X
CGDR  Modere     X         X
CGDR  Resultados operacionais de Desapropriação e Reassentamento     X         X
DIF Destinação de bens Ferroviários     X X        
DIREX Implantação do Núcleo de Inovação e Novos Negócios N3I     X          
DIREX Incentivo à cultura de inovação e empreendedorismo     X          
DIREX Implantação do Laboratório de Inovação     X          
DIF Criação do Instituto Nacional de Pesquisa Ferroviária (INPF)     X X        
CGDESP Melhoria do Processo de Elaboração e Análise de Estudos e Projetos   X X   X      
CGDESP Transferir tecnologia e conhecimento técnico para projetos e obras de engenharia e navegação fluvial     X     X    
CGDESP Resultados de estudos, projetos e análises rodoviárias         X      
CGPLAN Resultado da execução dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA         X      
IPR Remodelagem do IPR   X            
DIF Elaboração de estudos para construção de contornos e variantes ferroviárias X   X X        
DIREX Melhoria dos processos de contratações   X X          
DIREX Consolidação do Novo Sistema de Custos Referencias de Obras (SICRO)   X X          
CGPLAN Execução dos contratos referentes a inspeção de Obras de Arte Especiais         X      
CGMRR Implantação do PROARTE X X X   X      
CGMRR Implantação do novo modelo de supervisão para a área de manutenção rodoviária   X X   X      
CGCONT Integração SUPRA   X X   X      
DIREX Consolidação do Escritório de Gestão de Empreendimentos - EGP   X X          
DIF Melhorias da Gestão Ferroviária     X X        
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Área responsável Iniciativa

DAQ Sala de situação DAQ X     X    
CGCONT Execução Física das ações de implantação, pavimentação, adequação, duplicação e restauração X X X   X      
CGCONT Construção de pontes internacionais e nacionais X   X      
CGCONT Adequação de acessos portuários por meio de rodovias federais X X   X      
CGCONT Adequação de travessias urbanas e construção ou adequação de contornos ou anéis rodoviários X X   X      
DAQ Construção de Terminais Fluviais X X     X    
CGPLAN Plano Nacional de Contagem de Tráfego - PNCT X   X      
DIF Construção/Adequação Ferroviária X X X        
DIF Desapropriação de Áreas para Construção da Ferrovia Transnordestina X X X        
DAQ Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovias X X     X    
DAQ Implementar Programa para Outorga das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte – IP4 X X     X    
CGPLAN Plano Nacional de Manutenção Rodoviária - PNMR X   X      
CGPLAN Ampliação da utilização da gerência de pavimentos X   X      
CGPLAN Sistema de Gerenciamento de Pavimento - SGP X   X      
CGMRR Manutenção Rodoviária X X X   X      
DIF Manutenção e Gestão de Ativos Ferroviários X X X        
DAQ Manutenção e Operação de Terminais Hidroviários X X     X    
DAQ Manutenção e Operação de Eclusas X X     X    
DAQ Manutenção das hidrovias X X     X    
DIF Adequação Ferroviária X X        
CGPERT Programa Nacional de Pesagem - PNP X X   X      
CGPERT Implantação da Pesagem em Movimento - PIAF X X X   X      
CGPERT Implantação do Plano Nacional de Controle de Velocidade - PNCV X X X   X      
CGPERT Implantação do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-LEGAL X X   X      
CGPERT Modelagem da 2ª Etapa das Obras e Serviços de Segurança e Sinalização Rodoviária (BR LEGAL 2) X X X   X      
DIF Melhoria dos processos da Diretoria Ferroviária (DIF) X X        
DIF Melhoria em sistemas de Informações Gerenciais da DIF X X        
DIF Gestão do patrimônio Ferroviário X X X        
CGCONT Disponibilizar dados das obras em execução à Sociedade X   X      

Tabela 7 - Relação geral de iniciativas e resultados operacionais de 2018.
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4.1. Tema Estratégico Planejamento

O tema estratégico Planejamento abrange, principalmente, os processos 

e iniciativas do DNIT vinculados ao macroprocesso finalístico "planejar ações 

de infraestrutura" e envolve os principais processos para planejar, avaliar e 

suportar, do ponto de vista técnico, a tomada de decisão de investimentos 

em infraestrutura. O tema estratégico apresenta as principais inciativas para 

garantir o atingimento de três objetivos estratégicos: 

Planejar ações de infraestrutura

Elaborar 
estudos, 

análises e 
projetos

Contratar 
empreendi-

mento

Fiscalizar 
execução de 
empreendi-

mento

Gerir empreendimentos para ampliação e 
manutenção da malha viária

Operar a infraestrutura de transportes

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
(Aquaviário, Ferroviário e Rodoviário)

Figura 17 - Macroprocessos Finalísticos relacionados ao Tema Estratégico Planejamento



44 Relatório de Gestão 2018 - DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Priorização Modalidade de 
Transporte

Classificação 
sócio ambiental

Objetivo Estratégico Iniciativa Área 
responsável

4.1.1 Implantar 
o planejamento 

integrado

Desenvolvimento do Processo de Planejamento Integrado DPP   X X          
Implementação da modelagem de informação da Construção (BIM) aplicada a projetos de infraestrutura DPP   X X          
Atualização do Programa PROSEFER DIF   X X X        

4.1.2 Aprimorar a 
gestão socioambiental

Aprimoramento do Processo de Gestão Ambiental CGMAB   X X X X X X  
Resultados Operacionais da Gestão Ambiental CGMAB             X  
Aprimoramento do Processo de Gestão de Desapropriação e Reassentamento CGDR   X X         X
Plano Nacional de Desapropriação e Reassentamento - PNDR CGDR     X         X
Profaixa CGDR     X         X
Modere CGDR     X         X
Resultados operacionais de Desapropriação e Reassentamento CGDR     X         X
Destinação de bens Ferroviários DIF     X X        

4.1.3 Promover a 
inovação

Implantação do Núcleo de Inovação e Novos Negócios N3I DIREX     X          
Incentivo à cultura de inovação e empreendedorismo DIREX     X          
Implantação do Laboratório de Inovação DIREX     X          
Criação do Instituto Nacional de Pesquisa Ferroviária (INPF) DIF     X X        

Abaixo segue a relação das iniciativas e resultados operacionais repor-

tados nesta seção e respectivos ícones de classificação.

1.  Implantar o planejamento integrado

2.  Aprimorar a gestão socioambiental

3.  Promover a inovação.

Tabela 8 - Relação geral de iniciativas e resultados operacionais do Tema Estratégico Planejamento.
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4.1.1. Implantar o planejamento integrado
O objetivo estratégico visa a integração dos processos de planejamento 

com ganhos de tempo, redução de custos e desperdícios, celeridade e quali-

dade nas entregas, bem como integração de fases do empreendimento (estu-

dos, projetos, desapropriações, licenciamento ambiental, construção, manu-

tenção e operação).

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo estra-

tégico acima, destacam-se as seguintes:

Meta 2018

Resultado 
alcançado

Meta 2018 Resultado 
alcançado

Resultado Geral

Etapas da Iniciativa

1. Levantamentos iniciais e 
diagnóstico atual

2. Análise dos 
macroprocessos e interfaces

3. Otimização dos 
macroprocessos e interfaces

4. Implantação

100%

59%

100% 100%

100%
91%

100%
89%

100%

8%

Desenvolvimento do Processo de 
Planejamento Integrado

Gráfico 2 - Desenvolvimento do Processo de Planejamento Integrado. Fonte: DPP

1. Desenvolvimento do Processo de Planejamento Integrado

A iniciativa estratégica consiste na otimização dos processos organizacio-

nais onde devem estar evidenciadas as linhas de conexão interdependentes 

entre as Coordenações da Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP, tendo 

em vista que o projeto desenvolvido pela DPP, para posterior execução de 

obras, é composto por partes interdependentes que estão sob a responsabi-

lidade das distintas Coordenações-Gerais. Desta forma, o escopo do projeto 

é composto pela definição da cadeia de valor e análise dos macroprocessos 

da DPP, com foco na otimização das interfaces entre as Coordenações-Gerais 

para obtenção de um efetivo planejamento integrado.

Resultados

Apesar da iniciativa não ter sido finalizada, como planejado, houveram al-

guns avanços importantes em 2018. Foram identificadas as interfaces entre os 

principais macroprocessos das Coordenações-Gerais da DPP e, após a compi-

lação de sugestões de cada área, foi definido um fluxo padrão de macropro-

cessos da DPP, os protocolos de comunicação e as interdependências entre 

os processos de planejamento, elaboração de termos de referência para es-

tudos e projetos, análise de projetos, estudos ambientais, gestão ambiental, 

desapropriação e reassentamento. O gráfico a seguir demonstra as etapas da 

iniciativa e o grau de progressão atingido em 2018. 

Vale destacar que devido à mudanças na gestão da Diretoria e Coordena-

ções-Gerais da DPP, algumas atividades foram impactadas, causando a dila-

ção do prazo para a implantação das melhorias identificadas. 
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Desafios futuros e riscos

Para 2019, planeja-se a implantação dos protocolos de comunicação entre 

as Coordenações-Gerais da DPP e a otimização do processo de gestão do pla-

nejamento integrado, com a utilização de sistemas gerenciais mais efetivos. 

Dentre os principais riscos da iniciativa destacam-se: a possibilidade de cance-

lamento/suspensão do projeto, alteração de prazos e recursos e a resistência 

das partes envolvidas durante o desenvolvimento das atividades.

2. Implementação da modelagem de informação da 
Construção (BIM) aplicada a projetos de infraestrutura

O BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Cons-

trução) é uma representação digital das características físicas e funcionais de 

uma edificação, que contém todas informações do ciclo de vida da construção, 

disponíveis em projeto. Seus benefícios incluem comunicação eficiente entre 

as partes do projeto, transferência fluente de informações da construção, flu-

xo de trabalho integrado e entrega eficiente e precisa do projeto.

Figura 18 - Visão geral do BIM. Fonte: DPP

Objetos 3D que além das suas 
próprias medidas e geometria 

funcionam como “containers de 
informações” e armazenam dados 

codificados.

Esses objetos podem ser criados 
pelos usuários ou serem 

escolhidos em uma Biblioteca de 
objetos BIM já desenvolvida, e são 

inseridos no modelo BIM.

O modelo BIM é uma base 
de dados que incorpora, 

mostra e calcula informações 
gráficas e não gráficas.

Um modelo 3D baseado em 
objetos, que incorpora seus 
relacionamentos e objetos 
que carregam informações 

codificadas.

As informações inseridas e 
estruturadas num modelo BIM 
podem ser consultadas, combinadas, 
extraídas e reutilizadas pelos vários 
participantes do desenvolvimento de 
um empreendimento.

Os desenhos (plantas, cortes, 
fachadas, etc) as tabelas e as 
quantidades de materiais e serviços 
são extraídas dos modelos e são 
uma decorrência deles.

Objetos BIM Modelos BIM Banco de Dadossão
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A iniciativa estratégica consiste no 

Planejamento para implantação e utiliza-

ção da ferramenta BIM para análise de 

projetos de infraestrutura, com foco em 

projetos de reabilitação de obras do Pro-

grama Nacional para Realização da Ma-

nutenção, Recuperação e Reabilitação 

de Obras de Arte Especiais – PROARTE.

Resultados

O cronograma do projeto foi executado, em 2018, conforme as metas esta-

belecidas, com uma pequena variação para as atividades referentes à implan-

tação. Isso resultou em uma diferença percentual entre o previsto e realizado 

de apenas 7%. As principais entregas de 2018 foram: o desenvolvimento da ma-

croestratégia de implantação do BIM no DNIT e o sistema de classificação das 

informações definido para o PROARTE. A figura acima exemplifica as principais 

OAEs e o gráfico ao lado demonstra o progresso da iniciativa.

Desafios  
futuros e riscos

As próximas ações da iniciativa envolvem atividades relacionadas à implan-

tação e realização de treinamento e capacitações para a implantação do BIM 

nas obras do PROARTE. Os principais riscos do projeto estão associados à resis-

tência na adoção de novas tecnologias e processos, atraso em processos licita-

tórios e alteração de prazos, prioridades e recursos.

OBRAS DE 
ARTE ESPECIAIS

Viadutos

Túneis

PontesFigura 19 - Exemplos de obras 
de Arte Especiais - OAE

Gráfico 3 - Progresso da implementação do BIM - Fonte: DPP

100% 100%

100% 100%

100% 100%

99% 99%

85% 61%

0% 0%

Meta 2018 Resultado 
alcançado

87%

80%

Meta 2018 Resultado 
alcançado

Resultado Geral

Etapas da Iniciativa

1. Estruturação  
Núcleo BIM 

2. Diagnóstico

3. Planejamento

4. Comunicação

5. Implantação

6. Testes/avaliações
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3. Atualização do Programa PROSEFER

O PROSEFER - Programa Nacional de Segurança Ferroviária, tem como ob-

jetivo, a priorização de empreendimentos visando a eliminação de conflitos 

rodoferroviários em meios urbanos. 

Resultados

A iniciativa priorizada para 2018 está relacionada à atualização da meto-

dologia de priorização de empreendimentos, com base na metodologia AHP 

(Analytic Hierarchy Process), com a sua posterior aplicação na priorização dos 

empreendimentos. Em 2018, foi elaborada proposta de atualização da meto-

dologia de priorização dos empreendimentos, a qual possibilitará a identifica-

ção de obras e ações prioritárias com base em aspectos técnicos. Os impactos 

ocorrerão a partir da sua aplicação na priorização dos empreendimentos e 

serão evidenciados por meio de aumento da segurança para as populações 

lindeiras, melhoria da qualidade de vida nas cidades, redução do risco de aci-

dentes e redução do custo de transportes. 

Desafios futuros e riscos

Como próximos passos, destacam-se a validação e a aplicação da nova 

metodologia. Todavia, existe o risco de influências externas ao DNIT na priori-

zação da carteira de investimentos DIF, em detrimento do PROSEFER.
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4.1.2. Aprimorar a gestão socioambiental
O objetivo estratégico visa o aperfeiçoamento da gestão socioambiental, 

com a visibilidade de custos e impactos, objetivando o aprimoramento do 

marco regulatório do setor. 

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo es-

Figura 20 - Estrutura da iniciativa de aprimoramento do processo de Gestão Ambiental

traégico acima, destacam-se: 

1. Aprimoramento do Processo de Gestão Ambiental

A iniciativa é considerada estratégica para a Autarquia e compreende um 

conjunto de 4 projetos/ações que foram planejadas com o intuito de aprimo-

rar a gestão socioambiental dos empreendimentos do DNIT. As ações e proje-

tos estão especificadas abaixo.

1. Aprimoramento do Processo 
de Gestão Ambiental

1.1.  Atualização dos Procedimentos de 
Compensação Ambiental dos 
Empreendimentos 

1.2.  Aprimoramento da Estratégia 
Indígena 

1.3.  Aprimoramento de Plantio 
Compensatório

1.4.  Elaboração do Plano de 
Gerenciamento de Riscos no 
Licenciamento ambiental

1.1. Atualização dos procedimentos de Compensação Ambiental dos 

Empreendimentos

A compensação ambiental é um mecanismo financeiro que visa contra-

balançar os impactos ambientais inerentes à implantação de empreendimen-

tos e está prevista no Art. 36 da Lei nº9 985/2000 (Lei do SNUC). A ação visa 

a atualização das pendências relacionadas às compensações ambientais dos 

empreendimentos sob responsabilidade do DNIT, com consequente levanta-

mento dos valores devidos, bem como a elaboração de projeto piloto para 

padronização do processo de compensação ambiental.
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Resultados

A definição das unidades de conservação be-

neficiadas e com as quais o empreendedor deve 

firmar Termos de Compromisso para Compen-

sação Ambiental (TCCA) para transferência de re-

cursos foi contraposta pelo Acordão nº1 004/2016 

do TCU, que determinou a execução direta da 

compensação ambiental, impedindo a transferên-

cia desses recursos, ou seja, a execução indireta. 

Criou-se um imbróglio jurídico sanado em maio 

de 2018 com a publicação da Lei nº 13.668 que, 

além de autorizar a execução direta ou indireta da 

Compensação Ambiental, também definiu que o 

“depósito integral do valor fixado pelo órgão licen-

ciador desonera o empreendedor da obrigação da 

compensação ambiental”. Portanto, a atualização 

do levantamento realizado anteriormente ficou 

paralisada enquanto o imbróglio não fosse resol-

vido, o que atrasou a busca por informações sobre 

o assunto junto às Superintendências Regionais 

do DNIT, bem como levantamento dos valores que 

deverão ser reajustados conforme taxas definidas 

pelos órgãos ambientais. Essa tratativa deverá ser 

retomada no ano de 2019. 

Com relação à elaboração de projeto piloto 

para padronização do processo de compensa-

ção ambiental, em 2018, foram amadurecidos os 

entendimentos entre DNIT e ICMBio e elaborada 

uma proposta para padronização dos processos 

de compensação. Além disso, houve a aplicação 

da proposta no caso concreto (BR-230/PA - Tran-

samazônica e - BR-163/PA).

1.2. Aprimoramento estratégico do com-

ponente indígena

O estudo do componente indígena ocorre 

quando um empreendimento interfere em terras 

indígenas sendo, então, necessária a elaboração 

de estudos específicos, dentro do procedimento 

de licenciamento ambiental do empreendimento, 

bem como a execução de medidas mitigadoras/

compensatórias. Dando continuidade às ações 

iniciadas em 2017, a Coordenação-Geral de Meio 

Ambiente (CGMAB) manteve tratativas com a Fun-

dação Nacional do Índio – FUNAI, visando atualizar 

e/ou repactuar o escopo dos Planos Básicos Am-

bientais Indígenas.

Resultados

Foram identificados no DNIT/SEDE cerca de 

32 trechos rodoviários com Componente Indíge-

na, em diversos estágios de desenvolvimento. Em 

2018, o aprofundamento das informações de cada 

processo, dos Estudos de Componentes Indígenas 

(ECIs) e de Componente Indígena do Plano Básico 

Ambiental (CI-PBA) levou o DNIT a emitir o Ofício 

nº 15928/2018 à FUNAI, informando as diretrizes 

que serão adotadas pela Autarquia para orientar 

seus contratados quando da elaboração dos re-

feridos produtos, considerando o nexo-causal, in-

terferência com políticas públicas e outros pontos. 

Assim, foi proposta à FUNAI a revisão de alguns 

Planos Básicos Ambientais Indígenas - PBAIs em 

curso, como por exemplo a BR-101/AL. A retoma-

da das atividades de levantamento total do passi-

vo de Componente Indígena acontecerá em 2019, 

proporcionando o resgate dos devidos compro-

missos entre empreendedor (DNIT), comunidades 

envolvidas e FUNAI.

1.3. Aprimoramento na execução do plan-

tio compensatório

Em função da supressão de vegetação em face 

da execução dos empreendimentos do DNIT, este 

fica obrigado a replantar uma quantidade de mu-

das, conforme as características do local do em-

preendimento. A iniciativa de aprimoramento na 

execução do plantio compensatório visa estrutu-

rar uma solução para o DNIT tratar esse passivo.
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nuidade às ações inerentes ao plantio compensatório e, também, implantar o 

plano de gerenciamento de riscos do licenciamento ambiental.

Os principais riscos inerentes estão relacionados à tempestiva manifes-

tação por parte dos órgãos intervenientes nos processos de licenciamento 

ambiental, nas fases de alinhamento das ações pertinentes.

Figura 21 - Órgãos Ambientais Intervenientes e Licenciadores

Resultados

A meta para 2018 era lançar o edital de licitação para contratação de em-

presa para realização dos serviços de assessoria técnica e elaboração de pro-

jetos de plantios compensatórios. Um processo com vistas à tal licitação foi 

estruturado em sua fase inicial, mas o pleito ainda se encontra em análise 

técnica interna.

1.4. Elaboração do Plano de gerenciamento de riscos no licenciamento 

ambiental

O projeto visa desenvolver um plano de gerenciamento dos riscos com 

o objetivo de aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, 

reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no licenciamento 

ambiental dos empreendimentos do DNIT.

Resultados

Conforme planejado para 2018, houve a finalização do plano de gerenciamento 

de riscos no licenciamento ambiental, que deverá ser formalizado em 2019.

Desafios futuros e riscos

Um dos principais desafios do processo de aprimoramento da gestão am-

biental, para 2019, é sistematizar e disponibilizar as informações ambientais 

de forma tempestiva, em uma base que unifique, para cada empreendimento, 

as informações de compensação ambiental, riscos de licenciamento ambien-

tal, questões indígenas e de plantio compensatório, aprimorando, assim, a 

gestão ambiental dos empreendimentos. Para isso, é importante finalizar os 

levantamentos, consolidar as informações e dar continuidade às ações relati-

vas à compensação ambiental e componente indígena, bem como dar conti-
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Em regra, os empreendimentos do DNIT estão com a situação ambiental 

adequada perante os órgãos ambientais. Dos 56 empreendimentos prioritá-

rios inseridos no Programa Avançar, apenas 4 foram identificados como pre-

ocupantes e tinham algum impeditivo relacionado às questões ambientais. 

As figuras abaixo detalham a situação do licenciamento ambiental dos em-

preendimentos do Programa Avançar. Se o cálculo for feito considerando as 

informações por lotes, o quadro fica ainda mais claro. Apenas 4 lotes, de um 

total de 86, ou seja, menos de 5%, possuíam algum impedimento relacionado 

às questões ambientais.

BR 163/PABR 432/RR

BR 222/CE

BR 146/MG

BR 262, BR 101/ES

Lotes  em situação preocupante ou de atenção

Figura 23 - Situação ambiental dos empreendimentos  
monitorados pelo programa Avançar. Fonte: CGMAB

Figura 22 - Localização dos lotes em situação preocupante monitorados pelo 
programa Avançar. Fonte: CGMAB

2. Resultados Operacionais da Gestão Ambiental

Detalhamento dos 4 empreendimentos 
sinalizados como preocupantes:

Agora, é avançar

56 Empreendimentos 
monitorados

50 Adequados

2 Atenção

4 Preocupantes

50
76

2

6

4

4

Empreendimento Lote

86%

7% 5%

Lote
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•  BR-101/ES - Construção do Contorno de Mestre Álvaro. Órgão am-

biental recusou solução técnica do aterro experimental. Dessa forma, 

a projetista deve apresentar nova solução.

•  BR-262/ES – Adequação entre Viana e Vitor Hugo. Foi emitida LI parcial.  

A LI do restante do trecho ainda aguarda elaboração de Estudos. 

•  BR-146/MG – Pavimentação entre Passos e Bom Jesus da Penha. Au-

torizações ambientais estão vencidas. Como não há previsão de obras 

não foram solicitadas novas autorizações.

•  BR-222/CE – Anel Viário de Fortaleza. Aguarda-se contratação de em-

presa para execução do Plano Básico Ambiental Indígena.

• BR-163/PA – Pavimentação Divisa MT/PA - Santarém /PA: após acordo 

com o IBAMA, foi mobilizada uma consultoria no contrato de Gestão 

Ambiental para fazer o levantamento dos passivos ambientais. Quan-

do da finalização do levantamento, o DNIT contratará empresa para 

sanar esses passivos.

• BR-432/RR Pavimentação de Cantá a Novo Paraíso: aguarda-se a con-

tratação de empresa para execução da Gestão Ambiental. Esse qua-

dro não é tratado como preocupante, uma vez que existe uma gestão 

interina que garante a realização de obras.

Detalhamento dos 2 empreendimentos sinalizados como atenção.

Além disso, em 2018, foram obtidas 28 licenças ambientais ,9 re-

novações de licenças e tiveram 17 processos abertos junto ao IBAMA 

(FCA). Das licenças, vale destacar as seguintes:

• Licença Prévia (LP) da BR-080/MT, cuja pavimentação da rodovia vai 

favorecer o escoamento da produção de grãos.

• Licença de Instalação (LI) para a construção de dois túneis na Transpo-

sição do Morro dos Cavalos. Obras aguardadas há muitos anos pela 

população, finalizando o Projeto de Duplicação da BR-101 Sul, trecho 

Florianópolis/SC - Osório/RS.

• Licença de Operação (LO) da Ponte Binacional Brasil – Guiana France-

sa na BR-156/AP, em Oiapoque.
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Figura 24 - Visão geral do licenciamento ambiental. Fonte: CGMAB

A figura a seguir fornece uma breve explicação sobre os tipos de licença, o momento do ciclo de vida do  
empreendimento em que elas teoricamente são obtidas e uma série histórica dos resultados alcançados pelo DNIT Sede. 

Gestão ambiental

LI
Licença de Instalação

Autoriza a instalação do 
empreendimento ou da 

atividade, de acordo com as 
especificações constantes nos 
planos, programas e projetos 

aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental 

e condicionantes

LO
Licença de Operação

Autoriza a operação da 
atividade ou do 

empreendimento, após verificar 
o cumprimento do que consta 
nas licenças anteriores, com as 
medidas de controle ambiental 
e as condições determinadas 

para a operação

Atesta a viabilidade ambiental 
de empreendimentos, 

aprovando sua localização e 
concepção e estabelecendo 

condições a serem atendidas 
para a  próxima fase

LP 
Licença Prévia

ASV
Autorização de 

Supressão de vegetação

instrumento que disciplina os 
procedimentos de supressão de 

vegetação nativa em 
empreendimentos de interesse 
público ou social submetidos ao 

licenciamento ambiental 

ABIO
Autorização para captura, coleta e 
transporte de material biológico 

Permite a coleta de material 
biológico, a captura ou 

marcação de animais silvestres 
in situ e o transporte de 

material biológico para a 
realização de estudos 

ambientais dos processos de 
licenciamento ambiental federal

EVTEA Projeto Básico Projeto Executivo Obras Operação

Estudos ambientais

Audiências públicas

Elaboração de 
programas ambientais

Gestão  Ambiental

Programas ambientais

Supervisão ambiental

2 2 3
1 2 1

2016 2017 2018

Obtenção Renovação

4 5 72 3 1

2016 2017 2018

Obtenção Renovação

2
12 11
3 2

2016 2017 2018

Obtenção Renovação

8 5 8
2 4 4

2016 2017 2018

Obtenção Renovação

4 3 3
2 1 3

2016 2017 2018

Obtenção Renovação
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3. Aprimoramento do Processo de Gestão de 
Desapropriação e Reassentamento

Em fevereiro de 2018, em seu Workshop de Planejamento Estratégico, a 

Coordenação-Geral de Desapropriação e Reassentamento – CGDR reviu as 

iniciativas estratégicas em andamento, realizou ajustes e identificou novas 

ações. Elas foram agrupadas, qualificadas e priorizadas segundo critérios de 

facilidade de implantação e benefícios esperados. Como consequência, houve 

a atualização da iniciativa, considerada estratégica para a Autarquia. A inicia-

tiva é composta por 6 projetos que foram planejados com o intuito de apri-

morar a gestão socioambiental dos empreendimentos do DNIT. Os projetos 

estão especificados abaixo.

Resultados

O atendimento às iniciativas estratégicas setoriais, conforme cronograma 

plurianual cumulativo, em 2018, chegou a 79% de uma meta de 82%. A dife-

rença de 3%, se deveu ao tempo para realização de algumas atividades que 

demandaram um prazo maior para implantação do que previsto. O desempe-

nho de cada conjunto de iniciativas, de forma a compor os percentuais cumu-

lativos plurianuais reportados, é o especificado a seguir.

3. Aprimoramento do Processo de 
Gestão de Desapropriação e 
Reassentamento 

3.1.  Elaboração do Plano de 
Comunicação

3.4.  Mapeamento de processos 
e planos de Melhorias

3.3.  Aprimoramento 
dos meios operacionais

3.5.  Contratações Estruturadas

100%
Planejado

100%
Planejado

92%
Planejado

12%
Planejado

3.2.  Aprimoramento 
dos meios normativos

100%
Planejado

82%
Planejado

3.5.  Implantação do SGPD 12%
Planejado

78%
Concluído

95%
concluído

71%
Concluído

58%
concluído

95%
Concluído

86%
concluído

79%
Concluído

Figura 25 - Estrutura da iniciativa de aprimoramento do processo de Gestão de 
Desapropriação e Reassentamento

3.1. Elaboração do Plano de Comunicação

O projeto visa a elaboração de um plano de comunicação formatado no 

âmbito de um Plano de Governança da CGDR, contendo metodologias de ges-

tão, monitoramento e comunicação, visando a manutenção e melhoria das 

ações implantadas e das relações da CGDR com outras setoriais do DNIT e 

com órgãos externos. 
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Resultados

78% do cronograma foi concluído, entretanto, verificou-se a necessidade 

de executar outras ações que não seriam concluídas em 2018. Desta forma, 

a implementação do Plano de Governança da CGDR em suas atividades de 

gestão, monitoramento e comunicação ocorrerá em 2019.

3.2. Aprimoramento dos Meios Normativos

O projeto consiste na elaboração de Diretrizes básicas para Programas 

de remoção e reassentamento e de diretrizes jurídicas para desapropriações.

Resultados

95% do cronograma foi concluído, porém ainda é necessário o realinha-

mento sobre o formato das diretrizes jurídicas de desapropriação, entre CGDR 

e as setoriais da Procuradoria Federal Especializada -PFE e a implementação 

dessas diretrizes.

3.3. Aprimoramento dos Meios Operacionais

Projeto que visa efetuar um diagnóstico de capacidade operacional da 

CGDR e das setoriais com as quais ela interage nos temas de interesse e na 

elaboração de um Plano de Desenvolvimento de Capacidade Operacional.

Resultados

71% do cronograma foi concluído. O diagnóstico e o plano foram realiza-

dos. A validação do Plano de Desenvolvimento de Capacidade Operacional 

ficou pendente para 2019, quando também deverá ocorrer a implementação 

do plano Desenvolvimento de Capacidade Operacional.

3.4. Mapeamento de Processos e Planos de melhorias

Projeto de mapeamento dos processos operacionais de desapropriação, 

reassentamento e gestão de contratos, com proposição de plano de imple-

mentação dos processos junto às Superintendências Regionais.

Resultados

95% do cronograma foi concluído. Todos os processos referentes a reas-

sentamento e desapropriação foram mapeados e o plano de implantação foi 

concluído, tendo ficado para 2019 a execução da implantação e o início da 

mensuração dos indicadores dos processos, tanto na Sede quanto nas Supe-

rintendências Regionais.

3.5. Contratações estruturadas

Projeto de estudos da CGDR, em interação com setoriais do DNIT, visando 

verificar a viabilidade de contratações estruturadas de serviços desapropria-

tórios.
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Resultados

58% do cronograma  foi concluído. Houve a necessidade de revisão da 

viabilidade da proposta em função de manifestação da área responsável por 

licitações e contratos. A perspectiva para 2019 é a definição sobre viabilidade 

de contratações de serviços desapropriatórios por meio de pregões e siste-

mas de registro de preço.

3.6. Implantação do SGPD

Projeto de homologação de um Sistema de Gestão de Processos de Desa-

propriação e implantação na sede e Superintendências do DNIT.

Resultados

O projeto atingiu a meta prevista para 2018 de 86% de conclusão do cronogra-

ma. O objetivo para 2019 é a conclusão da implantação do Sistema de Gestão 

de Processos de Desapropriação, junto às Superintendências Regionais.

Resultados

A metodologia e as ferramentas foram desenvolvidas. O desafio para 2019 

é implementar e operar o modelo proposto e realizar o primeiro ano de mo-

nitoramento de resultados via PADRs e PNDR.

5. Profaixa

Estudos jurídicos e técnicos sobre o processo de regularização, proposição 

de revisão metodológica e formatação de modelo preliminar de contratação 

estruturada para a execução do Programa.

Resultados

A meta era alcançar 100% do cronograma em 2018. Entretanto, a revisão 

de proposta metodológica realizada no período ensejou a protelação da exe-

cução dos pilotos para 2019 e 2018 finalizou com 75% de conclusão da inicia-

tiva. Para 2019, o desafio é efetuar proposição de ajuste legal e/ou normati-

vo ao programa, validação da revisão metodológica proposta, levantamento 

preliminar de documentação e bases de dados disponíveis e consolidação de 

modelo de contratações para o programa.

4. Plano Nacional de Desapropriação  
e Reassentamento - PNDR

A iniciativa consiste no desenvolvimento de metodologia e de ferramenta 

de planejamento e gestão das ações de desapropriação e reassentamento em 

todo o DNIT, por meio dos Planos Anuais de Desapropriação e Reassentamen-

to – PADRs e do Plano Nacional de Desapropriação e Reassentamento – PNDR.
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6. Desenvolvimento do Modere

Desenvolvimento da ferramenta MODERE Monitoramento de Desapro-

priações e Reassentamentos, - com vistas à centralização de informações ope-

racionais sobre empreendimentos e de gestão de descentralizações, contra-

tos, convênios e congêneres referentes a reassentamento e desapropriação.

Resultados

Em 2018, a ferramenta foi desenvolvida e implementada conforme o plane-

jado. Para 2019, o objetivo é operar e manter a ferramenta implementada em 

2018, bem como disponibilizá-la para as Superintendências Regionais e avaliar 

o potencial de interface do Modere com outras ferramentas da Diretoria.

Os Mutirões são praticados pela CGDR desde 2015, com grande otimiza-

ção de tempo e custos para o DNIT e para a sociedade, haja vista a integra-

ção com outros órgãos envolvidos, bem como a minimização dos processos 

judiciais expropriatórios. O Gráfico abaixo mostra a quantidade de ações 

ajuizadas desde 2016, a quantidade de audiências realizadas e o percentual 

de êxito dessas audiências.

7. Resultados operacionais de  
Desapropriação e Reassentamento

A evolução das iniciativas estratégicas da Coordenação-Geral de Desapropria-

ção e Reassentamento (CGDR) está associada a indicadores de desempenho pro-

postos pela área, que estão em implantação, conforme ações previstas até 2019 

no cronograma plurianual setorial. Em 2018, foram monitorados o indicador Re-

sultados de Mutirões de Conciliação e o andamento das Ações Estruturantes. 

2,691

367

349

291

2,385

994

928

837

3,677

920

883

763

Nº DE CADASTROS

Nº DE AÇÕES
AJUIZADAS

AUDIÊNCIAS
REALIZADAS

Nº DE ACORDOS
REALIZADOS

Resultado dos mutirões de conciliação  
(2016-2018)

2018 2017 2016

83%
90%

86%PERCENTUAL DE
ÊXITO

Gráfico 4 -  Histórico do resultado de mutirões de conciliação. Fonte: CGDR
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8. Destinação de bens Ferroviários 

A inciativa tem por finalidade promover a destinação dos bens por meio 

de leilão, cessão e doação, a fim de garantir uma gestão eficiente, zelando pela 

preservação do patrimônio histórico e cultural do setor ferroviário. Além dis-

so, a iniciativa pressupõe a redução dos gastos com contratos de manutenção 

e gestão de ativos ferroviários, bem como a entrada de novas receitas para 

serem canalizadas na Administração Pública. 

Resultados

A meta de número de bens leiloados e cedidos para 2018 foi superada 

com êxito, impactada fortemente pelo aprimoramento das práticas de gestão. 

Como relação aos leilões destaca-se a possibilidade de redução de cerca de R$ 

2 Milhões/ano com contratos de vigilância (manutenção e gestão de ativos) e 

uma receita de R$ 4,4 milhões. Com relação a modalidade doação houve um 

desvio de 9 unidades abaixo da meta. A causa desse desvio está relacionada 

a uma etapa específica do processo de doação, que é a formalização do bem 

a ser doado. Esta etapa é executada por agentes externos ao DNIT, no caso o 

terceiro interessado no bem, que deve enviar o contrato assinado à DIF. Na 

maioria das vezes ocorre atrasos expressivos no envio desse documento por 

parte do interessado, inviabilizando a efetivação da doação. No entanto, as 

contramedidas cabíveis estão sendo adotadas.

Além, dos mutirões, vale ressaltar os valores pagos referentes aos serviços 

PeA desapropriação e reassentamento e indenizações. Ambos totalizaram em 

2018 quase 93,1 milhões, conforme tabela a seguir.

Categoria Tipo de gasto Valores 
em R$

Serviços Contratos geridos pelo DNIT Sede 3.060.867

Indenizações
Descentralizações realizadas para 

pagamento de indenizações
90.064.381

Total 93.125248

Tabela 9-Valores pagos referentes a serviços e indenizações de  
desapropriação -2018. Fonte: CGDR
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4.1.3. Promover a inovação
O objetivo estratégico visa fomentar a inovação tecnológica de melhores 

práticas e de técnicas aplicadas ao setor de transportes.

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo estra-

tégico acima, destacam-se as seguintes:

1. Implantação do Núcleo de  
Inovação e Novos Negócios N³I 

A iniciativa compreende mecanismos e atividades que possibilitam o fun-

cionamento do Núcleo de Inovação e Novos Negócios, o qual tem por objetivo 

fomentar a inovação e o empreendedorismo, por meio do incentivo de ideias 

e projetos cujas finalidades são: a redução de custo, o aumento da receita da 

Autarquia, o incentivo às Parcerias Público Privadas - PPPs ou ainda outras 

inovações que fujam da expertise do órgão.

Resultados

Os resultados de maior destaque referentes à implementação do Núcleo 

incluem o desenvolvimento de ferramenta de gestão em um sistema do DNIT, 

garantindo vantagens como visão gerencial, de supervisão e operacional e a im-

plantação de controles para as iniciativas estratégicas acompanhadas pelo N3I 

Esse sistema permite, também, a atualização do portfólio, além da inserção do 

Meta Bens
Leiloados

Doação

Contrato em que o DNIT, por 
liberalidade, transfere 

definitivamente a 
propriedade, por meio de 
critérios preestabelecidos 

que estão sendo 
efetivamente normatizados 

pelo DNIT

Colaboração entre entes da 
Administração Pública ou 

entidades sem fins 
lucrativos, quando a posse 

de um bem ferroviário é 
transmitida de forma 

gratuita de um para outro 
órgão público por tempo 

determinado

Cessão

Modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados 

para a venda de bens 
ferroviários não operacionais 

móveis a quem oferecer o 
maior lance, igual ou 
superior ao valor da 

avaliação

3.055 3.787 

Leilão

Meta Bens
Cedidos

Meta Bens
Doados

150 

913 
12 

3 

4.703 Bens destinados

Figura 26 - Destinação de bens ferroviários

Desafios futuros e riscos

Os desafios para o futuro são destinar, aproximadamente, 11,4 mil bens 

por meio de leilão, gerando uma economia de até R$ 3,09 milhões em manu-

tenção e gestão de ativos nos próximos 2 anos. Além disso, realizar a cessão 

dos bens oriundos do IPHAN, bem como os bens imóveis passíveis de cessão 

mapeados no Exferr e realizar doação dos bens mapeados por solicitação de 

terceiros, reduzindo/eliminando o estoque de solicitações.
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cronograma com a integração com o MS Project e funcionalidade de repositório 

de documentos proporcionando a gestão do conhecimento do portfólio e das 

iniciativas. Além disso, o sistema interage com um software livre de microgestão 

(Trello), no qual 100% das demandas do núcleo estão sendo operacionalizadas.

Foi estabelecida, também, a gestão da sala de situação, a qual fornece 

uma visão gerencial dos indicadores do N³I possibilitando melhores tomadas 

de decisão, por meio da análise das métricas do portfólio e iniciativas, bem 

como, a concepção de um dashboard integrado ao sistema de acompanha-

mento de iniciativas e projetos.

Desafios futuros e Riscos

Os principais desafios da iniciativa incluem a falta de patrocinador e ins-

titucionalização do Núcleo por meio da inclusão da atribuição no regimento 

interno da Autarquia e o alinhamento de conformidade das ações do N3I.

Figura 27 - Resultados do Seminário Inova DNI. Fonte: DNIT - DIREX - N3I.

 Além disso, o DNIT acompanhou uma carteira de projetos com 23 

iniciativas inovadoras e obteve dois projetos finalistas do Concurso de 

Inovação da ENAP em duas categorias.

2. Incentivo à cultura de  
inovação e empreendedorismo

A iniciativa busca promover o fomento à cultura de inovação e empreen-

dedorismo na Autarquia, de forma a estimular o desenvolvimento de ideias, 

soluções e projetos que melhorem direta ou indiretamente as relações entre 

entidade pública e seu principal cliente: a sociedade. Ideias que auxiliem o 

DNIT a cumprir de forma mais eficiente e eficaz o seu papel social. 

Resultados

Dentre os resultados mais notórios alcançados pelo N³I no ano de 2018, 

citam-se os primeiros eventos na Autarquia, focados em disseminar a cultura 

de inovação. Exemplo, o “Primeiro Workshop de Inovação do DNIT” que obteve 

uma audiência média de 200 pessoas em palestras sobre inovação no setor 

público com especialistas da área, além da realização do “Seminário INOVA 

DNIT”, que recebe entidades integrantes do ecossistema de infraestrutura e 

mobilidade do governo federal, assim como parceiros privados. Resultados na 

figura a seguir.

Dados Gerais do evento

Foram 2 dias de evento com a participação 
da sociedade, autoridades públicas do 

ecossistema federal e servidores.

Assuntos abordados:

• Inteligência Artificial,

• Inovação Disruptiva

• Inovação em Gestão Pública,

• Analytics, 

• Blockchain, 

• Machine Learning, 

• Open Innovation e 

• Big Data 

Todos com a temática de gestão pública e 
infraestrutura de transportes. 

PARTICIPANTES INSCRITOS NO 
EVENTO973

PARTICIPANTES PRESENTES590
HORAS DE PALESTRAS CURSOS, 
WORKSHOPS E PAINÉIS16
ÓRGÃOS CONVIDADOS DA ESFERA 
PÚBLICA FEDERAL61

APRESENTAÇÕES ENTRE 
PALESTRAS E MINI CURSOS21

ÓRGÃOS DA ESFERA PÚBLICA 
FEDERAL PRESENTES29
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Desafios futuros e Riscos

Os desafios futuros incluem a manutenção da atividade e engajamento 

dos pontos focais (representantes de empreendedorismo e inovação) para 

com as iniciativas do N3I , bem como a realização dos seminários e eventos 

para fomento da cultura de inovação.

Em relação aos riscos, citam-se a falta de recursos para a realização dos 

eventos, dificuldade em encontrar palestrantes que dominem temas em ino-

vação, e, por fim, a falta de mecanismos  futuros de atualização do site. 

3. Implantação do Laboratório de Inovação

Uma das diretrizes do Núcleo é o fomento à cultura de ideação na Autar-

quia, ou seja, desenvolver um ambiente propício à criação de ideias e solu-

ções, além da identificação de oportunidades. Tendo em vista que o N³I tem 

como uma de suas funções ser um facilitador para mitigar os problemas nas 

setoriais do DNIT, uma das maneiras desenvolvidas para estabelecer essa ati-

vidade, foi a implementação de métodos de ideação que possam melhorar 

processos e sugerir maneiras disruptivas e inovadoras para resolução destes 

problemas complexos. Os métodos selecionados para essa finalidade foram: 

métodos ágeis, a exemplo a abordagem de Design Thinking, conjuntamente 

com a  identificação da necessidade de implantação de um Laboratório de 

Inovação. Esta iniciativa possui como intuito prover o espaço adequado ao 

uso das ferramentas e sessões de design, assim como aplicar a agenda de 

inovação prevista para estimular o crescimento da ideação no DNIT. 

Outro resultado significativo foi lançamento do site do núcleo, que possui 

a função de repositório e gestão do conhecimento dos materiais do N³I, infor-

mativo da agenda do ecossistema de inovação pública e da promoção das ini-

ciativas focadas em inovação na Autarquia. Além disso, foram desenvolvidos 

sete treinamentos à distância, os quais encontram-se disponíveis na platafor-

ma Moodle do DNIT, dentre estes, destaca-se o curso de formação dos Repre-

sentantes de Empreendedorismo e Inovação (REIs) 33 (ou 51%) foi o projeto 

piloto. A Figura 28 apresenta os resultados da capacitação.

Não participaram
25%

Acessaram mais 
da metade das 
atividades 
44%

Acessaram menos da 
metade das 
atividades

31%

1º TREINAMENTO REIS

65 
Inscritos

51% realizaram as provas, com uma nota média de 9,1

Figura 28 - Resultados 1º Treinamento REIs. Fonte: DNIT - DIREX - N3I.
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4. Criação do Instituto  
Nacional de Pesquisa Ferroviária (INPF)

A iniciativa visa criar uma instituição que desenvolva pesquisas e atenda o 

setor ferroviário nas suas lacunas e certifique os fabricantes e operadores. O 

objetivo geral do INPF é pesquisar e desenvolver o conhecimento da engenha-

ria ferroviária, bem como o domínio e a atualização permanente da tecnologia 

do setor no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento e modernização do 

transporte ferroviário do país. 

Resultados

A meta para 2018 era a criação do Instituto Nacional de Pesquisa Ferrovi-

ária (INPF). Em dezembro de 2018, foi realizada a assembleia de formação do 

instituto.

Desafios futuros e riscos

O desafio para 2019 é iniciar a operação do INPF. Todavia, pode haver difi-

culdade na captação de recursos via parceiros e atraso no início da operação 

em função de definições sobre a estrutura organizacional.

Resultados

Os resultados obtidos em 2018 envolvem a pesquisa e adaptação de uma 

metodologia própria de Design Thinking para o DNIT, adequada a realidade e 

peculiaridades da Autarquia, em conjunto com a construção de ferramentas. 

Tal abordagem possibilitou uma maior abertura para a introdução do Design 

Thinking, como uma ferramenta de ideação e resolução de problemas para o 

DNIT.

Desafios futuros e Riscos

Os principais desafios futuros consistem na criação de identidade visu-

al, consolidação e divulgação do toolkit de inovação; implementar sessões 

de design utilizando a nova abordagem; capacitar multiplicadores; difundir o 

design como ferramenta de ideação; e dar continuidade a implementação do 

laboratório de Inovação.

Em relação aos riscos, citam-se a baixa adesão dos servidores nas oficinas 

de design propostas, a não implementação do laboratório por falta de patro-

cínio e não institucionalização do N3I.
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O tema estratégico Contratação abrange, principalmente, os processos 

e iniciativas do DNIT vinculados aos macroprocesso finalísticos “Elaborar es-

tudos análises e projetos” e “Contratar empreendimentos” e envolve os pro-

cessos para aprimoramento e consolidação do sistema oficial de custos re-

ferenciais do DNIT para a elaboração de estudos e orçamentos de projetos 

de engenharia, os processos para elaboração de anteprojetos, termo de re-

ferência para contratação de projetos básico e executivos e para análise de 

projetos, bem como todos os processos do ciclo de vida de licitações do DNIT. 

É importante destacar que o processo licitatório, apesar de geralmente ser 

considerado um processo de suporte, no DNIT, ele assume um papel funda-

mental na geração de valor da entidade. Dessa forma, no âmbito da cadeia 

de valor do DNIT, os processos de contratação relacionados ao ciclo de vida 

de obras (planejamento, execução, fiscalização e operação) são considerados 

processos finalísticos da organização e não processos de suporte.

O tema estratégico apresenta as principais inciativas para garantir o atin-

gimento de três objetivos estratégicos: 

1. Melhorar a qualidade dos estudos e projetos de engenharia;

2. Assegurar a celeridade e qualidade das contratações;

3. Aprimorar o conhecimento sobre o mercado.

4.2. Tema Estratégico Contratação
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Priorização Modalidade de Transporte Classificação sócio 
ambiental

Objetivo Estratégico Iniciativa Área responsável

4.2.1 Melhorar 
a qualidade dos 

estudos e projetos de 
engenharia

Melhoria do Processo de Elaboração e Análise de 
Estudos e Projetos

CGDESP   X X   X      

Transferir tecnologia e conhecimento técnico para 
projetos e obras de engenharia e navegação fluvial

CGDESP     X     X    

Resultados de estudos, projetos e análises 
rodoviárias

CGDESP         X      

Resultado da execução dos Estudos de Viabilidade 
Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA

CGPLAN         X      

Elaboração de EVTEA’s aquaviários DAQ           X    

Elaboração de estudos para construção de 
contornos e variantes ferroviárias

DIF     X X        

Remodelagem do IPR IPR   X     X      

4.2.2 Assegurar a 
celeridade e qualidade 

das contratações
Melhoria dos processos de contratações DIREX   X X          

4.2.3 Aprimorar o 
conhecimento sobre o 

mercado

Consolidação do Novo Sistema de Custos 
Referencias de Obras (SICRO)

DIREX   X X          

Abaixo segue a relação das iniciativas e resultados operacionais reportados nesta seção e respectivos ícones de classificação.

Tabela 10 - Relação geral de iniciativas e resultados operacionais do Tema Estratégico Contratação.
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1. Melhoria do Processo de 
Elaboração e Análise de Estudos 
e Projetos

1.1.  Elaborar Guia de 
Padronização de Documentos

1.4.  Criar o Repositório da CGDESP

1.3.  Elaborar Guia para Elaboração 
de Termos de Referência (TR)

1.5.  Definir Critérios Técnicos de 
Contratação de Projetos

100%
concluído

71%
concluído

87%
concluído

12%
concluído

1.2.  Elaborar Guia de 
Análise de Projetos

100%
concluído

74%
concluído

Tempo médio de 
desenvolvimento de 
projetos (dias) 1.062

Figura 29 - Iniciativa estratégica Melhoria do Processo de Elaboração e Análise de 
Estudos e Projetos - Fonte: CGDESP

O tempo médio de desenvolvimento de projetos é um indicador estratégi-

co vinculado à iniciativa e, atualmente, é de 1.062 dias. É calculado a partir do 

momento da publicação de uma ordem de serviço até a aprovação do projeto.

4.2.1. Melhorar a qualidade dos estudos e projetos de 
engenharia
Este objetivo estratégico visa dar celeridade na análise e aprovação dos es-

tudos e projetos, com o objetivo de obter a melhoria da qualidade e a redução 

de recursos investidos. 

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo estra-

tégico acima, destacam-se as seguintes:

1. Melhoria do Processo de Elaboração  
e Análise de Estudos e Projetos

A iniciativa é considerada estratégica para a Autarquia e compreende um 

conjunto de 5 projetos que foram planejados com o intuito de aprimorar a qua-

lidade dos estudos e projetos de engenharia, conforme especificado abaixo.
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1.1. Elaborar guia de padronização de documentos

Projeto para elaboração de um guia que contenha um conjunto de elemen-

tos que permite padronizar e automatizar o trabalho de formatação. Compre-

ende a construção de critérios de formatação a serem aplicados nos docu-

mentos da Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Projetos (CGDESP), a 

criação de estilos que incorporem esses padrões e a elaboração de modelos 

e gabaritos (templates), já formatados, contemplando os documentos de uso 

mais frequente na Coordenação.

Resultados

A meta, que era concluir o projeto até o final de 2018, foi alcançada e o 

guia está sendo utilizado pela CGDESP.

1.2. Elaborar Guia de Análise de Projetos

Guia de caráter funcional compondo-se dos seguintes elementos: (1) orien-

tações e procedimentos gerais, referentes aos processos de elaboração e aná-

lise dos projetos; (2) check-lists para elaboração dos projetos, a serem utilizados 

pelas projetistas para confirmar que os projetos foram desenvolvidos conforme 

os padrões estabelecidos; (3) roteiros de análise, a serem utilizados pelos ana-

listas do DNIT como balizadores do seu trabalho; (4) gabarito dos relatórios de 

análise, para facilitar e uniformizar a apresentação dos resultados das análises.

Resultados

A meta, que era concluir o guia até o final de 2018, foi alcançada e o docu-

mento está sendo utilizado pela CGDESP.

1.3. Elaborar Guia para elaboração de Termos de Referência (TR)

Esse guia estabelece um novo padrão de elaboração de Termos de Refe-

rência (TR) para projetos rodoviários, de caráter estritamente técnico, com as 

informações necessárias para desenvolvimento do projeto de engenharia. Fo-

ram elaboradas orientações técnicas para o desenvolvimento dos projetos de 

cada disciplina, considerando os normativos vigentes, as referências técnicas 

essenciais e a experiência dos especialistas.

Resultados

O projeto encontra-se em fase de finalização e atingiu 87% do cronogra-

ma, ao final de 2018. Inicialmente, foi entregue um guia com modelo de TR 

para intervenção do tipo implantação. Em seguida foi pactuado um novo pra-

zo para elaboração dos modelos de TR para intervenções do tipo restauração 

e duplicação. O trabalho encontra-se na fase de análise para realização de 

ajustes e conclusão.

1.4. Criar o repositório da CGDESP

Projeto para organizar os documentos da CGDESP, por meio de uma arqui-

tetura de repositório, disciplinando os acessos e padronizando a nomenclatu-

ra de pastas e arquivos. Visa melhorias como: organização dos documentos 

técnicos e administrativos, bem como e do acervo técnico da Coordenação, 

em forma de biblioteca digital, e maior facilidade de tramitação e acesso aos 

documentos. Essas melhorias têm a finalidade de influenciar positivamente 

os indicadores da CGDESP, referentes aos tempos de tramitação de documen-

tos, inclusive no âmbito dos processos de análise, revisão e aprovação de pro-

jetos rodoviários.
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Resultados

71% do projeto foi concluído em 2018. A implantação do repositório 

depende de providências por parte da equipe de tecnologia da informação 

do DNIT.

1.5. Definir critérios técnicos de contratação de projetos

O projeto visa estabelecer novas formas de aquisição de projetos de en-

genharia, reformulando os critérios de pré-qualificação, qualificação técnica 

e julgamento de propostas. Melhorias nos critérios de julgamento da quali-

ficação técnica das empresas do setor de consultoria e projetos de engenha-

ria devem influenciar positivamente os indicadores da CGDESP, referentes ao 

número de revisões e verificações de projeto, proporcionando um impacto 

significativo em sua qualidade.

Resultados

O projeto não foi priorizado em 2018 e os trabalhos foram interrompi-

dos para que o Grupo de Gestão pudesse se dedicar aos outros projetos, 

considerados mais prioritários pela CGDESP. Somente 12% do cronograma 

foi concluído. 

Desafios futuros e riscos

Os desafios futuros para a iniciativa estratégica são:

atualizar os guias para que estes acompanhem as alterações dos normati-

vos vigentes e as necessidade da Coordenação-Geral; implantar o repositório 

no drive da CGDESP por parte da equipe de tecnologia, engajar a equipe para 

aderir ao novo repositório, estender o repositório para as Superintendências 

Regionais e mensurar impacto do novo repositório; acompanhar os impactos 

da metodologia proposta nos projetos de engenharia rodoviária e atualizá-la 

de acordo com as alterações dos normativas pertinentes; finalizar os modelos 

de TR para intervenções do tipo restauração e duplicação e estabelecer crité-

rios técnicos de contratação que estejam de acordo com a legislação vigente e 

reiniciar o projeto para definição de critérios técnicos em 2019.

Os principais riscos estão associados à rotatividade das equipes e mudan-

ças nas diretrizes da Autarquia.
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2. Transferir tecnologia e conhecimento técnico para 
projetos de obras de engenharia e navegação fluvial

A inciativa visa capacitar o corpo técnico do DNIT por meio da transfe-

rência de tecnologia e de conhecimento técnico do Corpo de Engenheiros do 

Exército Americano. Envolve cursos, treinamentos, visitas técnicas, workshops 

e relatórios técnicos, bem como engloba o desenvolvimento de projetos, a 

execução de obras de engenharia, o controle da qualidade da construção e a 

supervisão e gerenciamento de engenharia fluvial.

Resultados

Até dezembro de 2018 foram emitidos 276 certificados em 9 disciplinas 

técnicas. 

3. Resultados de estudo, projetos e análises rodoviárias

Com relação a projetos e estudos rodoviários, a carteira do DNIT finalizou 

2018 com 10 anteprojetos e 27 projetos de infraestrutura rodoviária em anda-

mento. Além disso, foram elaborados 7 termos de referência, foram analisa-

dos 558 pedidos de Autorização Especial de Trânsito (AET) e foram emitidos 76 

termos de aceite inerentes a disciplinas dos projetos em andamento.

Anteprojetos 
em andamento 10

558
Análise de 
Pedidos de 
Autorização 
Especial de 
Trânsito (AET)

Projetos em 
andamento 27

Termos de aceite de 
disciplinas de projetos

76

7
Elaboração 
de TR para 
projetos de 
Infraestrutura

Autorização Especial de Trânsito é o 
documento expedido pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT, para veículo ou combinação de veículos 
utilizados no transporte de carga, que não se 
enquadre nos limites de peso e dimensões 
estabelecidos pelo Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN na Resolução 210/06.

TR - Termo de Referência é 
um documento no qual uma instituição 
contratante estabelece os termos pelos 
quais um serviço deve ser prestado ou 
um produto deve ser entregue por 
potenciais contratados.

Figura 30 - Resultados de estudos, projetos e análises 
 rodoviárias em 2018- Fonte: CGDESP
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 4. Resultado da execução  
dos Estudos de Viabilidade  
Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA

No DNIT, os Estudos de Viabilidade estão se consolidando como uma ferra-

menta essencial ao planejamento de intervenções. A aplicação desta ferramenta 

de planejamento proporciona a elevação dos níveis de desempenho da infraes-

trutura de transporte do país. Atualmente, a carteira de estudos de viabilidade 

é constituída por contratos para elaboração de EVTEA’s individuais ou avulsos e  

pelo Contrato PP-940/2014-00 que contempla a elaboração de 74 EVTEA’s.

Com relação aos EVTEA’s avulsos, no ano de 2018, foram aprovados 3 es-

tudos totalizando 1.100,10 km, conforme discriminado a seguir.

BR 010/GO

BR 020/BA

BR 020/GO
BR 386/RS

BR 010/TO

Contrato 658/2011

165,8 Km

252,5 Km

302,1 Km
317,7 Km

62 Km

Contrato 942/2013

Contrato 20/2014

227,8 Km

317, 7 Km

554,6 Km

Total
1.100,10 Km

Contratos de EVTEA’s avulsos 
Estudo aprovados em 2018

Figura 31 - EVTEAs avulsos em 2018. Fonte: CGPLAN

Quanto aos 74 EVTEA’s previstos no Contrato PP-940/2014, formalizado 

com a empresa Prosul, de um total de 17 estudos aprovados, 10 foram apro-

vados no exercício de 2018, compreendendo uma extensão de 3.339,40 km, 

conforme figura a seguir.
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DPP estudos e projetos Ação – 20UA

BR 174/RO

BR 070/MT
BR 158/MT
BR 174/MT
BR 364/MT

BR 104/CE

BR 030/BA

BR 030/MG

BR 163/PR

BR 030/GO

123,7 Km

344,7 Km

23 Km

223,9 Km

38,2 Km

64,1 Km

717,0 Km
479,5 Km
662,6 Km
662,7 Km

TOTAL
3.339,40 Km 

EVTEA’s do Contrato PP-940/2014

Estudos aprovados em 2018
5. Elaboração de EVTEA’s aquaviários

A iniciativa abrange os Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Am-

biental de projetos aquaviários, etapa fundamental para o planejamento e 

continuidade das intervenções.

Resultados

Em 2018, permaneceram em execução seis Estudos de Viabilidade Técni-

ca, Econômica e Ambiental – EVTEA nos rios: Amazonas; Tapajós-Teles Pires-

-Juruena; Paraguai; São Francisco, Tocantins-Araguaia e Guamá-Capim.

Sendo assim, foram concluídos/aprovados em 2018, 4.439,5 km de estu-

dos de viabilidade. Para detalhamento dos trechos por contratos de EVTEA e 

da visão cartográfica dos EVTEAs rodoviários acessar os links abaixo:

Detalhamento de trechos por contrato de EVTEA

https://www.dnit.gov.br/relatorio-de-gestao-2018/evteas/

Visão cartográfica dos EVTEAs rodoviários

https://www.dnit.gov.br/relatorio-de-gestao-2018/MAPAEVTEASJAN2019.JPG

Figura 32 - EVTEAs do contrato PP940/2014. Fonte: CGPLAN
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EVTEA's
licitados9 Projetos em 

andamento7 Revisão de proj. 
em andamento3 Projetos 

aprovados2
Transposição da Via Férrea 
em:
• Itirapina/SP;
• Embu-Guaçu/SP;
• Laranjal Paulista/SP;
• Américo Brasiliense/SP;
Transposições da linha 
férrea em:
• Mogi das Cruzes/SP;
Variante Ferroviária 
• Jaraguá do Sul-

Guaramirim/SC;
Instalações industriais, 
oficinas ferroviárias,
• município de Rio Claro/SP
Construção da Variante em:
• Aparecida – Canas/SP;
• Litoral do Paraná –

Morretes/PR

Variante ferroviária em: 
• São José do Rio Preto –

Mirassol – Cedral/SP;
Contorno ferroviário em 
• Catanduva/SP;
• Ferrovia Litorânea Sul/ 

Imbituba - Araquari/SC;
Transposições da linha 
férrea em:
• Limeira/SP;
• Valinhos/SP;
• Itaguaí/RJ;
Contorno Ferroviário em:
• Santos Dumont/MG"

Contorno Ferroviário em:
• Joinville/SC;
• São Francisco do Sul/SC;
Transposição da linha 
férrea em:
• São Carlos/SP (Praça 

Itália).

Contorno Ferroviário em:
• Ourinhos/SP;
Contorno e Pátio 
Ferroviário de:
• Barretos/SP.

Carteira de estudos e projetos ferroviários

6. Elaboração de estudos para construção de contornos e 
variantes ferroviárias (00DJ)

Ao final de 2018, o DNIT contabilizou uma carteira de 21 estudos e proje-

tos ferroviários com grande concentração na região Sul e Sudeste. O infográfi-

co a seguir especifica a carteira de estudos e projetos ferroviários.

Figura 33 - Carteira de Estudos e Projetos Ferroviários 2018
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7. Remodelagem do IPR

A iniciativa consiste em uma remodelagem estruturada em dois pilares: 

(1) Estruturação da Coordenação-Geral e criação de novas setoriais, para que 

a área de estudos, pesquisas e desenvolvimento do DNIT possa retomar a 

gestão e autonomia das suas atribuições e atividades, focando principalmente 

no modo de transporte rodoviário. (2) Parcerias com centros de excelência, 

institutos e iniciativa privada, visando descentralizar pesquisas e fortalecer 

estudos regionais; promover de forma mais eficiente o apoio tecnológico às 

obras; melhorar as ações de auditorias (quando necessário); criar um selo de 

qualidade para projetos, serviços e obras do DNIT, fornecendo também esse 

serviço para o mercado de infraestrutura em transportes terrestres; criar cur-

sos e treinamentos para os servidores e para o público em geral.

Resultados

Apesar de ser estratégica, essa iniciativa não foi validada pela Diretoria 

de Planejamento e Pesquisa - DPP em 2018 e os resultados ficaram mais 

no campo operacional, no que diz respeito a parcerias e produção de con-

teúdo, do que no campo estrutural. Nesse contexto, os resultados foram 

positivos, sobretudo devido ao cumprimento do TED nº 642/2013, firmado 

entre o DNIT e a UFRJ/COPPE, que produziu a maioria dos produtos disponi-

bilizados no ano de 2018. A figura a seguir mostra os principais resultados 

de 2018. Não foi possível ofertar todos os cursos de capacitação previstos 

devido à restrição orçamentária.

 

3

12

4 4

9

16

10

0 2
7

Criação de
Normas

Revisão de
Normas

Criação de
manuais

Revisão de
manuais

Cursos

Meta Resultado

Figura 34 - Principais resultados do IPR em 2018. Fonte: IPR

Desafios futuros e riscos

Para 2019, os principais desafios são: a realização de novas parcerias com 

centros de excelência, com vistas à descentralizar os estudos e pesquisas; possi-

bilidade de firmar parceria com o Banco Mundial para auxiliar na reestruturação 

do setor; criação de Núcleos de Apoio Tecnológico para suporte às Superinten-

dências Regionais; consolidação da transição das atividades do IPR do Rio de Ja-

neiro para o DNIT/Sede; nova estruturação da Coordenação-Geral, considerando 

os modos de transporte rodoviário e ferroviário; e consolidação da certificação 

de projetos, serviços e obras para melhorar a qualidade da gestão dos serviços 

prestados pelo DNIT à sociedade.
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O infográfico abaixo apresenta os principais números de licitações no 
DNIT em 2018

4.2.2. Assegurar a celeridade e qualidade das 
contratações
Este objetivo estratégico visa a redução do ciclo de contratação e a melho-

ria da qualidade na normatização dos termos de referência e editais.

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo estratégi-

co acima, destacam-se as seguintes:

Figura 35 - Licitações do DNIT em 2018

1. Melhoria dos processos de contratações 

A iniciativa é estratégica para o DNIT e envolve um conjunto de ações visando  

melhorar todo o processo de contratação e padronizar o processo de apuração 

de responsabilidades na Autarquia Contempla, entre outras ações, a criação de 

ferramentas de controle e gestão e modelos padrão de documentos e processos.

Resultados

No ano de 2018, destacaram-se 4 principais ações dentro da Coordena-

ção-Geral de Cadastro e Licitações (CGCL), listadas abaixo. 
Ação Descrição Resultado

Ferramenta de 
Gestão PAAR

Criação de uma ferramenta Web para gestão e controle dos PAARs da SEDE 
e Superintendências Regionais contemplando o fluxo, etapas, geração de 
indicadores e relatórios.

Ferramenta 
concluída e 
implantada

Artefatos 
Licitatórios

Essa melhoria visa a criação da Instrução Normativa que regulamenta os 
artefatos licitatórios nas modalidades Pregão e RDC. 

Instrução Normativa 
entregue

Modelagem de 
processos

Mapeamento de processos licitatórios pertinentes ao DNIT Sede, bem como 
a elaboração das instruções de serviços correspondentes. Essa ação mapeia 
os processos e gerencia o fluxo das atividades, identificando gargalos, e 
melhorando a eficiência das atividades.

Mapeamento 
concluído

Ferramenta de 
Inexequibilidade

O objetivo desta ferramenta é a verificação de forma automática 
das propostas de licitações, afim de identificar itens em condição de 
inexequibilidade.

Ferramenta 
concluída

Tempo médio de 
Contratação (dias) 220

Tempo médio de Contratação - Média do ciclo de contratação (Período entre 
a publicação e a homologação do lote) das licitações 

Lotes 
Homologados em  
2018

Editais 
publicados 
em 2018

479
Lotes 
publicados 
em 2018

853

R$7.079 Mi
Valor total

R$ 1.426 Mi
Total de desconto das 
licitações de 2018 
(Sede + SRs)

23%
Percentual médio de 
desconto das 
licitações de 2018 
(Sede + SRs)

638

R$4.793 Mi
Valor total

Tipo de serviço Lotes 
homologados Valor (R$ Mi)

Consultoria 53 477
contratação Integrada 14 533
Obras e Serviços de 
Engenharia 164 3.437
Serv. Administrativos 407 346
Total Geral 638 4.793

Modalidade de 
Contratação

Lotes 
homologado

s
Valor (R$ Mi)

Concorrência 2 11
Credenciamento 3
Pregão Eletrônico 607 3.984
RDC - Eletrônico 26 798
Total Geral 638 4.793

*Engloba:  Licitações abandonadas, anulada, cancelado, deserto, excluído, 
fracassado, revogado ou suspenso

587
82 184

51

Lotes
Homologados em

2018

Lotes em
andamento

Lotes não
homologados*

publicado em 2018 Anos anteriores

Obs.:  Números arredondados

Tabela 11 - Principais ações para melhoria dos processos de contratação
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Desafios futuros e riscos

Entre os desafios futuros, destacam-se a revisão da nova Instrução Norma-

tiva (IN) de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade (PAAR), 

criação de ferramenta para monitoramento das licitações das SRs e a criação 

da IN de licitação. Os principais riscos para a implantação da iniciativa, se de-

vem, principalmente, a constante mudança das normas, instruções normati-

vas e legislação aplicadas às licitações, adaptação/treinamento dos servidores, 

e à disponibilidade de equipes/TI para desenvolver as melhorias e sistemas. 

4.2.3. Aprimorar o conhecimento sobre o mercado
Este objetivo estratégico visa a obtenção de conhecimentos mais especia-

lizados e a profissionalização, bem como a eficiência na capacidade operacio-

nal de execução dos serviços demandados.

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo estra-

tégico acima, destacam-se as seguintes:

estudos e orçamentos de projetos de engenharia, permitindo assim a melhoria 

contínua da qualidade nas contratações de obras de infraestrutura de transportes.

Resultados

A meta da iniciativa para 2018 era a conclusão de 77% do cronograma 

físico. Em 2018, a meta foi plenamente atingida e a consolidação do Novo Sis-

tema de Custos Referenciais de Obras se encontra em linha com o que havia 

sido planejado. Abaixo segue o detalhamento das principais entregas de 2018.

2. Consolidação do Novo Sistema  
de Custos Referencias de Obras (SICRO)

O SICRO é o instrumento oficial para obtenção de valores referenciais para 

a contratação de obras de infraestrutura de transportes. Por meio dele, é pos-

sível obter uma maior aderência dos orçamentos de infraestrutura às oscila-

ções no mercado de insumos e serviços da construção civil.

Tal atividade impacta a cadeia de valor da Autarquia de modo a aprimorar e 

consolidar o sistema oficial de custos referenciais do DNIT, para a elaboração de 

Principais entregas em 2018

1. Revisão e ajuste da metodologia de formação de custos referenciais dos serviços necessá-

rios às obras de infraestrutura de transportes.
2. Ampliação e diversificação da base de composições de custos do SICRO, particularmente 

pela inclusão de serviços dos modais aquaviário e ferroviário.

3. Garantia da transparência no processo de formação dos custos de referência.

4. Redução da necessidade de análises e emissão de pareceres referentes à aprovação de 

preços novos não constantes do sistema oficial de custos do DNIT.
5. Dotar as Superintendências Regionais e as Administrações Hidroviárias de técnicas e fer-

ramentas que garantam maior independência e segurança na elaboração de orçamentos 

de infraestrutura.

Os desafios remanescentes, identificados para o próximo ano, envolvem 

a proposição de metodologia para definição dos custos de indenização do 

superficiário, o início das aferições de serviços do SICRO e a implantação dos 

manuais de custos revisados.

Tabela 12 - principais entregas do novo Sicro. Fonte: DNIT - DIREX - CGCIT.
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4.3. Tema Estratégico Execução e Fiscalização 

Priorização Modalidade de 
Transporte

Classificação 
sócio 

ambiental

Objetivo Estratégico Iniciativa Área responsável

4.3.1 Garantir a qualidade 
das obras e serviços

Implantação do PROARTE CGMRR X X X   X      

Execução dos contratos referentes a 
inspeção de Obras de Arte Especiais 

CGPLAN         X      

4.3.2 Fortalecer a 
fiscalização das obras e 
serviços

Implantação do novo modelo de supervisão 
para a área de manutenção rodoviária

CGMRR   X X   X      

4.3.3 Aprimorar a gestão 
física e financeira das obras 
e serviços

Integração SUPRA CGCONT   X X   X      

Consolidação do Escritório de Gestão de Empreendimentos - EGP DIREX   X X          

Melhorias da Gestão Ferroviária DIF     X X        

Sala de situação DAQ DAQ     X     X    

Abaixo segue a relação das iniciativas e resultados operacionais reportados nesta seção e respectivos ícones de classificação.

O tema estratégico Execução e Fiscalização abrange, principalmente, os 

processos e inciativas do DNIT vinculados aos macroprocessos  finalísticos 

“Gerir empreendimentos para ampliação e manutenção da malha viária” 

e “Fiscalizar a execução de empreendimento”,  e envolve os processos para 

aprimoramento e consolidação do sistema oficial de custos referenciais do 

DNIT para a elaboração de estudos e orçamentos de projetos de engenharia, 

os processos de fiscalização dos contratos e o monitoramento e gestão dos 

empreendimentos do DNIT.

O tema estratégico apresenta as principais inciativas para garantir o atin-

gimento de três objetivos estratégicos: 

1. Garantir a qualidade das obras e serviços;

2. Fortalecer a fiscalização das obras e serviços;

3. Aprimorar a gestão física e financeira das obras e serviços.

A seguir está a relação das iniciativas e resultados operacionais reporta-

dos nesta seção e respectivos ícones de classificação.

Tabela 13 - Relação geral de iniciativas e resultados operacionais do Tema Estratégico Execução e Fiscalização.



77Relatório de Gestão 2018 - DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

1. Implantação do PROARTE

O PROARTE – Programa de Reabilitação de Obras de Arte Especiais – OAE 

é um programa que contempla as obras de reabilitação estrutural e funcio-

nal, bem como os serviços de manutenção preventiva e corretiva de estru-

turas constantes na malha rodoviária federal (pontes e viadutos, passarelas, 

túneis e estruturas de contenção), desenvolvido com o objetivo de:

• Desenvolver uma sistemática de trabalho de contratação de manu-

tenção em estruturas com base em plano de trabalho;

• Desenvolver uma sistemática de contratação de reabilitação de es-

truturas por meio de anteprojetos;

• Elaborar uma instrução de serviços com as diretrizes do programa.

Planejar ações de infraestrutura

Elaborar 
estudos, 

análises e 
projetos

Contratar 
empreendi-

mento

Fiscalizar 
execução de 
empreendi-

mento

Gerir empreendimentos para ampliação e 
manutenção da malha viária

Operar a infraestrutura de transportes

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
(Aquaviário, Ferroviário e Rodoviário)

4.3.1. Garantir a qualidade das obras e serviços
Este objetivo estratégico visa o redesenho de processos, a padronização 

de ferramentas e normas técnicas e, ainda, o aperfeiçoamento de indicadores 

para aferição da qualidade das obras e serviços.

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo estra-

tégico acima, destacam-se as seguintes:

Figura 36 - Macroprocessos vinculados ao Tema Estratégico Execução e Fiscalização.
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Resultados

Foram elaborados 10 planos de trabalho de OAEs e enviados às respecti-

vas Superintendências Regionais , abrangendo 388 OAEs. Os planos de traba-

lho incluem serviços de manutenção, como caiação das pontes, substituição 

de juntas, aplicação de concreto projetado, etc. 

Já para a reabilitação, foram elaborados 28 anteprojetos. Os serviços dessa 

classe são mais complexos e envolvem aspectos estruturais, alargamento de 

plataforma, estudo de passarelas nos quais exigem estudos mais complexos.

Desafios futuros e riscos

O desafio do PROARTE é garantir a funcionalidade e a capacidade estrutu-

ral das OAEs, estendendo a vida útil das estruturas para o maior tempo possí-

vel. Fatores ambientais, como a exigência de licenças durante a execução dos 

serviços, podem comprometer a adequada performance do programa.

• Aumento da capacidade de carga
• Alargamento
• Reforço estrutural

Reabilitação
Consiste no conjunto de atividades necessárias para a 
adequação da estrutura às necessidades atuais, sejam 
elas funcionais (largura, número de faixas, gabarito e 
dentre outros) ou estruturais (necessidade de reforço, 
inclusão de novos elementos e dentre outros).

Projeto ou 
anteprojeto

28 Anteprojetos 
elaborados

• Conservação das estruturas
• Reparos estruturais
• Restauração de guarda corpo

• Limpeza ou substituição de 
pingadeiras, drenos e juntas

Manutenção
Consiste no conjunto de atividades necessárias para o 
cumprimento da vida útil da estrutura (recuperação, 
limpeza, substituição de elementos dentre outros). Não 
havendo portanto, alterações estruturais ou funcionais 
na estrutura.

Plano de 
trabalho

Planos de trabalho 
de manutenção 
elaborados

10 388 OAEs 
Envolvidas

PROARTE MANUTENÇÃO

UF Unidade 
Local Situação Nº de OAEs

atendidas

Minas 
Gerais Leopoldina Contratado 4

Piauí Todas as ULs Licitado 147

Figura 37 - Resultados do PROARTE em 2018.Fonte: CGMRR
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2. Execução dos contratos referentes  
a inspeção de Obras de Arte Especiais - 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com 

a finalidade de complementar e manter atualizados os dados do Sistema de 

Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), com inspeção cadastral e 

rotineira das Obras de Arte Especiais (OAE’s) sob sua administração, lançou 

o Edital nº 539/2017-00, cujo objeto é “Serviços Técnicos Especializados para 

Inspeções em Obras de Arte Especiais”, divididos em 2 (dois) Lotes, e atender 

ao item 9.1.1 do Acordão nº 725/2012 – TCU - Plenário. 

A ordem de serviço foi emitida no dia 14/06/2018 e as duas contratadas 

executaram, em 2018, 713 inspeções rotineiras em Obras de Arte Especiais.

Atividades a serem 
executadas Objetivos de cada ação ou atividade Principais entraves que podem 

prejudicar a realização das atividades

Inspeções Cadastrais e/
ou Rotineiras

Inspeção Cadastral: realizada para 
cadastrar as OAE’s sob administração do 
DNIT no SGO ou quando há uma alteração 
sensível na sua configuração.
Inspeção Rotineira: realizada 
periodicamente, habitualmente a cada 
dois anos, para verificar visualmente a 
evolução de falhas detectadas em inspeção 
anterior, bem como anotar novos defeitos 
e ocorrências no SGO.

Condições climáticas; Acidentes de 
trabalho; Ataques de animais; Paralisação 
na rodovia; Assalto; Impedimento de 
acesso viário (desmoronamento, entre 
outros); Dificuldade de acesso a parte 
inferior da OAE; Restrição Orçamentária e 
Financeira.

Avaliações das 
inspeções

Verificar se as inspeções cadastrais e/ou 
rotineiras foram realizadas de acordo com 
os normativos e manuais do DNIT e da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT).

Não entrega das inspeções no prazo; 
Inconsistência nas inspeções; Erro não 
previsto no SGO; Restrição Orçamentária 
e Financeira.

Inspeções rotineiras 
realizadas em OAE713

Tabela 14 - Atividades relacionadas a gestão de obras de artes especiais.
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19

6

31

17

0

22

2017 2018

TR elaborados

Termos de Referência
elaborados

Número de Lotes

Lotes Contratados

4.3.2. Fortalecer a fiscalização das obras e serviços
Este objetivo estratégico visa o aperfeiçoamento e a aferição mais detalha-

da dos resultados de obras e serviços

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo estra-

tégico acima, destacam-se as seguintes:

1. Implantação do novo modelo de  
supervisão para a área de manutenção rodoviária

Com o intuito de fortalecer a supervisão de obras de manutenção rodo-

viária, o novo modelo de supervisão visa criar uma estrutura multidisciplinar 

para apoio da fiscalização nas Superintendências Regionais. O novo modelo 

incorporou novos serviços aos contratos de supervisão, disponibilizando pro-

fissionais especializados, laboratórios e equipamentos, perfazendo um total 

de 43 produtos e/ou subprodutos. Engloba, ainda, os programas CREMA, PRO-

ARTE, conservação em rodovia pavimentada e não pavimentada, ou quais-

quer outras atividades afetas à manutenção rodoviária.

Resultados

15 Superintendências Regionais adotaram o novo modelo de supervisão e 

já possuem contratos homologados. O gráfico abaixo mostra a quantidade de 

TRs elaborados em 2018 

Desafios futuros e riscos

O desafio para 2019 é assegurar o fortalecimento da fiscalização de obras 

por meio das empresas supervisoras e que a modernização dos contratos 

possa resultar em produtos de qualidade, tais como relatórios, pareceres téc-

nicos e, como objetivo final, assegurar que os serviços sejam executados con-

forme a técnica e qualidade desejados. 

Demandas judiciais representam riscos e podem atrasar as licitações 

para a adoção do novo modelo de supervisão de manutenção nas Superin-

tendências Regionais. Além disso, outros riscos podem ser citados: a baixa 

qualificação de pessoal das empresas supervisoras pode afetar a qualida-

de dos produtos; pode haver restrição orçamentária e excesso de produtos 

que demandem critérios de habilitação rigorosos podem acarretar na não 

adesão das Superintendências Regionais ao novo modelo de supervisão e de 

manutenção rodoviária

Gráfico 5 - TR elaborados em 2018
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4.3.3. Aprimorar a gestão física e financeira das obras e 
serviços
Este objetivo estratégico visa a normatização, padronização e implantação de 

um sistema integrado para acompanhamento do avanço dos empreendimentos.

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo estra-

tégico acima, destacam-se as seguintes: 

1. Integração SUPRA

A Coordenação-Geral de Construção Rodoviária (CGCONT) do DNIT, vem 

desenvolvendo, desde 2015, um sistema de Gerenciamento e Acompanha-

mento das Obras de Construção Rodoviária, com objetivo principal de fazer 

com que as informações acerca das obras de construção rodoviária sejam 

globalizadas para toda Autarquia, Ministérios, Órgãos de Controle e Cidadão. 

Para isso, os relatórios das supervisoras de obras, antes preenchidos e trami-

tados fisicamente, passaram a ser construídos no sistema, seguindo uma pa-

dronização, definida pela Instrução de Serviço DG Nº 3, de fevereiro de 2016, 

consolidando informações e apresentando os resultados de maneira ágil e 

direta. O sistema SUPRA exige que as supervisoras preencham informações 

dentro do escopo dos seus contratos por meio da ferramenta, tais como: avan-

ço físico real das obras, interferências executivas e informações de Revisões 

de Projeto em Fase de Obras (RPFO). Em 12/12/2018, ocorreu o 2º Workshop 

SUPRA que apresentou novas funcionalidades da ferramenta, integração com 

outros sistemas, criação de aplicativo mobile para utilização em campo e o 

uso da plataforma no acompanhamento dos contratos de restauração e ma-

nutenção, além do monitoramento dos programas de operações rodoviárias.

Resultados

O principal indicador da iniciativa é o percentual de maturidade do siste-

ma baseado no cronograma pactuado com as melhorias e novas funcionali-

dades. A meta, para 2018, era alcançar 47% do cronograma e foi alcançado 

44%. Como fatores intervenientes, citam-se as dificuldades técnicas pontuais 

no desenvolvimento dos novos módulos e funcionalidades. Todavia, esses 

impedimentos não impactaram em atraso no lançamento do 2º Workshop 

SUPRA, em dezembro de 2018, e nem a previsão de inclusão dos relatórios 

de acompanhamento dos contratos de manutenção, restauração e opera-

ções, em 2019.

47% 44%

Meta 2018 Resultado

Gráfico 6 - Percentual de Maturidade do Supra
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Desafios futuros e riscos

Para 2019, o objetivo é a utilização efetiva dos módulos de manutenção, 

restauração e operações rodoviárias, além da disponibilização do aplicativo 

mobile. Também estão previstas novas funcionalidades e módulos ao sistema, 

como por exemplo, o módulo de Revisão de Projeto em Fase de Obras (RPFO).

Os riscos associados estão na implantação das novas funcionalidades e na 

aceitação e uso por parte dos usuários, bem como na possibilidade das em-

presas supervisoras inserirem informações incorretas ou desatualizadas. En-

tretanto, pela experiência da CGCONT, a Coordenação responsável, tais riscos 

foram mitigados dada a constatação, por parte das empresas supervisoras e 

fiscais dos contratos, do ganho de produtividade e facilidade que a ferramen-

ta trouxe à elaboração dos relatórios de supervisão, bem como na diminuição 

da necessidade da CGCONT entrar em contato com às Unidades Locais e Su-

perintendências Regionais do DNIT em busca de informações atualizadas do 

andamento das obras.

2. Consolidação do Escritório de Gestão de 
Empreendimentos - EGP

O Escritório de Gerenciamento de Empreendimentos visa a melhoria dos tra-

balhos de monitoramento e controle da carteira de empreendimentos do DNIT 

e o aumento da qualidade e da disponibilidade das informações, gerando por 

consequência a maior maturidade da Autarquia em gerenciamento de projetos.

A consolidação do EGP envolve quatro projetos principais, conforme 

evidenciado abaixo:

100%

100%

Consolidação do Escritório de 
Gestão de Empreendimentos (EGP)

c) Implementar as melhorias na execução
do Monitoramento Intensivo da DIREX e das 
Salas de Situação

62%

91%

b) Implantar e Executar o Gerenciamento dos 
Emprendimentos do Programa Agora, é Avançar

a) Customização do Sistema 
de gestão de empreendimentos

Resultado 
alcançado 

em 2018

100% d) Integrar, analisar e disponibilizar
as informações dos emprendimentos PAC

Figura 38 - Conjunto de projetos da consolidação do EGP

I. Customização do Sistema de Gestão de Empreendimentos 

O projeto trata da disponibilização de uma ferramenta sistêmica que per-

mitirá à equipe de monitoramento dos empreendimentos e às demais partes 

interessadas o registro e o acompanhamento dos trabalhos, utilizando-se de 

painéis de indicadores, relatórios de evolução e dos dados contratuais dos 

empreendimentos monitorados pelo EGP, da Diretoria Executiva.
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Resultado

Os principais resultados do trabalho desenvolvido envolvem a criação de 

indicadores de execução orçamentária e gestão contratual, a apresentação 

unifilar de empreendimentos no sistema, a funcionalidade de pesquisa de in-

formações por empreendimento, funcionalidade de cadastro de 3Ps (plano, 

progresso e providências), upload de fichas de empreendimento e melhorias 

diversas relacionadas à usabilidade da plataforma.

II. Implantar e Executar o Gerenciamento dos Empreendimentos do Pro-

grama Agora, é avançar 

Um dos trabalhos realizados pelo EGP-DIREX, no ano de 2018, consistiu 

em instituir no DNIT um modelo de gestão de empreendimentos voltado às 

necessidades do Programa Avançar (rodoviário), lançado oficialmente pelo 

governo federal no final de 2017. O EGP-DIREX atuou como ponto focal no 

DNIT junto ao MTPA (atual Ministério da Infraestrutura) e ao MPOG (atual Mi-

nistério da Economia) para auxiliar na definição da carteira dos empreendi-

mentos do programa, no seu planejamento - atuando em conjunto com as Co-

ordenações-Gerais, no monitoramento e controle das atividades planejadas e 

na comunicação dos resultados obtidos. 

A carteira de empreendimentos rodoviários do Programa Avançar, previs-

ta para executar nos anos de 2017/2018, era composta de:

Resultado

No ano de 2018, o trabalho desenvolvido para implantação e execução do 

gerenciamento dos empreendimentos do programa “Agora, é Avançar” con-

sistiu nas seguintes ações:

• Definição de uma metodologia para o acompanhamento dos empre-

endimentos, baseada nas boas práticas de gerenciamento de projetos 

do PMI;

• Definição de uma governança para o planejamento, acompanhamen-

to da evolução física, financeira, principais riscos e restrições dos em-

preendimentos, além do acompanhamento mensal pelo Comitê de 

Monitoramento do Programa;

• Definição do modelo de relatório (fichas) dos resultados dos empre-

endimentos para comunicação com as partes interessadas;

• Realizar o gerenciamento dos empreendimentos da carteira do Pro-

grama Agora, é Avançar.

57
Empreendimentos 

(distribuídos em 
23 estados)

511 km
de Duplicação

970 km
de Construção

R$ 5,72 Bi 
Investimento total

Planejamento da Carteira do Avançar para 2017/2018

Figura 39 - Carteira de empreendimentos - Avançar



84 Relatório de Gestão 2018 - DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Execução

Estudos & 
Projetos

Financeiro & 
Orçamentário

Licenciamento 
Ambiental

Visão do 
Empreendimento

Desapropriação e 
Reassentamento

Plan 
(Planejar)

Check
(Checar)

Act
(Agir)

Do
(fazer)

Ciclo

PDCA

III. Implementar as melhorias na execução do Monitoramento Intensivo 

da DIREX e das Salas de Situação 

Esse projeto consiste na implantação de melhorias no processo e de fer-

ramentas para a realização das Salas de Situação com as Superintendências 

Regionais do DNIT. Esse trabalho garante que o ciclo PDCA ocorra para as 

Superintendências prioritárias.

Figura 40 - Visão integrada dos empreendimentos do Avançar

Resultado

Os resultados obtidos a partir do projeto correspondem à reestruturação 

da ferramenta de registro, do controle e a apresentação das ações nas Sa-

las de Situação, disponibilização on-line das informações aos envolvidos no 

processo e a ampliação das Salas de Situação para novas Superintendências 

Regionais. 

IV. Integrar, analisar e disponibilizar as informações dos empreendimen-

tos PAC

O monitoramento dos empreendimentos do Programa de Aceleração do 

Crescimento - PAC consiste no desenvolvimento das seguintes iniciativas:

Figura 41 - Ciclo PDCA



85Relatório de Gestão 2018 - DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

i) Monitorar os empreendimentos do PAC, analisar a evolução dos em-

preendimentos, solicitar informações complementares às áreas técni-

cas, identificar riscos/problemas, realizar a reunião prévia da Sala de 

Situação com as Coordenações Técnicas no DNIT e gerar as fichas dos 

empreendimentos;

ii) Fomentar a integração entre as Diretorias e Superintendências Regionais;

iii) Padronizar os relatórios de balanço junto aos Ministérios da Infraes-

trutura e da Economia.

Resultado

Dentre os resultados obtidos por meio do projeto, é possível citar a propo-

sição do novo modelo da ficha de acompanhamento dos Empreendimentos 

do PAC, a realização das reuniões prévias de governança com as partes inte-

ressadas no DNIT e MTPA (atual Ministério da Infraestrutura), a preparação 

do material de apresentação e participação nas reuniões mensais de Sala de 

Situação do PAC no MPDG (atual Ministério da Economia), a realização do mo-

nitoramento e controle dos empreendimentos do PAC e a comunicação ativa 

com as partes interessadas dos resultados empreendimentos do PAC.

Desafios futuros e riscos 

 Os desafios futuros e riscos referem-se, de forma geral, à  mudança de dire-

trizes no desenvolvimento dos trabalhos, contando com a mudança de metas 

e escopo, tornando-se necessário o eventual replanejamento das atividades.

Além disso, foram identificados outros entraves, tais como: a não aprova-

ção das melhorias propostas nas fichas dos empreendimentos pelas partes 

interessadas nos órgãos externos, dificuldades na obtenção de informações 

para o monitoramento das ações e a falta de engajamento interno com meca-

nismos de Sala de Situação. 

Como próximos passos para o aprimoramento da gestão dos empreendi-

mentos no DNIT, impactando diretamente no objetivo estratégico de aprimorar a 

gestão física e financeira das obras e serviços, são importantes as seguintes ações: 

i) Definição da carteira prioritária de empreendimentos, planos e metas 

do DNIT;

ii) Continuidade dos trabalhos de monitoramento e controle dos empre-

endimentos prioritários e da melhoria da metodologia e governança 

implantadas pelo EGP-DIREX na Autarquia;

iii) Alinhamento da nova governança a ser utilizada na gestão dos empre-

endimentos com os Ministérios da Infraestrutura (MI) e da Economia 

(ME), ajustando às novas necessidades definidas para a realização das 

Salas de Situação no MI;

iv) Fortalecimento da equipe de gestão e do patrocínio para que a conti-

nuidade dos trabalhos implantados pelo EGP-DIREX e a transferência de 

conhecimento adquirida possam ocorrer sem impacto para a Autarquia.
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contratos. A tabela a seguir detalha a variação total de término de projetos por 

complexidade, que evidencia a melhoria dos resultados como um todo.

3. Melhorias da Gestão Ferroviária

Melhoria no tempo total de atraso das obras Ferroviárias

No ano de 2018, a Diretoria de Infraestrutura Ferroviária (DIF) apresentou 

uma melhoria importante nos seus resultados como um todo. No tocante aos 

empreendimentos, os dados apontam que a melhoria da gestão e controle 

mais rigoroso da execução dos empreendimentos  trouxeram uma redução 

de 1.484 dias no atraso total das obras concluídas, ou seja, o atraso total das 

obras concluídas até 2017 foi de 1.540 dias. Após o trabalho de melhoria, o 

atraso total das obras concluídas, em 2018 passou a ser de 56 dias, conforme 

tabela abaixo:

Categorização das obras por 
complexidade

Tempo total de atraso de obras 
concluídas 
(Até 2017)

Tempo total de atraso de obras 
concluídas 
(2018)

Contorno 1.518 -

Transposição 1.472 56

Rebaixamento 1.791 -

Variação de término 
total

1.540 56

Tabela 15 - Tempo médio de obras ferroviárias

Já em relação aos projetos, observa-se uma redução de 453 dias do atraso 

total. Isso significa que o atraso total da execução dos projetos concluídos até 

2017, que era de 640 dias, foi reduzido para 187 dias nos contratos finalizados 

em 2018. Dessa forma, tais reduções aceleraram o ritmo de liquidação dos 

Categorização dos projetos por 
complexidade

Tempo total de atraso em projetos 
concluídos 
(Até 2017)

Tempo total de atraso em projetos 
concluídos 
(2018)

Contorno 575 177

Transposição 656 197

Variação de término 
total*

640 187

Tabela 16 - Tempo médio de projetos Ferroviários

Melhoria da maturidade em Gestão de Projetos

Em relação à maturidade de gestão de projetos, que relaciona o quão ca-

paz está uma organização em gerenciar seus projetos com sucesso, as práticas 

de gestão implantadas na DIF contribuíram para um aumento significativo da 

maturidade, atingindo o nível padronizado, de acordo com o modelo Prado-

-MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos), de dezembro 

de 2002. Isso significa que a Autarquia faz o uso de metodologia e informati-

zação por todos os envolvidos há pelo menos um ano, realiza capacitações, 

padroniza os processos de desdobramento das estratégias, realiza ciclos de 

monitoramento periódicos dos resultados alcançados, dentre outras práticas.
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A Iniciativa contempla: Definição do modelo de governança Diretoria de 

Infraestrutura Aquaviária DAQ, definição da metodologia de gerenciamento 

de projetos, levantamento de pré-requisitos e modelagem de dados, para-

metrização do SGE/Share point, customização dos painéis de gestão e mo-

delagem de disponibilização de informações gerenciais.

Resultados

A sala de situação da DAQ foi estruturada e todas as etapas foram cum-

pridas conforme o planejado.
Gráfico 7 - Maturidade em Gestão de Projetos Ferroviários

O gráfico abaixo evidencia os avanços em gestão aplicados, 
contribuindo para o aumento de maturidade e para a melhoria 

dos processos internos da DIF.
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4.4. Tema Estratégico Ampliação e qualificação da malha 
dos Serviços

O tema estratégico ampliação e qualificação da malha dos serviços abran-

ge, principalmente, os processos e iniciativas do DNIT vinculados aos “macro-

processos finalísticos” gerir empreendimentos para ampliação e manutenção 

da malha viária e operar a infraestrutura de transporte. É nesta seção que são 

apresentados os principais resultados do DNIT no que diz respeito a criação 

de valor para a sociedade. 

O tema estratégico apresenta as principais inciativas para garantir o atin-

gimento de quatro objetivos estratégicos: 

1. Ampliar a Malha Viária Federal;

2. Elevar o nível de serviço das vias;

3. Assegurar a manutenção da malha viária;

4. Contribuir para a segurança dos usuários .

Na próxima página segue a relação das iniciativas e resultados operacionais 

reportados nesta seção e respectivos ícones de classificação.

Planejar ações de infraestrutura

Elaborar 
estudos, 

análises e 
projetos

Contratar 
empreendi-

mento

Fiscalizar 
execução de 
empreendi-

mento

Gerir empreendimentos para ampliação e 
manutenção da malha viária

Operar a infraestrutura de transportes

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
(Aquaviário, Ferroviário e Rodoviário)

Figura 42 - Macroprocessos vinculados ao Tema Estratégico Ampliação e 

qualificação da malha dos Serviços.
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Priorização Modalidade de 
Transporte

Classificação 
sócio 

ambiental

Objetivo 
Estratégico Iniciativa Área 

responsável

4.4.1 Ampliar 
a Malha Viária 

Federal

Execução Física das ações de implantação, pavimentação, adequação, duplicação e restauração CGCONT X X  X   X      
Construção de pontes internacionais e nacionais CGCONT X       X      
Adequação de  acessos portuários por meio de rodovias federais CGCONT X   X   X      
Adequação de travessias urbanas e construção ou adequação de contornos ou anéis rodoviários CGCONT X   X   X      
Construção de Terminais Fluviais DAQ X   X     X    
Ampliação da malha hidroviária DAQ X   X     X    

4.4.2 Elevar o 
nível de serviço 

das vias

Construção/Adequação Ferroviária DIF X   X X        
Desapropriação de Áreas para Construção da Ferrovia Transnordestina DIF X   X X        
Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovias DAQ X   X     X    
Implementar Programa para Outorga das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte – IP4 DAQ   X       X    
Plano Nacional de Contagem de Tráfego - PNCT CGPLAN     X   X      

4.4.3 Assegurar 
a manutenção 

da malha viária

Plano Nacional de Manutenção Rodoviária - PNMR CGPLAN     X   X      
Ampliar a utilização da gerência de pavimentos CGPLAN     X   X      
Sistema de Gerenciamento de Pavimento - SGP CGPLAN   X     X      
Malha viária sob jurisdição do DNIT CGPLAN                
Manutenção Rodoviária CGMRR X X X   X      
Manutenção e Gestão de Ativos Ferroviários DIF X   X X        
Manutenção e Operação de Terminais Hidroviários DAQ X         X    
Manutenção e Operação de Eclusas DAQ X         X    

4.4.4 Contribuir 
para a 

segurança dos 
usuários 

Programa Nacional de Pesagem - PNP CGPERT X   X   X      
Implantação da Pesagem em Movimento - PIAF CGPERT X X     X      
Implantação do Plano Nacional de Controle de Velocidade - PNCV CGPERT X X X   X      
Implantação do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-LEGAL CGPERT X   X   X      
Modelagem da 2ª Etapa das Obras e Serviços de Segurança e Sinalização Rodoviária (BR LEGAL 2) CGPERT X X X   X      
Adequação Ferroviária DIF     X X        
Manutenção das hidrovias DAQ X         X    

Tabela 17 - Relação geral de iniciativas e resultados operacionais do Tema Estratégico Ampliação e qualificação da malha dos Serviços

Abaixo segue a relação das iniciativas e resultados operacionais reportados nesta seção e respectivos ícones de classificação.
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4.4.1. Ampliar a Malha Viária Federal
Este objetivo estratégico visa o fomento e expansão das áreas de fronteira 

agrícola, industrial e mineral, o escoamento da produção, integração e auxílio 

na redução das desigualdades regionais.

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo estra-

tégico acima, destacam-se as seguintes:

1. Execução Física das ações de implantação, 
pavimentação, adequação, duplicação e restauração

O Brasil ainda possui uma malha rodoviária cuja extensão está aquém das 

necessidades de escoamento de mercadorias e de integração nacional. Assim, 

o papel da iniciativa é aumentar a abrangência da rede, reduzindo os custos 

de transporte e trazendo conforto e bem-estar à população, no caso dos con-

tratos de implantação e pavimentação. 

O processo de adequação de capacidade refere-se à melhora nas condi-

ções de tráfego de uma rodovia, que pode vir tanto por meio de uma dupli-

cação como pela construção de terceiras faixas, viadutos e outras obras simi-

lares. Com isso, espera-se atender às demandas decorrentes do crescimento 

populacional, aumento da frota de veículos, da ascensão na produção agroin-

dustrial e dos decorrentes fluxos de cargas.

Resultados

Foram concluídos 536,09 km de pavimento em 2018, subdivididos em 330,17 
Km de implantação e pavimentação, 129 Km de adequação e duplicação e 76,92 
Km de restauração. Os resultados físicos e financeiros contextualizados por re-
gião do Brasil estão apresentados no infográfico presente na próxima página.

Pode-se destacar como fatores intervenientes, na execução dos empre-
endimentos rodoviários - exercício 2018 - a restrição orçamentária existente 
no programa Transporte Terrestre do antigo MTPA, reduzindo assim o pos-
sível desempenho dos contratos, os quais tiveram seus cronogramas físico-
-financeiro adequados à realidade econômica do país. Outros fatores estão 
relacionados a questões ambientais e desapropriação e reassentamento. As 
obtenções de licenças ambientais não possuem tempo definido, e as condicio-
nantes possuem aspectos peculiares relacionados a cada empreendimento, o 
que dificulta notoriamente a previsão e planejamento do período de obtenção 
em cada obra/contrato. Quanto às questões de desapropriação e reassenta-
mento, essas são responsáveis por paralisações dos serviços e até mesmo 
motivo de rescisões contratuais, relacionadas à não liberação de frentes de 
serviço para a execução fiel do contrato.

Desafios futuros e riscos

O tempo necessário para execução da obra nem sempre pode ser feito 
de forma precisa, pois existem interferências que não podem ser controladas 
e que influenciam diretamente no cronograma, tais como: clima, insumos/ 
materiais, desapropriação/reassentamento, questões ambientais, questões 
jurídicas e administrativas e mão de obra.

Assim, o DNIT vem buscando aprimorar seu sistema de gestão, buscando 
antecipar interferências e solucioná-las antes que impactem diretamente o 
ritmo de seus contratos. A agilidade na transmissão de informações das obras 
por meio do SUPRA permite um acompanhamento melhor por parte do DNI-

T-Sede e assim, uma gestão mais eficaz e célere.
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Duplicação:
Construção de novas faixas de rolamento, 
por meio de uma nova pista, caracterizada 
por uma separação física entre as pistas

Pavimentação:
Rodovias já implantadas, em revestimento 
primário, recebendo obras de pavimentação

Implantação:
Rodovias planejadas ou em leito natural 
recebendo revestimento primário ou 
pavimentação

Adequação:
Conjunto de melhoramentos introduzidos em
uma rodovia existente, tais como alterações
de traçado, alargamento de plataforma e
acostamento ou duplicação de pista

Restauração:
Trata-se da restauração da pista existente, 
nas obras de duplicação
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1,18

22,32

39,86
15,08 13,52
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Sul
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536,09 Km

Números em Km

Km de pavimento 
concluídos em 2018
(85,89%)

623,59 Km
Meta para 2018

Total

Figura 43 - Detalhamento da ampliação da malha rodoviária por tipo de intervenção e estado da federação. Fonte: DNIT - DIR - CGCONT
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2. Construção de pontes  
internacionais e nacionais (007C/007G)

A iniciativa está vinculada a duas metas do PPA. Com relação às pontes 

internacionais, refere-se a meta 007C do PPA e diz respeito à Construção de 

2 Pontes Internacionais, a 2ª Ponte de Foz do Iguaçu, sobre o Rio Paraná, li-

gando o Brasil ao Paraguai, na BR-277/PR e a Construção da Ponte sobre o Rio 

Jaguarão, ligando o Brasil ao Uruguai, na BR-116/RS.

Já com relação às pontes nacionais, refere-se a meta 007G e diz respeito à 

Ponte sobre o Rio Madeira em Abunã/RO, na BR-364/RO, e à construção da 2ª 

Ponte sobre o Rio Guaíba, na BR-116/290/RS.

Resultados

Com relação às duas pontes internacionais, não em 2018. Pode-se destacar 

como fatores intervenientes, a restrição orçamentária antigo MTPA Ministério 

dos Transportes, não havendo orçamento na LOA em 2018 suficiente para as 

obras da 2ª Ponte de Foz do Iguaçu, bem como a não contratação para a execu-

ção da Ponte sobre o Rio Jaguarão. A licitação foi fracassada e o DNIT trabalha na 

atualização do orçamento.

Já com relação às duas pontes nacionais, houve evolução de obras em 

2018, conforme especificado no gráfico abaixo.

62,79% 56%

23,83%
20,50%

86,62%
76,50%

 Ponte de Abunã/ RO Ponte sobre o Rio Guaíba/RS

% progressão das pontes nacionais

 Até 2017 2018

Total acumulado:

Novamente cita-se a restrição orçamentária existente no programa Trans-

porte Terrestre do antigo MTPA, que reduziu o possível desempenho dos 

contratos, os quais tiveram seus cronogramas físico-financeiro adequados à 

realidade econômica do país. Outros fatores são relacionados a questões am-

bientais e desapropriação e reassentamento.

Gráfico 8 - Evolução % das pontes de Abunã e da ponte sobre o Rio Guaíba



93Relatório de Gestão 2018 - DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

3. Adequação acessos portuários  
por meio de rodovias federais (0073)

A iniciativa está relacionada à meta 0073 do 

PPA e prioriza a otimização dos acessos terrestres 

aos portos de Miritituba, no Pará, e Capuaba, no 

Espírito Santo , com foco na manutenção, recu-

peração e ampliação da infraestrutura portuária, 

bem como ampliação da eficiência logística dos 

portos brasileiros, e vão imprimir ao setor mais 

competitividade e dinamismo, além de reduzir os 

custos do transporte aquaviário e contribuir para 

o desenvolvimento do país.

Resultados

A meta é concluir os acessos até o final de 

2019, entretanto até o final 2018 as obras ainda 

não haviam sido iniciadas. Pode-se destacar como 

fator interveniente, a restrição orçamentária exis-

tente no programa Transporte Terrestre do antigo 

MTPA. O Acesso ao Porto de Miritituba, no Pará, 

não foi licitado e o Acesso ao Terminal Portuário 

de Capuaba, no Espírito Santo, possui contrato, 

RDC Integrado, com projetos aceitos, mas sem 

obras iniciadas em 2018.

4. Adequação de travessias 
urbanas e construção ou adequação 
de contornos ou anéis rodoviários 
(0076) /(0074) 

A iniciativa está vinculada às metas 0076 e 0074 

do PPA e envolve a adequação de 4 travessias ur-

banas e a construção ou adequação de 7contornos 

ou anéis rodoviários. 

O tráfego rodoviário pode ter sérios impactos 

negativos nas aglomerações urbanas sob vários 

aspectos, tais como a segurança de motoristas e 

pedestres, níveis de ruído e poluição, concorrência 

entre o tráfego local e o de longa distância, entre 

outros. Para mitigar tais impactos pode-se optar 

pela construção de contornos rodoviários, que des-

viam o tráfego intermunicipal para fora das regiões 

com maior adensamento populacional. Uma alter-

nativa é optar pela implementação de travessias 

urbanas, que, embora atravessem os municípios, o 

fazem de forma segregada, com mecanismos para 

a redução dos impactos no tráfego local e na quali-

dade de vida da população.

Resultados

A meta do PPA é adequar 4 travessias urbanas 

e construir ou adequar 7 contornos ou anéis rodo-

viários até o final de 2019. Entretanto, até dezem-

bro de 2018 apenas 1 travessia urbana havia sido 

concluída (em 2016) e 1 contorno ou anel rodoviá-

rio (em 2017).

Pode-se destacar, como fator interveniente, na 

execução dos empreendimentos rodoviários, exer-

cício 2018, a restrição orçamentária existente no 

programa Transporte Terrestre do antigo MTPA, 

reduzindo assim o possível desempenho dos con-

tratos, os quais tiveram seus cronogramas físico-

-financeiro adequados à realidade econômica do 

país. Outros fatores estão relacionados a questões 

ambientais e desapropriação e reassentamento 

. 

5. Construção de  
Terminais Fluviais (127G)

A iniciativa visa construção, recuperação e mo-

dernização das Instalações Portuárias Públicas de 

Pequeno Porte (IP4), onde serão feitas a acosta-

gem das embarcações e área de retroporto. Tudo 

isso com o fim de dotar as populações de muni-
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cípios ribeirinhos de acesso efetivo às hidrovias, 

para maior segurança nas operações de embar-

que e desembarque de cargas e passageiros da 

navegação fluvial interior e maior controle quanto 

à fiscalização. Envolve, também, a implementação 

da gestão ambiental do empreendimento, englo-

bando, entre outras, ações mitigadoras e compen-

satórias das áreas de influência direta e indireta e 

o atendimento das licenças ambientais.

Resultados

No que diz respeito a execução financeira/

orçamentária - calculada com base nos valores 

de liquidação já ocorridos em relação à LOA, em 

2018 foi liquidado 30% do valor previsto. Pode-se 

mencionar o baixo desempenho na liquidação dos 

seguintes empreendimentos: Altamira – PA, Alva-

rães – AM, Anori – AM, Apuí - AM (Prainha), Barrei-

rinha – AM, Boa Vista do Ramos – AM, Conceição 

do Araguaia – PA, Guajará- Mirim – RO, Itamarati 

– AM, Óbidos – PA, Santana – AP, Tucuruí – PA. A 

figura na próxima página fornece uma visão geral 

do % liquidado dos principais empreendimento 

Como resultados, no ano de 2018, foram concluí-

das as obras de 6 (seis) IP4 na região Norte, sendo 

5 (cinco) em Municípios do Estado do Amazonas: 

Benjamin Constant, Borba, Itacoatiara (Novo) e 

Nhamundá e Tefé (Lago); e 1 (uma), no Estado do 

Pará: São Miguel do Guamá.

A expectativa para 2019 é que sejam iniciadas 

ou retomadas as obras dos empreendimentos dos 

Municípios de Maués/AM, Parintins (Vila Amazô-

nia), Silves/AM, Anori/AM, Alvarães/AM, Tabatinga/

AM, Barcelos/AM, Jutaí/AM, Santo Antônio do Içá/

AM, Envira/AM, Itacoatiara (Antigo)/AM, Apuí/AM, 

Guajará-Mirim/RO, Oriximiná//PA, Juruti/PA, Ca-

metá/PA, Abaetetuba/PA, Belém Mosqueiro/PA, 

Augusto Corrêa/PA, Viseu.

Desafios futuros e riscos

Dentre os desafios para a construção de ter-

minais portuários para 2019, citam-se elevar a 

produtividade da IP4 quando as condições de 

acessibilidade à obra forem elevadas; providen-

ciar renovação da Licença de Instalação - LI para 

evitar uma possível paralisação da obra; executar 

o cronograma da obra em tempo hábil para que o 

empreendimento não exceda a vigência do contra-

to de execução de obras; e alinhar a estratégia de 

execução da obra ao caminho crítico do cronogra-

ma elaborado para o empreendimento.

Nesse contexto, ainda existem diversos riscos 

que se concretizados podem prejudicar a iniciati-

va, tais como: atraso por conta da burocracia dos 

órgãos responsáveis pela emissão de licenças, 

aprovações, nada a opor e outras necessárias para 

a aceitação do projeto; paralisação das obras por 

conta da falta de acessibilidade para o transporte 

dos matérias; possibilidade de atraso na instala-

ção dos equipamentos necessários para executar 

as obras em função de atraso nas suas aquisições; 

possibilidade de atraso na aquisição e início das 

IP4 em função da não contratação dos serviços e 

da não conclusão dos serviços de infraestrutura 

de civil, elétrica e risco de paralisação da obra por 

conta do vencimento da licença de instalação.
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Gráfico 9 - Execução financeira/orçamentária de IP4 no brasil. Fonte: DNIT - DAQ

30%

158%

117%

110%

100%

100%

100%

88%

66%

50%

46%

40%

32%

30%

26%

9%

Total Geral

 Tefé - AM

 Parintins - AM

 São Miguel do Guamá - PA

 Abaetetuba - PA

 Augusto Corrêa - PA

 Oriximiná - PA

 Envira - AM

 Viseu - PA

 Silves - AM

 Na Região Norte

 Cametá - PA

 Juruti - PA

 Itacoatiara - AM (Novo Terminal)

 Belém - PA

Const. Term. Fluv. Reg. N

Construção de Terminais Fluviais % Liquidado/LOA - 2018



96 Relatório de Gestão 2018 - DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

->

N.Olinda Norte

Guajará->
Ipixuna->

Eirunepé->

Sta. Izabel do 
Rio Negro

Japurá->

Carauari->

<-Itamarati

<-Tefé(lago)

<-Canutama

Tapauá->

Codajás

<-Manicoré

Iranduba->

Careiro
da Várzea

Itacoatiara (Novo)

Itapiranga

<-Boa Vista dos Ramos
<-Barreirinha

<-Parintins (V.A.) <-Santarém

Benjamin C. <-Novo Aripuanã

<-Borba

Autazes
Manacapuru

Coari->

Fonte Boa

<-Humaitá

<-Porto Velho
(Cai N’água)

Caracaraí

Manaquiri

Novo Airão->

S.S. Uatumã
Urucará

Urucurituba

Beruri

Tonantins->

Nhamundá

São Miguel 
do Guamá

<-Tabatinga 

Silves

Oriximiná

<-Juruti
Cametá->

Abaetetuba->
Belém (Mosqueiro)->

Viseu

Augusto Corrêa 

Anori->

<-Maués

<-Envira

<-Alvarães

Guajará-Mirim

Apuí

<-St. Antônio do Içá

Barcelos

Jutaí->

Conceição do 
Araguaia

Atalaia do N.->

<-Amaturá

<-Maraã

<-Juruá Tucuruí->Altamira->

<-Óbidos

Caapiranga->

Pauiní->

São Raimundo

Lábrea->

C.Castanho

<-Uarini

São Gabriel 
da Cachoeira

Anamã

<-Boca do Acre

R.P. Eva

São Paulo de O.->

Laranjal do Jari ->

Santana->

Oiapoque

Mazagão ->

->

->

->

->

->->

->

->

->

->

->

->

->

->

-> ->

->

->

->

Situação de IP4

Concluídos até 201734

Em construção19
Previstos25

Concluídos em 20186

Itacoatiara
(antigo)->

Figura 44 - IP4 construídas em 2018. Fonte: DNIT- DAQ.
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6. Ampliação da malha hidroviária

A iniciativa visa ampliar a malha hidroviária 

brasileira e contempla duas ações: o derrocamen-

to de Nova Avanhandava (Tietê) e o derrocamento 

do Pedral de Lourenço (Tocantins).

I. Derrocamento de Nova Avanhandava (Tietê)

A iniciativa envolve: 

a. serviços de derrocagem a fogo, entre 

o Km 126,5 e Km 135,8 da rota de na-

vegação da Hidrovia Tietê-Paraná, a ju-

sante da Eclusa de Nova Avanhandava. 

O projeto inclui obras de proteção de 

pilares sob a ponte da Rodovia SP-461, 

no km 135,25 da hidrovia e;

b. aprofundamento do canal de nave-
gação, com a finalidade de eliminar 
a restrição imposta à passagem das 
embarcações a jusante das eclu-
sas de Nova Avanhandava, restrição 
esta que causa grande transtorno ao 
transporte hidroviário pelo rio “Tietê.” 

tações necessárias ao licenciamento ambiental 

fornecido pelo IBAMA (EIA/RIMA, LP, LI, etc.); a re-

sistência da população local às intervenções que 

serão realizadas nos pedrais; a dinâmica de com-

binações de vazão e nível do rio, eventualmente 

inviabilizando a navegação e a mudanças políticas. 

Gráfico 10 - Evolução das ações de derrocamento 

hidroviário. Fonte: DNIT - DAQ

II. Derrocamento do Pedral do Lourenço (To-

cantins)

A iniciativa envolve: 

c. realização de obras de derrocamento 

entre o km 350 e o km 393 (região do 

Pedral do Lourenço – Pará) e;

d. melhoraria das condições operacio-

nais da hidrovia Tocantins-Araguaia 

entre o km 350 e o km 393 (região do 

Pedral do Lourenço – Pará).

Resultados

Com relação ao derrocamento de Nova Ava-

nhandava (Tietê), a meta era concluir 80% do em-

preendimento e foi realizado 17% em função da 

necessidade de revisão de projeto da ensecadeira.

Já com relação ao derrocamento do Pedral 

do Lourenço, a meta para 2018 era executar 2% 

do empreendimento e foi executado 1%. A baixa 

evolução da ação se deve a diversos fatores: a não 

priorização do projeto pelos órgãos externos (ex.: 

IPHAN, FUNAI, Fundação Palmares e Ministério da 

Saúde); aos prazos planejados pelo líder do empre-

endimento que são inferiores ao que normalmente 

são praticados; a demora na análise das documen-

O gráfico abaixo mostra o  
percentual de evolução das ações.

80%

2%
17%

1%

Derrocamento de Nova
Avanhandava (Tietê)

Derrocamento do Pedral de
Lourenço (Tocantins)

Meta Resultado

Derrocamento: 
Retirada de material do 
fundo do rio, que não é 
oriundo de assoreamento, 
ou seja o material que 
compõe naturalmente o 
leito do rio, que pode ser 
pedregoso ou não.
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Desafios futuros e riscos

Em relação ao derrocamento em Nova Avanhandava, deve-se buscar alter-

nativas de projeto que viabilizem a conclusão da obra com o contrato atual, 

dentro dos limites legais, evitando nova licitação. De qualquer forma, ainda 

existe os riscos de paralisação da obra, de aumento dos custos do empreen-

dimento acima de 25% do valor do contrato e de descontinuidade da gestão 

em todos os níveis da governança (estratégico, tático e operacional).Já para o 

derrocamento do Pedral do Lourenço, o próximo passo é realizar as audiên-

cias públicas previstas para serem iniciadas em maio/2019. Todavia, existem 

vários riscos associados ao empreendimento, dentre os quais citam-se: atraso 

na obtenção da Licença Prévia – LP; atraso na contratação da gestora ambien-

tal; atraso no cronograma; exigência de um maior número de condicionantes 

para execução das obras; inviabilização do projeto; interferência nas audiên-

cias públicas, que compõem o caminho crítico do empreendimento; não aten-

dimento de critérios e metodologia satisfatórios para obra.

4.4.2. Elevar o nível de serviço das vias
Este objetivo estratégico visa a excelência no nível de serviço ofertado na 

malha rodoviária, reduzindo o tempo de viagem e o custo logístico para os 

serviços de transporte.

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo estra-

tégico acima, destacam-se as seguintes:

1.Construção/Adequação Ferroviária

Compreende as ações de construção ferroviária que visam atender o obje-

tivo do governo: ordenar o tráfego nos perímetros urbanos, com a construção 

de contornos, de anéis, de variantes ferroviários e de outras intervenções. 

Destacam-se obras de construção de contorno ferroviário, adequação de li-

nha férrea e construção de viadutos/passagens. A figura a seguir resume a 

quantidade de ações em curso.

2

3
9

Construções de Contorno Ferroviário 

ü Curitiba/PR (06YA)

ü Divinópolis/MG (07DW)

ü Formiga/MG (07E0)

ü Santo Antonio do Monte/MG (07E1)

ü EF-369/370/SP - Ourinhos/SP (07EE )

ü Araraquara – SP (07E6)

Adequações de Linha Férrea
ü EF 366 - Jaú/SP (07E4 )

ü EF 364 - São Carlos/SP (07E5)

ü EF 369 – Rolândia/PR

Adequação de Ramal Ferroviário no Perímetro 
Urbano para Eliminação de Pontos Críticos

ü Botucatu/SP

ü Dois Córregos/SP

ü Cerqueira Cesar/SP

Construções de viaduto/passagem inferior sob 
linha férrea.

ü Guararema - EF-105/SP – Viaduto

ü Avaré /SP – Passagem inferior

6

3

2

3

Figura 45 -  Iniciativas de construção/adequação Ferroviária.  
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Resultados, desafios futuros e riscos

• Construção do Contorno Ferroviário de 

Curitiba/PR.

O EVTEA para avaliar a viabilidade das alterna-

tivas para solucionar o conflito ferroviário no mu-

nicípio de Curitiba (Ramal Oeste e Contorno Leste) 

foi aprovado. No entanto, estão em andamento, 

procedimentos para viabilizar a contratação do 

projeto básico.

• Construção do Contorno Ferroviário de 

Divinópolis/MG.

Obra não iniciada. Contrato rescindido. Foi 

solicitada junto a ANTT. A inclusão do empreendi-

mento no caderno de obrigações da concessioná-

ria no processo de concessão. 

• Construção do Contorno Ferroviário de 

Formiga/MG.

A elaboração de termo de referência para ob-

tenção da Licença Prévia está em andamento.

• Construção de contorno ferroviário de San-

to Antonio do Monte/MG.

Projeto aprovado e consta na Resolução 4.131 ANTT.

• Construção de Contorno Ferroviário EF-

369/370/SP - Ourinhos/SP.

Os projetos básico e executivo de engenha-

ria, objetos do contrato nº 08.1.0.00.00685/2016 

foram aprovados, em 30/04/2018, pela Portaria 

nº2195/2018/DNIT/MTPA.

• Adequação de linha férrea na EF 366 em 

Jaú/SP.

Licitação da execução das obras da Transposi-

ção da Via Férrea foi deserta. 

• Adequação sob linha férrea na EF 364/SP 

em São Carlos/SP.

Em São Carlos (SP), a obra encontra-se paralisa-

da. A prefeitura readequou o projeto executivo, que 

se encontra em análise pela DIF para então a Prefei-

tura realizar a licitação do remanescente da obra.

• Adequação de Linha Férrea em Rolândia- 

na EF-369/PR. 

A iniciativa envolve a adequação de uma trin-

cheira e de um pátio de manobras A meta para 

2018 era concluir 48% da execução física. Apesar 

de boa evolução, a partir da conclusão do pátio de 

manobras, em função da necessidade de revisão 

de projeto só foi cumprido 34% da execução con-

forme o cronograma físico-financeiro das Fichas 

PAC - 27,5% de Execução Física/orçamentária rea-

lizada. (O resultado é calculado com base nos va-

lores de liquidação já ocorridos em relação à LOA). 

Existem riscos referentes a falta de recurso 

para execução das obras após termo aditivo do 

contrato da execução da obra e risco de delonga 

no processo de incorporação do pátio de mano-

bras pelo patrimônio da União. O desafio para 

2019 é conseguir a disponibilização de crédito adi-

cional (aproximadamente R$ 0,3 MM) para o em-

preendimento na primeira janela de movimenta-

ção orçamentária.

• Adequação de Ramal Ferroviário no Perí-

metro Urbano para Eliminação de Pontos 

Críticos em Botucatu - SP.

Implantação de OAE para transposição da via 

férrea no município de Botucatu/SP. A meta em 

2018 era alcançar 89% da execução física. Foi al-

cançado 47,15% de execução física/orçamentária 

(resultado é calculado com base nos valores de 

liquidação já ocorridos em relação à LOA) e 70% 

de execução conforme o cronograma físico-finan-

ceiro das Fichas PAC”. Foi liquidado e pago o valor 

de R$ 8,2 milhões da LOA sendo: R$ 1,2 milhões 

destinados à desapropriação de dois terrenos e 
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R$ 7,042 milhões destinados à execução da obra e 

supervisão. Além disso, foi pago R$2,6 milhões de 

RAP destinados à execução da obra e supervisão. 

Existe o risco de cortes de gastos governa-

mentais para o orçamento DIF/DNIT, podendo 

ocasionar falta de recursos para a finalização do 

empreendimento. Outro ponto de alerta é a pos-

sibilidade de atraso na execução dos serviços de 

compactação e obras complementares, devido ao 

atraso na desapropriação. Para evitar este último 

é necessário regularizar o processo pendente de 

desapropriação de um terreno.

• Adequação de Ramal Ferroviário no perí-

metro urbano para eliminação de pontos 

críticos em Dois Córregos - SP. 

A meta para 2018 era a execução de 5% do cro-

nograma físico-financeiro. A ação foi originária de 

Emenda Parlamentar (5024 0003), da Comissão de 

Viação e Transporte. Todavia, não foi disponibiliza-

do limite orçamentário. Para 2019 é necessário a 

inserção do empreendimento no PAC.

• Adequação de Ramal Ferroviário no perí-

metro urbano para eliminação de pontos 

críticos em Cerqueira César - SP. 

A meta para 2018 era adequar 1 Km de ferro-

via. Todavia, a ação é originária de Emenda (7125 

0022), da Bancada de São Paulo e a dotação, no 

valor de R$ 2.773.500, foi cancelada no DOU em 

30/05/2018. Não foi disponibilizado limite orça-

mentário. Os projetos estão desatualizados, sendo 

necessária a contratação de revisão dos mesmo e 

a inserção do empreendimento no PAC.

• Construção de Viaduto sobre linha férrea 

em Guararema - na EF-105/SP.

A iniciativa envolve a transposição da via férrea 

com implantação de dois viadutos nos seguintes 

locais de conflito (passagens em nível): Estrada 

José Franco de Souza, próximo ao nº 633, Lambari 

e Avenida Dona Francisca Lerário, próxima ao nº 

4780, Maracatu. A meta para 2018 era atingir 56% 

do cronograma físico-financeiro. Entretanto, hou-

ve atraso no processo licitatório devido a licitação 

fracassada e o recurso previsto na LOA 2018 não 

foi utilizado. Como consequência, houve insufici-

ência de recurso para empenho da obra em 2019. 

O próximo passo é finalizar a revisão do termo de 

referência e elaborar a minuta de edital para pos-

terior contratação da obra.

• Construção de passagem inferior sob a 

linha férrea - Avaré - SP.

A iniciativa consiste na implantação de passa-

gem inferior à Via Férrea que corta o perímetro ur-

bano do município de Avaré-SP. A meta para 2018 

era concluir 30% do cronograma físico/financeiro. 

Foi atingido 12,8% de execução física/orçamentária 

realizada (resultado é calculado com base nos va-

lores de liquidação já ocorridos em relação à LOA) 

o que corresponde a 100% de execução conforme 

o cronograma físico-financeiro das Fichas PAC. O 

objeto contratado foi 100% concluído, no entanto, 

no momento da entrega da obra foi identificada 

pela Prefeitura de Avaré a necessidade de adequa-

ção para acessibilidade, não prevista no projeto 

original, que será realizada em janeiro de 2019.
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2. Desapropriação de Áreas para  
Construção da Ferrovia Transnordestina (EF-232)

A iniciativa se refere à gestão dos convênios de desapropriação nos esta-

dos de Piauí, Pernambuco e Ceará, de modo que dos 1.753 km de extensão da 

ferrovia, 88% estão com imissão na posse obtida.

Estado Extensão a ser desapropriada (km) % de imissão na posse 
obtida Valores repassados Valor a repassar

Pernambuco 707 80% R$40,1MM R$1,1MM

Ceará 623 92% R$18MM R$0,8MM

Piauí 423 93% R$5,2MM R$5,4MM

Total 1.753 88% R$63,3MM R$7,3MM

Resultados

A meta para 2018 eram 52 unidades habitacionais desapropriadas, entre-

tanto não houve desapropriação. Um grupo de trabalho instituído pelo Mi-

nistério do Transportes, Portos e Aviação (atual Ministério de Infraestrutura), 

por meio da Portaria nº 2.846, de 27/09/2016, está avaliando a conveniência 

e oportunidade de continuidade do empreendimento pelo setor público. Foi 

Tabela 18 - Detalhamento da desapropriação da Ferrovia Transnordestina. Fonte: DNIT - DIF.

realizado pagamento destinado a cumprimento de ordens judiciais - Vara da 

Comarca de São Joaquim do Monte, no valor de R$ 5.3 mil (honorários peri-

ciais e 20% sobre o valor originário de salário mínimo).

Desafios futuros e riscos

As obras da Transnordestina estão suspensas pelos Acórdãos 1.724/2016 

e 67/2017, do Tribunal de Contas da União (TCU). Os próximos passos depen-

dem das definições do Grupo de Trabalho.
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3.Melhoramentos no Canal de Navegação das hidrovias

Essa iniciativa envolve o melhoramento no Canal de Navegação da Hidrovia 

do Rio Tocantins (123M) e a manutenção de condições adequadas à navegabili-

dade,  durante todo o ano e intervenções complementares nos seguintes locais: 

• Hidrovias do rio Paraná e no rio Paraguai (110S);

• Rio Madeira (12HL);

• Rio Tapajós (12HY);

• Rio São Francisco (12J1);

• Rio Amazonas (13LJ);

• Hidrovias do Mercosul (7M52).

Resultados

No que diz respeito a execução orçamentária/financeira das ações vincu-

ladas a iniciativa de melhoramentos em canais de navegação das hidrovias, 

a meta para 2018 era alcançar 100%. Todavia, o percentual de liquidação em 

relação a LOA ficou em 48%. O gráfico a seguir mostra o detalhamento da 

execução orçamentária de cada empreendimento.

48%

45%

15%

85%

0%

16%

37%

32%

Total Geral

Melhor. Canal Nav. Hidro. Rios Paraná e
Paraguai

Melhor. Canal Nav. Hidrov. Tocantins

Melhor. Canal Nav. Hidrov. Madeira

Melhor. Canal Nav. Hidro. Tapajós

Melhor. Canal Nav. Hidro. São Francisco

Melhor. Canal Nav. Hidro. Amazonas

Melhor. Canal Nav. Mercosul

Melhoramentos nos Canais de Navegação da 
Hidrovias % Liquidado/LOA - 2018

Gráfico 11 - Execução orçamentária da melhoria de canais hidroviários.  
Fonte: DNIT - DAQ
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Figura 46 - Detalhamento das melhorias no canal de navegação por hidrovia. Fonte: DNIT - DAQ.

O detalhamento das principais intervenções para melhoria dos canais de navegação  
hidroviários, bem como perspectivas para futuras e riscos podem ser visualizados na figura a seguir.

Hidrovia do Mercosul

Foi realizada a dragagem no Rio Taquari ao longo de 
todo o ano de 2018, permitindo a manutenção das 
condições de navegabilidade.

Desafios futuros: Ações preparatórias para licitação da 
dragagem da Lagoa Mirim.

Riscos: Dificuldade no licenciamento ambiental e de 
contratação do serviço de dragagem na Lagoa Mirim.

Hidrovia do Madeira

Foi realizado serviço de dragagem no Rio madeira no segundo 
semestre de 2018, na janela de dragagem do rio, permitindo 
o transporte de cargas como petróleo e derivados, 
commodities agrícolas e fertilizantes.
Houve alteração na necessidade de dragagem em função da 
dinâmica do rio. Não priorização do projeto pelos órgãos 
externos (IPHAN, FUNAI, Fundação Palmares e Ministério da 
saúde.

Desafios futuros: Maior efetividade na execução do serviço 
de dragagem.

Riscos: Ocorrência de um número excessivo de pontos 
críticos.

Hidrovia do Tocantins /Araguaia

Utilizado para o escoamento agrícola até portos na foz do 
Oceano Atlântico.

Desafios futuros: Obtenção das licenças ambientais para os 
serviços de derrocagem e dragagem.

Riscos: Não obtenção das licenças e inviabilização do 
empreendimento.

Hidrovia do Tapajós

Tem como principais produtos exportados soja e milho.

Desafios futuros: Ações preparatórias visando a contratação
de ações para manutenção das condições de navegação na
hidrovia, envolvendo monitoramento e intervenções.

Riscos: Atrasos na contratação das ações planejadas.

Hidrovia do Paraná / Paraguai

O rio Paraguai é utilizado majoritariamente para o transporte 
doe minério de ferro e soja, e o rio Paraná para commodities 
agrícolas.
Foram realizados serviços de sinalização e balizamento nos 
quatro trechos da hidrovia do Paraná e na hidrovia do 
Paraguai foram realizados serviços de dragagem no Tramo 
Norte e sinalização em toda hidrovia.

Desafios futuros: Manter as ações para manutenção dos 
serviços de sinalização na hidrovia do Paraná e de dragagem  
e sinalização na hidrovia do Paraguai.

Riscos: Atraso na contratação dos serviços.Hidrovia do São Francisco

Foram realizadas ações de dragagem de travessias 
entre os municípios de Penedo (AL) - Neópolis (SE) e 
Pão de Açúcar (AL) – Niterói (SE)

Desafios futuros: Ações preparatórias para 
licenciamento de dragagem ao longo de toda extensão 
navegável do Rio São Francisco.

Risco: Baixa atratividade do modo de transporte 
aquaviário na região.

Melhoramentos no Canal de 
Navegação da Hidrovias

6

5

3

1 4

Dragagem na Hiid roviia do M adeiira

6

4

3

5

1

2
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4. Implementar Programa para Outorga das Instalações 
Portuárias Públicas de Pequeno Porte – IP4

A iniciativa envolve o mapeamento da situação operacional das IP4; pro-

posta de modelagem para cálculo da viabilidade; enquadramento das IP4 por 

viabilidade financeira com base na proposta de modelagem; estudo piloto de 

uma IP4 para análise do Ministério da Infraestrutura; obtenção da análise técni-

ca jurídica do Ministério; realizar ajustes conforme análise técnica do Ministério; 

implementar o projeto piloto real definir o programa final para outorga das IP4.

Resultados

A iniciativa foi incluída como estratégica no final do ano de 2018 e será 

implantada em 2019.

Desafios futuros e riscos

Em 2019, o DNIT deverá executar a implementação do programa confor-

me a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) já definida. Os principais riscos estão 

associados a demora na definição do Ministério de Infraestrutura quanto ao 

modelo de outorga que deve ser empregado nas IP4, a indisponibilidade de 

pessoal devido a priorização de outros projetos, a falta de patrocínio (apoio) 

da alta administração e pelo entendimento do Governo de que não deve ser 

cobrado tarifa para uso das IP4.

5. Plano Nacional de Contagem de Tráfego - PNCT

O PNCT visa fortalecer as ações que envolvem o planejamento e o atendi-

mento às demandas da infraestrutura federal de transportes, abrangendo a 

identificação do comportamento do tráfego nas rodovias federais, sendo este 

fundamental para tomada de decisão no campo técnico e gerencial, subsi-

diando as atividades-fim do DNIT.

Resultados

O resultado apresentado, em 2018, foi 100% dos equipamentos perma-

nentes instalados, atingindo a meta estipulada pela gestão. Este percentual 

gera o Volume Médio Diário anual - VMDa real e estimado de toda malha ro-

doviária federal pavimentada, por meio do monitoramento de faixas de tráfe-

go, realização de Pesquisa de Origem e Destino, Tratamento e publicação de 

dados de tráfego.

Desafios futuros e riscos

O objetivo, para 2019, é iniciar um novo ciclo de contagem e aprimorar 

a atividade. A falta das informações de tráfego da malha rodoviária nacio-

nal, levantadas por meio do PNCT compromete a base do planejamento de 

transportes, ocasionando a ausência das diretrizes necessárias às previsões, 

estudos e atividades correlacionadas como: projetos, Estudos de Viabilidade 

Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA e gerência de pavimentos.
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4.4.3. Assegurar a manutenção da malha viária
Este objetivo estratégico visa garantir a atuação de programas de manutenção 

estruturados para a melhoria da qualidade das malhas de trasnporte federais.

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo estra-

tégico acima, destacam-se as seguintes:

1. Plano Nacional de Manutenção Rodoviária - PNMR

A manutenção da malha rodoviária federal deve ser ação prioritária do 

Governo, pois o modo rodoviário é o predominante na matriz de transportes 

brasileira. Porém, esta iniciativa está vinculada à disponibilização de recursos 

do Orçamento Geral da União (OGU), especificamente da Ação Orçamentária 

de Manutenção Rodoviária constante Lei Orçamentária Anual (LOA). 

O PNMR objetiva o Planejamento Estratégico da Manutenção da Malha 

Rodoviária Federal, procurando assegurar a cobertura da Malha Rodoviária 

Federal com contratos de Manutenção necessários a cada segmento rodoviá-

rio, conforme procedimentos assegurados na Portaria nº 1.050/2015.

O PNMR realiza o Planejamento, o Controle e a Avaliação de ciclo de vida 

de cada projeto de manutenção de todas as rodovias que integram a malha 

rodoviária sob administração do DNIT. 

A Etapa Técnica de desenvolvimento do PNMR, primeira etapa do plano, 

é trabalhada em nível nacional, considerando aspectos estritamente técnicos, 

resultando na necessidade orçamentária real para a adequada manutenção 

da Malha Rodoviária Federal, servindo de base para a elaboração da proposta 

orçamentária de manutenção para o ano subsequente (PLOA).

Já a consolidação do PNMR é executada em nível estadual e utiliza o limi-

te definido na LOA. Assim, as priorizações de investimentos são trabalhadas, 

individualmente, para cada UF de forma a atender aos limites impostos, oti-

mizando o planejamento dos recursos previstos. Para tanto, é utilizada ferra-

menta de priorização cuja metodologia tem sido empregada nos anos ante-

riores, que considera a condição estrutural e funcional das rodovias, a última 

intervenção executada, além da Malha Rodoviária Federal Estratégica (MRFE) 

associada aos Polos Concentradores de Tráfego.

Após esta etapa de adequação orçamentária do PNMR é feita uma análise 

conjunta das propostas pelos entes envolvidos, Diretoria de Planejamento e 

Pesquisa – DPP, Diretoria de Infraestrutura Rodoviária - DIR e Superintendên-

cias Regionais, objetivando possíveis ajustes ao plano. Das ações propostas 

no PNMR previstas pela DPP/DIR para execução em 2018, 93% tiveram con-

cordância/efetividade com o planejamento proposto pelas Superintendências 

Regionais (SRs).

Também foram incluídas no PNMR 2018, além das intervenções na malha 

rodoviária federal, a reabilitação e manutenção das OAE’s, as ações de sinali-

zação e segurança do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviá-

ria (BR-LEGAL), alocações de recursos para Obras Emergenciais e ações volta-

das ao Programa para a Melhoria da Segurança Rodoviária por Intermédio do 

Tratamento de Segmentos Críticos (PMSR).
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Resultados

A meta para 2018 era obter 100% de aderência às ações previstas na últi-

ma etapa do PNMR. Considerando o Monitoramento da execução das ações 

do PNMR 2018, ao final do exercício, verificou-se um percentual de aderência 

de 73% entre as ações previstas na última etapa do plano e as efetivamente 

executadas. Este fato decorre, em grande parte, de dificuldades operacionais 

e orçamentárias das áreas envolvidas no processo: Diretoria de Infraestrutura 

Rodoviária – DIR, Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP e Superinten-

dências Regionais. Em relação ao PNMR 2018, previu-se 7,8 bilhões de reais 

e a LOA referente à manutenção rodoviária foi definida com o valor de 3,81 

bilhões de reais, representando um corte de 52% em relação ao necessário.

Desafios futuros e riscos

A necessidade de recurso apontada pelo PNMR na fase técnica não foi 

atendida, devido às limitações orçamentárias que vem ocorrendo nos últimos 

anos, resultando na degradação do Patrimônio Rodoviário Federal. O que im-

possibilita o DNIT de proporcionar aos usuários da malha viária federal, sob 

sua administração, boas condições de trafegabilidade, de forma permanente, 

com segurança e conforto. 

O principal risco do PNMR está atrelado ao contingenciamento de recur-

sos do Orçamento Geral da União (OGU) para a LOA, inerente à Manutenção 

Rodoviária.

7.86

3.81

Fase técnica PNMR LOA 2018

Bi
lh

õe
s 

(R
$)

PNMR 2018

Ano Fase técnica PNMR LOA 2018 Corte % LOA- PNMR
2018 R$ 7.858.752.956 R$ 3.809.037.986 -52% 48%

Gráfico 12 - Limitação Orçamentária do PNMR 2018. Fonte: DNIT - CGPLAN
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3. Sistema de Gerenciamento de Pavimento - SGP

O SGP foi idealizado visando à obtenção de uma base de dados sobre a 

condição da malha rodoviária que, ao ser periodicamente atualizado, permite 

a análise das condições desta, visando a melhor relação custo/benefício para 

diversos níveis de investimento na manutenção rodoviária.

Resultados

No que tange ao resultado operacional, a meta da gestão para 2018 era 

fazer levantamento de caracterização funcional em 100% da malha rodoviária 

federal pavimentada. Os Levantamentos de caracterização funcional foram 

realizados em 100% da malha rodoviária federal pavimentada e os resultados 

desses levantamentos permitem aferir o Índice de Condição da Superfície – 

ICS, conforme demonstram os gráficos a seguir:

2. Ampliar a utilização da gerência de pavimentos 

Essa iniciativa tem como escopo realizar o planejamento das intervenções 

na malha rodoviária federal sob a administração do DNIT, determinando o 

melhor período para a sua aplicação, de modo a contemplar a melhor solução.

Quantos aos requisitos da iniciativa, destacam-se os seguintes:

Utilizar de forma eficiente a Gerência de Pavimentos, para garantir que 

toda a malha rodoviária pavimentada sob administração do DNIT esteja com 

intervenções adequadas;

Otimizar a utilização de sistemas que auxiliem na tomada de decisão (Sis-

tema de Gerência de Pavimentos – SGP; Sistema Nacional de Viação – SNV; 

Sistema de Georreferenciamento das Rodovias – VGEO e Sistema de Desen-

volvimento e Gestão de Rodovias (Highway Design and Management) – HDM. 

Resultados

Até o exercício de 2018, a iniciativa apresentou um avanço de 86% em re-

lação ao previsto no Termo de Abertura do Projeto – TAP.
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2013 2014 2015 2017 2018
RUIM 16% 16% 17% 23% 24%
REGULAR 24% 24% 21% 25% 26%
BOM 60% 60% 62% 53% 50%

60% 60% 62% 53% 50%

24% 24% 21%
25% 26%

16% 16% 17% 23% 24%

%
 D

A 
M

AL
HA

E V O L U Ç Ã O  D O  P E R F I L  D A  R E D E  R O D O V I Á R I A  
F E D E R A L  P A V I M E N T A D A

Gráfico 13 - Evolução do perfil da rede rodoviária 
Federal pavimentada. Fonte: DNIT - CGPLAN

Gráfico 14 -  Perfil da Rede Rodoviária Federal Pavimentada por estado em 2018. Fonte: DNIT - CGPLAN
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4. Malha rodoviária sob  
jurisdição do DNIT pavimentada

O Sistema Nacional de Viação - SNV é constituído pela infraestrutura física 

e operacional dos vários modos de transporte de pessoas e bens, sob juris-

dição dos diferentes entes da Federação sendo DNIT é o responsável pela 

jurisdição federal do SNV.

Resultados

Em novembro de 2018, na última divulgação dos dados do SNV, a malha linear 

federal administrada pelo DNIT era de 63.934,70 Km, dos quais 53.605,4 Km era 

de malha rodoviária federal pavimentada e 10.329,3 Km de malha não pavimenta-

da. Consequentemente, o percentual da malha rodoviária sob jurisdição do DNIT 

pavimentada de 2018 foi de 83,8%. O gráfico a seguir detalha as informações.

Gráfico 15 - Malha viária Federal sob administração do DNIT. Fonte: SNV (nov/2018)

Malha Rodoviária 
Federal Pavimentada

53.605,4 Km

Malha Rodoviária 
Federal Não 
Pavimentada

10.329,3 Km
83.8%

16.2%

Pavimentada
Não pavimentada63.934,70 KM Total:

Malha viária Federal sob administração do DNIT

5. Manutenção Rodoviária

A manutenção é considerada uma atividade contínua e possui o objetivo fi-

nal de preservar a infraestrutura viária mais próxima das condições originais de 

quando foi construída. Ou seja, é uma estratégia para preservar os investimen-

tos aplicados na construção das rodovias, permitindo que elas cumpram seu pa-

pel social e econômico. Para atingir o objetivo, são realizados serviços e obras de 

engenharia que visam manter as rodovias em boas condições de conservação. 

A infraestrutura viária inclui: o pavimento, a sinalização horizontal e vertical da 

rodovia, as obras de arte especiais (pontes), dispositivos de drenagem (sarjetas, 

meios-fios, bueiros), e todos os elementos relacionados às rodovias. A manu-

tenção de rodovias cobre uma grande variedade de atividades que podem ser 

agrupadas como a seguir, conforme o Manual de Conservação do DNIT (2005).

5.1 Conservação Corretiva Rotineira: conjunto de operações que tem como ob-

jetivo reparar ou sanar um defeito e reestabelecer o funcionamento dos compo-

nentes da rodovia, propiciando conforto e segurança aos usuários. Os serviços de 

roçada, limpeza e caiação dos dispositivos de drenagem, tapa-buraco, são exem-

plos de conservação rotineira. Existe o programa PATO (Plano Anual de Trabalho e 

Orçamento) para atender a demanda desses serviços.

5.2 Conservação Preventiva Periódica: atividades com o objetivo de evitar o surgi-

mento ou o agravamento de defeitos. Essa classe de manutenção envolve serviços 

mais elaborados como fresagem e reciclagem das camadas deterioradas do pavi-

mento, recapeamento da capa asfáltica, etc. O Programa CREMA visa atender as 

necessidades da rodovia por meio dos serviços de manutenção estruturada. 

5.3 Conservação de Emergência: conjunto de operações necessárias para reparar, re-
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por, reconstruir ou restaurar trechos ou estrutura da rodovia que tenham sido secciona-

dos, obstruídos ou danificados por um evento extraordinário, catastrófico, ocasionando 

a interrupção do tráfego da rodovia.

5.4 Restauração: conjunto de operações destinado a reestabelecer o perfeito funcio-

namento da infraestrutura viária, devolvendo-a suas características técnicas originais. 

Envolve as medidas necessárias para adaptar a rodovia às condições de tráfego atuais 

e futuras, prolongando seu período de vida. As restaurações demandam estudos e 

projetos mais complexos.

As diferentes classes de manutenção norteiam a criação de programas 

para atender seus objetivos específicos, conforme a necessidade de cada tre-

cho das rodovias. Assim, para atender os seus objetivos estratégicos da Autar-

quia, foram desenvolvidos os seguintes programas de manutenção rodoviária:

programa dependerá da necessidade de cada rodovia. O planejamento é uma 
ferramenta que permite fazer um diagnóstico do estado da rodovia atual, ava-
liar alternativas e propor soluções para o futuro. Diante desse cenário, o Plano 
Nacional de Manutenção Rodoviária (PNMR) tem uma das suas diretrizes que 
assegurar que toda a malha federal sob jurisdição do DNIT esteja coberta por 
contratos que garantam condições adequadas de segurança e trafegabilidade 
aos usuários. Essa diretriz está plenamente consoante com o objetivo estraté-
gico de assegurar a manutenção da malha rodoviária. 

O PNMR é elaborado em con-
junto com as Diretorias de Planeja-
mento e Pesquisa (DPP) e a Diretoria 
de Infraestrutura Rodoviária (DIR) e 
busca sugerir intervenções em 100% 
da malha rodoviária federal com ba-
ses em dados e estudos técnicos. Os 
resultados gerados pelo PNMR são 
analisados com as Superintendên-
cias Regionais para alinhar as solu-
ções de acordo com o orçamento 

disponível, conforme a figura.

Resultados 

A cobertura da malha viária com contratos de manutenção representou 

89,5% do total de 62 mil km sob jurisdição federal. Para contornar a restrição 

orçamentária e evitar que a malha rodoviária ficasse severamente comprome-

tida, optou-se para utilização da conservação tradicional, o Plano Anual de Tra-

balho (PATO). O infográfico presente na próxima página apresenta os principais 

números da manutenção rodoviária do DNIT em 2018. 

Figura 48 - Avaliação da utilização dos 
programas de Manutenção

O atlas de manutenção rodoviária pode ser acessado pelo link: 

Atlas de manutenção rodoviária

CREMA

Programas de Manutenção 
Rodoviária

5.1.  CREMA – Programa de 
Contratos de recuperação e 
manutenção Rodoviária

5.2.  RESTAURAÇÂO

5.3.  PATO – Plano anual de 
Trabalho e Orçamento

5.4.  PROARTE  - programa de 
Reabilitação de obras de artes 
especiais

Manutenção 
Estruturada

Manutenção 
Rotineira

Figura 47 - Composição do programa de manutenção Rodoviária. A utilização de cada 

PLANEJAMENTO -
PNMR (DPP/DIR)

ANÁLISE DO PNMR - SUP. 
REGIONAIS

ADOÇÃO DO PROGRAMA 
MAIS APROPRIADO

PROGRAMAS DA 
MANUTENÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA VIÁRIA

CREMA PATO PROARTERESTAURAÇÃO
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R$  166.087,76

31.945 Km

66%

R$  540.482,00

14.770,6 Km

30%

R$  1.131.536,58

1.743,9 Km

4%

CREMA
Programa de Contratos de 
Recuperação e Manutenção 
Rodoviária 

RESTAURAÇÃO
Obras de recuperação 
estrutural do pavimento 
com retorno da sua vida útil

PATO
Plano Anual de Trabalho e
Orçamento

PROARTE
Programa de Reabilitação 
de obras de artes especiais

Compreendem obras de recuperação
do pavimento e execução dos serviços
de manutenção e de conservação
rotineira. Os contratos podem variar de
2 a 5 anos.

conjunto de medidas destinadas à
adaptar a rodovia de forma
permanente às condições de tráfego
atuais e futuras, prolongando seu
período de vida útil.

Contratação de serviços de conservação
preventiva e rotineira. Abrangem as
operações de conservação, realizadas
periodicamente, com objetivo de evitar o
surgimento ou agravamento de defeitos e
restabelecer o funcionamento dos
componentes da rodovia, propiciando
conforto e segurança aos usuários.
.

Compreende os serviços de
manutenção e reabilitação das obras
de artes especiais sob jurisdição
federal.

Malha Rodoviária 
Federal Pavimentada

53.774,4 Km

Malha Rodoviária Federal 
Não Pavimentada

9.205,4 Km

Proporção da malha viária em intervenção com contrato de manutenção 

62.979,80 KM* Total:

Malha viária Federal em 2018

Custo do programa por KM

Extensão com contrato de 
manutenção por  programa

Distribuição dos contratos 
por programa

20
18

85,4%

14,6%

Pavimentada
Não pavimentada

* Considera ajustes na malha rodoviária do SNV de out/2018

92,3%
80,0%

91,0%
75,7%

90,6%
83,3%

Pavimentada não pavimentada

90,2%
100%

88,6%
100%

89,5%
100%

Geral Meta

2016 2017 2018

Figura 49 - Principais resultados da manutenção rodoviária em 2018. Fonte: DNIT - DIR -  CGMRR e SNV (Nov/2018) 
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Uma ferramenta importante para monitoramento o resultado das ações de ma-

nutenção das rodovias é o ICM (índice de condição da manutenção). Em 2018, houve 

um decréscimo da proporção da malha considerada boa em relação ao ano de 2017. 

O resultado foi influenciado pela restrição orçamentária que não permitiu a adoção 

de programas de manutenção estruturada para manter a qualidade do pavimento. 

O gráfico a seguir mostra um comparativo entre o ICM de 2017 e o de 2018.

bom regular ruim péssimo
km km km km

AC 31% 38% 16% 15%

AL 7% 55% 30% 8%

AM 27% 42% 13% 18%

AP 15% 22% 53% 10%

BA 37% 31% 23% 9%

CE 6% 42% 45% 6%

DF 53% 43% 3% 0%

ES 7% 52% 35% 6%

GO 36% 44% 11% 9%

MA 31% 41% 20% 8%

MG 57% 32% 9% 2%

MS 57% 36% 6% 1%

MT 64% 30% 5% 2%

PA 16% 34% 26% 24%

PB 14% 68% 17% 0%

PE 14% 43% 28% 14%

PI 13% 34% 37% 16%

PR 52% 39% 8% 1%

RJ 53% 36% 10% 2%

RN 7% 55% 30% 8%

RO 35% 50% 12% 3%

RR 28% 49% 15% 7%

RS 60% 30% 8% 1%

SC 48% 38% 12% 2%

SE 6% 37% 27% 30%

SP 68% 25% 1% 6%

TO 45% 47% 7% 1%

UF

índice da conserva (ICC) por Estado
Índice da Conserva por Estado - 2018

Gráfico 18 -  índice de Condição da Conserva por estado.  
Fonte: DNIT - DIR - CGMRR/2018

Gráfico 16 -  Índice de Condição da Manutenção – Brasil. Fonte: DNIT - DIR - CGMRR/2018

Outra ferramenta importante é o ICC (índice de condição da Conserva) que 

é um levantamento realizado juntamente com o ICM. Trata-se somente da 

parcela de conservação da rodovia, sendo avaliados os elementos: drenagem, 

roçada e sinalização da rodovia. O gráfico abaixo mostra o índice Brasil e o 

gráfico seguinte a segmentação do ICC por Estado da Federação.
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Gráfico 17 -  Índice de Condição da Conserva - Brasil. fonte: DNIT - DIR -CGMRR/2018
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6. Manutenção e Gestão de Ativos Ferroviários

A manutenção dos ativos ferroviários no que tange a supervisão e limpeza 

de pátios e almoxarifados usados para a guarda de bens móveis destinados. 

A gestão da ação deve ser integrada junto à destinação de bens.

Resultados 

O objetivo da iniciativa é realizar 1 unidade de gastos com gestão e manu-

tenção de ativos. Em 2018, foi efetivado 0,53 de Execução Física /orçamentá-

ria realizada (o resultado foi calculado com base nos valores de liquidação já 

ocorridos em relação à LOA). Refere-se ao atendimento às despesas de cus-

teio mensal com serviço de vigilância armada patrimonial, dos bens móveis e 

imóveis, nas Superintendências Regionais dos estados de Pernambuco, São 

Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Desafios futuros e riscos

Como desafio futuro, o DNIT deverá proceder com ações relacionadas 

à redução do objeto para os contratos atrelados a pátios ferroviários, cujos 

bens estão sendo gradativamente leiloados.

7. Manutenção e Operação  
de Terminais Hidroviários (20LN)

A iniciativa visa a garantia das atividades de manutenção e operação dos ter-

minais, de acordo com as suas características técnicas originais, proporcionan-

do maior segurança e eficiência aos seus operadores, por meio da manutenção 

da infraestrutura, inclusive as edificações de apoio à operação portuária, gestão 

e operação do parque portuário, dos equipamentos de carga e descarga, da car-

ga e descarga das embarcações e dos terminais de passageiros. Envolve, tam-

bém,  a implementação da gestão ambiental do empreendimento, englobando, 

entre outras, ações mitigadoras e compensatórias das áreas de influência direta 

e indireta, e o atendimento das licenças ambientais.

Resultados

O principal indicador da iniciativa é a disponibilidade de terminais hidro-

viários (Número de dias disponíveis/Número de dias no mês). Apesar de não 

ter sido estipulada uma meta oficial, o DNIT definiu como meta de gestão para 

2018 alcançar 100% da disponibilidade dos terminais hidroviários. O resultado 

anualizado foi a disponibilidade de 90%. Os terminais hidroviários de Humaitá, 

Manicoré, Ipixuna e Codajás estiveram indisponíveis na maioria dos meses do 

ano de 2018, isso impactou na média consolidada impedindo o alcance de 100% 

de disponibilidade. Abaixo estão relacionados os principais motivos da indispo-

nibilidade dos terminais hidroviários.

• Humaitá: recuperação das estruturas navais; obra emergencial em an-

damento; 
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• Manicoré: Obras complementares contratadas;

• Ipixuna: Avaria no flutuante, ponte de acesso e sistema de fundeio; a 

obra está em planejamento; 

• Codajás: Avaria no flutuante; obra emergencial em andamento. 

A figura abaixo mostra a localização dos terminais indisponíveis.
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8. Manutenção e Operação de Eclusas (20LO)

A iniciativa tem a finalidade de atender gastos administrativos e operacio-

nais das hidrovias interiores e eclusas, os quais não são passíveis de alocação 

em ações finalísticas, de forma a proporcionar maior segurança aos usuários e 

operadores. Envolve, também, a implementação da gestão ambiental do empre-

endimento, englobando, entre outras, ações mitigadoras e compensatórias das 

áreas de influência direta e indireta, e o atendimento das licenças ambientais. 

Resultados

O principal indicador da iniciativa é a disponibilidade de eclusa (Número 

de dias disponíveis/Número de dias no mês). Apesar de não ter sido estipula-

da uma meta oficial, o DNIT definiu como meta de gestão para 2018 alcançar 

100% da disponibilidade das eclusas. A disponibilidade acumulada das eclusas 

em 2018 ficou em 73%. Os principais ofensores de indisponibilidade foram as 

eclusas de Tucuruí, Sobradinho, Jupiá e Fandangos. Abaixo estão os principais 

motivos da indisponibilidade das eclusas.

• Tucuruí - Sem contrato de operação e manutenção. Termo de Refe-

rência em elaboração;

• Sobradinho - Sem contrato de operação e manutenção. Termo de Re-

ferência em elaboração (Previsão para contratação: 01/19);

• Jupiá - Problema no sistema de combate a incêndio. Termo de Refe-

rência em elaboração;

Desafios futuros e riscos

O desafio futuro da iniciativa é garantir que todos os terminais possuam 

contrato de manutenção e operação em 2019. Com relação aos riscos, o mais 

relevante é a falta de recurso para contratar obras emergenciais que possam 

acontecer ao longo do ano.

Figura 50  - Situação das IP4 em 2018. Fonte: DNIT-DAQ
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• Fandango - Problema na comporta, falta de alças de barramento. O Ter-

mo de Referência para contratação de projetos executivos para recupe-

ração da Barragem/Eclusa está em elaboração.

Desafios futuros e riscos

O principal objetivo para 2019 é garantir que todas as eclusas possuam 

contrato de manutenção e operação. A falta de recurso para manutenção 

emergencial e falha na programação da manutenção são riscos que podem 

impactar o atingimento desse objetivo.

4.4.4. Contribuir para a segurança dos usuários 
Este objetivo estratégico visa a redução de acidentes nas estradas fede-

rais, e a indução de um comportamento do usuário de acordo com a legisla-

ção vigente em relação à velocidade e aos limites de peso. 

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo estra-

tégico acima, destacam-se as seguintes:

1. Programa Nacional de Pesagem - PNP

O Plano Nacional de Pesagem (PNP) tem como objetivo a contratação de em-

presas ou consórcios de empresas para a execução de serviços inerentes à pre-

servação da integridade da infraestrutura e da segurança do trânsito das rodo-

vias federais pavimentadas sob a jurisdição do DNIT, mediante uso de sistemas 

fixos e portáteis (móveis) de pesagem e sistemas complementares associados.

Resultados

iO PNP tem como meta colocar em operação 100% dos equipamentos fis-

calizadores de excesso de peso contratados até 2021. Para 2018, a meta era 

73%
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Figura 51 - Disponibilidade de Eclusas. Fonte: DNIT - DAQ

O mapa abaixo mostra a disponibilidade de cada Eclusa administrada pelo 

DNIT.
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atingir 27%, dos equipamentos contratados operando, o que equivale a um 

montante de 26 equipamentos. No corrente ano,  obteve-se 26,3% da meta do 

índice de equipamentos fiscalizadores de excesso de peso em operação, no 

dia 31/12/2018, sendo: 

• Operação de 25 Unidades Móveis Operacionais (UMOs), abrangendo 

os estados assinalados no mapa.

• Operação de uma balança móvel no estado do ES, por determinação 

judicial.

Não houve atingimento de 100% da meta devido a indisponibilidade de 

agentes de autoridade de trânsito para operação dos Postos de Pesagem de 

Veículos (PPVs). Além disso, pode-se destacar o que se segue. 

No que diz respeito ao PPA, a meta: 00IQ é implantar e operar 23 equi-

pamentos de medição de peso até 2019. Ao final de 2018, 26 equipamentos 

haviam sido implantados e estavam em operação. O Infográfico presente na 

próxima página apresenta os principais resultados do PNP, em 2018.

Vale ressaltar que uma balança móvel/portátil com enfoque nos cami-

nhões bitrem de 9 eixos e veículos para transportes de cargas superdimensio-

nadas para fiscalização do peso, declarado pelos usuários nas Autorização Es-

pecial de Trânsito - AET, operou ao longo do ano, apesar de não contabilizada 

no fechamento de 2018. Considerando que, uma das atividades contratuais, 

sendo ela aferição de peso, encontrava-se encerrada na presente data.

Somando-se as ações do DNIT, foram reativados os postos fixos, com des-

centralização de verba às Superintendências Regionais para operação dos 

postos nos municípios de Formosa/GO, Feira de Santana/BA e Pocinhos/PB, 

que iniciaram a fiscalização do excesso de peso por verificação de nota fiscal. 

Inicialmente, o PPV de Araranguá/SC estava operando na mesma forma de 

fiscalização, mas o mesmo encontra-se em sua adaptação para Posto Integra-

do Automatizado de Fiscalização (PIAF) PIAF, sendo constantemente utilizado 

como laboratório para este sistema de pesagem, o que impede a sua ativida-

de de forma ininterrupta.

Com relação às infrações, foram emitidas 3.278 Notificações de Autuação 

por talonário manual nas rodovias federais, no ano de 2018. A arrecadação 

por infrações em fase Notificação de Autuação e Notificação de Penalidade 

compreenderam um total de R$ 95.736,89 (noventa e cinco mil, setecentos e 

trinta e seis reais e oitenta e nove centavos) para o mesmo período.

Em relação às infrações registradas por operações com balança móvel 

contabilizou-se o total de 5.383 Notificações de Autuação emitidas, conside-

rando-se, ainda, a arrecadação em fase de Notificação de Autuação ou Pena-

lidade, um total de R$ 92.675,14 (noventa e dois mil, seiscentos e setenta e 

cinco reais e quatorze centavos).

Desafios futuros e riscos

Os desafios futuros do PNP envolvem: licitar a reforma predial dos previstos 

para 2019, licitar reforma do pavimento rígido dos PPVs, licitar equipe de apoio 

administrativo à fiscalização do excesso de peso dos PPVs e emitir ordem de 

início dos serviços para demais UMOs.

Dentre os principais riscos da iniciativa, citam-se a indisponibilidade de 

agentes de autoridade de trânsito para operação dos PPVs e UMOs; indispo-

nibilidade financeira e o desinteresse do mercado privado na participação das 

licitações que compõem o escopo de reativação dos PPVs.
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2.Implantação da Pesagem em Movimento - PIAF

O projeto para implantação da pesagem em movimento consiste na con-

tratação de empresa/consórcio de empresas para a elaboração dos Projetos 

de engenharia, construção, manutenção, conservação e execução dos serviços 

de coleta de dados de veículos pesados, através de PIAF, totalizando 126 pos-

tos, previstos em 3 etapas: primeira etapa 35 PIAF’s, segunda etapa 27 PIAF’s e 

64 PIAF’s na terceira etapa.

A primeira etapa está dividida em 3 grupos: elaboração de projetos de en-

genharia, estudos complementares dos PIAFs e construção dos postos (Grupo 

01 e 02), bem como a prestação do serviço continuado de coleta de dados e 

veículos pesados (Grupo 03). As definições dos PIAFs visam prover uma so-

lução para fiscalizar o excesso de peso dos veículos nas rodovias federais, 

promovendo a segurança dos seus usuários e a conservação do patrimônio 

rodoviário sob jurisdição do DNIT.

Resultados

A meta para 2018 era cumprir 67% do cronograma da iniciativa e foi cum-

prido 43% do total. Não houve atingimento da meta de implantação de pesa-

gem em movimento no ano de 2018, considerando que todos os contratos 

estão em fase de projeto. Contudo, o DNIT atuou para a ativação de 11 contra-

tos, contemplando 21 postos de fiscalização, abrangendo os Estados de: RN, 

MA, PI, MG, GO, ES, PA, PR, SC e RS. Além disso, 28 PIAF´s tiveram o Projeto 

Básico aprovado, dos quais, 26 estão em fase de Projeto Executivo, 2 com Pro-

jeto Executivo aprovado e 2 Postos no estado do MA - aguardando emissão 

da Autorização de Supressão Vegetal (ASV) pelo IBAMA para início das obras. Figura 52 - Resultados do PNP em 2018. Fonte: CGPERT

Resultados em 2018 - PNP
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O não atingimento da meta na implantação do Programa, teve como prin-

cipais motivos, os seguintes:

• Nível de detalhamento insatisfatório dos projetos entregues 

inicialmente pelas contratadas;

• Demora na análise dos projetos ambientais e de desapropriação;

• Demora na entrega dos projetos ajustados pelas contratadas;

• Alteração da localização de alguns postos devido a fatores externos 

(geotécnicos, MPU);

• Demora na análise inicial do projeto em razão do ineditismo do seu 

escopo, necessitando de conhecimento aprofundado pelos analistas;

• Paralisação dos contratos por mais de 12 meses;

• Contingenciamento financeiro.

Desafios futuros e riscos

A burocratização e a demora no processo de desapropriação das áreas 

para implantação dos postos são fatores externos e de potencial impacto no 

prosseguimento da implantação dos PIAF´s. Além disso, existe uma grande 

dependência do parecer de outros órgãos como IBAMA e judiciário, para o iní-

cio das obras. Outro risco relevante é o atraso no cronograma e aumento no 

custo em decorrência de: inadequações do local para implantação dos PIAF´s; 

necessidade de desapropriação; ocorrência de eventos na construção/mon-

tagem e implantação; riscos geológicos/geotécnico; modificações nas especi-

ficações de serviços; patrimônio histórico e cultural; levantamento e licencia-

mento do componente ambiental, interferência por obras na via ou inflação/

flutuação de câmbio - aumento de insumos desproporcionalmente.

Além dos riscos citados, existe a possibilidade de inviabilização do pro-

grama em decorrência de: não disponibilização de recursos orçamentários e 

financeiros; falta de estrutura (física, de equipamentos ou recursos humanos 

do DNIT); retrabalho em decorrência de obsolescência tecnológica; e falta de 

inovação técnica e deficiência de equipamentos.

Resultados em 2018

Ativação de
11 Contratos com

21 Postos de
Fiscalização,

67%
43%

Meta Realizado

PA MA

PI
RN

GO
MG

ES

PR

RS
SC

26 PIAF´s em fase de
Projeto Executivo

2 PIAF´s com projeto
Executivo aprovado

Contratos de 
pesagem em 
movimento –
PIAF’s ativos

11 R$ 164,55 Milhões
Valor total contratado

67% 43%

Figura 53 - Resultados da iniciativa implantação de PIAF para 2018. Fonte: CGPERT
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3. Implantação do Plano  
Nacional de Controle de Velocidade - PNCV

O sistema de tráfego se baseia nos pilares da engenharia, da fiscalização e 

da educação, e o PNCV tem como escopo a fiscalização das rodovias, por meio 

da contratação de serviços de controle viário nas rodovias federais, mediante 

a disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos ele-

trônicos, com coleta, armazenamento e processamento de dados estatísticos 

e dados e imagens de infrações, na forma, quantidades, especificações técni-

cas e demais condições expressas em regulamentações. A fiscalização induz o 

comportamento do usuário de acordo com a legislação vigente em relação a 

velocidade, o que propicia a redução da severidade e a quantidade dos aciden-

tes nas rodovias federais com o consequente aumento da segurança viária. 

Resultados

A efetividade do PNCV é mensurada a partir de 2 indicadores: o índice de 

faixas de monitoramento de controle de velocidade operacionais, e o índice 

de fatalidade em rodovias federais sob a administração do DNIT.

Índice de Faixas de monitoramento de controle de velocidade operacionais

No que diz respeito ao monitoramento do controle de velocidade, a meta 

principal é ter 100% das faixas monitoradas operando. Para 2018, a meta era 

monitorar 5.382 faixas. Em dezembro de 2018, haviam 4.793 faixas em mo-

nitoramento, 89% da meta estipulada. Sem considerar que 483 faixas foram 

paralisadas por fatores externos e 106 faixas canceladas. Por ser uma atividade 

dinâmica, ao longo do ano houve a operacionalização de 100% das faixas pre-

vistas na meta. Além disso, os seguintes resultados foram alcançados em 2018:

• Concluída a formalização dos contratos com expedição de ordem de 

serviços para 14 lotes, contemplando os estados destacados abaixo: RJ, 

SP, RS, PB, BA, SE, AM, RR, PA, AP, AL, MS, MA, PI, TO, RN, PR; ES e MG;

• Concluído desenvolvimento das funcionalidades referente aos Estu-

dos de Viabilidade e estudos técnicos no Sistema Integrado de Opera-

ções Rodoviárias - SIOR; 

• Efetivação da quarta dispensa de licitação para evitar descontinuida-

de nos serviços, em decorrência da transição para o novo PNCV.

Cabe destacar que o não atingimento da meta decorreu-do atraso na im-

plementação do Programa, motivado por impedimentos judiciais impetrados 

pelas empresas licitantes em todos os estados. Até o final de 2018, perma-

neceram 5 Estados (PE; DF e GO; AC e RO) suspensos por determinação do 

Tribunal de Contas da União - TCU e MG, parcialmente suspenso. Os demais 

estados foram sanados e os contratos foram assinados entre maio/2018 e 

novembro/2018.

Com relação ao PPA, a meta prevista para instalação e operação de equi-

pamentos de controle de velocidade tem sido periodicamente revisada e pas-

sou, conforme Lei Orçamentária Anual de 2018, a contemplar o total de 2.753 

equipamentos. Ao final de 2018, o DNIT contava com 2.563 (dois mil, quinhen-

tos e sessenta e três) equipamentos, dentre radares fixos, barreiras eletrô-

nicas e controladores mistos (controle de velocidade, avanço de semáforo e 

parada sobre a faixa de pedestres). Segue na próxima página o demonstrativo 

de equipamentos operando e paralisados ao final de 2018.
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Equipamentos de controle de velocidade 
instalados, operando e paralisado

REV – Redutor eletrônico de velocidade (lombada eletrônica)
CEV – Controlador Eletrônico de Velocidade (pardal)
CEM – Controlador eletrônico misto (Semáforo)

1.264
Total 

Equipamentos

1.146

Operando

118

Paralisados

1.423
Total 

Equipamentos

1.287

Operando

135

Paralisados

143
Total 

Equipamentos

130

Operando

13

Paralisados

2.830
Total 

Equipamentos

2.563

Operando

266

Paralisados
TOTAL

CEV

REV

CEM

Figura 54 - Equipamentos de controle de velocidade do DNIT em 2018. Fonte: CGPERT

No que se refere aos quantitativos de infrações, foram emitidas 6.567.879 No-

tificações de Autuação e 2.669.189 Notificações de Penalidade em 2018. O valor 

efetivamente arrecadado, a título de multas por excesso de velocidade e avanço 

de semáforo, cometidas no exercício foi de: R$ 95.061.726,76 (noventa e cinco mi-

lhões, sessenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos). 

Com relação ao total arrecadado, independente da data do cometimento da infra-

ção,  foi de R$ 805.867.105,48 (oitocentos e cinco milhões, oitocentos e sessenta e 

sete mil, cento e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Índice de Fatalidade em Rodovias Federais sob a administração do DNIT

Com relação ao índice de fatalidade em rodovias sob administração 

do DNIT, a meta estabelecida é de 0% de fatalidades, considerando os 

dados disponibilizados pela PRF de janeiro a novembro/2018. O índice re-

gistrado foi de 7,3%, apesar de estar longe da meta, houve uma redução 

no quantitativo de acidentes em 2018 em relação ao período de 2016 e 

2017, considerando as áreas de influência dos equipamentos de controle 

de velocidade instalados até 31/12/2018.

Importante mencionar que os dados oficiais de acidentes nas rodo-

vias federais são apurados e divulgados pelo Departamento de Polícia 

Roodoviária Federal (DPRF), contudo existe uma defasagem temporal na 

disponibilização destes dados. Além disso, o DPRF não atua em toda a 

malha federal e a metodologia de registros dos acidentes é institucionali-

zada pelo próprio DPRF.



121Relatório de Gestão 2018 - DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Desafios futuros e riscos

Existe uma necessidade de ajustar o número de faixas monitoradas e de 

radares em operação, com o objetivo de viabilizar o funcionamento apenas 

em lugares onde seja fundamental o seu funcionamento.

Tal trabalho está sendo desenolvido com a participação do Ministério da 

Infraestrutura, do DNIT, DENATRAN e PRF. 

Abaixo são apresentados os principais números do PNCV.
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Figura 55 - Principais indicadores do PNCV - 2018. Fonte: CGPERT, DPRF.
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4. Implantação do Programa Nacional de Segurança e 
Sinalização Rodoviária – BR-LEGAL

O Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-LEGAL 

consiste em implantar e manter sinalização horizontal, vertical e suspensa, 

dispositivos auxiliares de segurança viária e serviços relacionados à área de 

engenharia de trânsito. O Programa BR-LEGAL veio substituir os programas 

anteriores, referentes à área de sinalização e segurança rodoviária, quais se-

jam: Programa de Sinalização Rodoviária - PROSINAL e Programa de Defensas 

Metálicas nas Rodovias Federais – PRODEFENSAS, concluídos em 2012.

O Programa BR-LEGAL está avaliado em cerca de R$ 4 bilhões, para os 5 

(cinco) anos de contrato, e o resultado pretendido é a padronização da sinali-

zação rodoviária implantada, a implantar e a manutenção nas rodovias fede-

rais, independentemente da localização geográfica regional da rodovia, apli-

cando-se soluções de engenharia na sinalização ostensiva, turística e rotineira.

Seu escopo é a contratação de empresas para a elaboração dos projetos 

e execução de obras e serviços de manutenção e conservação estruturada da 

sinalização rodoviária, definindo padrões mínimos de desempenho e introdu-

zindo o conceito de performance na execução dos serviços. O programa adota 

o famoso princípio do tripé dos 3ES - Engenharia, Educação e Esforço Legal.

Resultados

A meta para 2018 era manter 100% da malha federal sob intervenção do 

programa BR-LEGAL. Em 2018, o resultado obtido foi de 81% da malha rodo-

viária federal com intervenção do BR-LEGAL, correspondendo a 43.610 km. O 

não atingimento da meta teve como principais fatores:

I. conclusão de alguns contratos;

II. devido a concessões de rodovias federais, alguns trechos foram supri-

midos do total da malha inicialmente contratada;

III. malha descoberta devido a MP-82 e Lei 13.298/16: (Medida provisória 

que realizou a concessão e Lei que reincorporou algumas rodovias 

federais).

Em 2018, não foi assinado nenhum contrato do BR-LEGAL, uma vez que 

todos os lotes previstos foram homologados.

Desafios futuros e riscos

Otimizar a aplicação da concepção do BR-LEGAL com os contratos de ma-

nutenção e de construção rodoviária.
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SINALIZAÇÃO VERTICAL
A sinalização vertical é formada por
placas, fixadas ao lado ou suspensas
sobre a pista, que transmitem
mensagens de perfil permanente.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Esse tipo de sinalização viária se
caracteriza por utilizar linhas,
marcações, símbolos e legendas,
pintados ou apostos sobre o
pavimento das vias. Têm como função
organizar o fluxo de veículos e
pedestres; controlar e orientar os
deslocamentos em situações com
problemas de geometria, topografia ou
frente a obstáculos; complementar os
sinais verticais de regulamentação,
advertência ou indicação.

TIPOS DE 
SINALIZAÇÃO

100%

81%

Meta Realizado

% Malha Federal com Intervenção 
do BR-LEGAL em 2018

Realizado em 2018Realizado acumulado até 2018Sinalização 
Horizontal

Sinalização Vertical

Dispositivo de 
segurança 4.904,00 km23.689,25 Km

8.300,00 km34.705,97 Km

7.287,00 km40.893,19 Km

43.610 km
Malha em intervenção pelo BR-LEGAL

48.849,33 km
Malha vigente do BR-LEGAL

54.314,31 km
Malha contratada pelo BR-LEGAL

R$ 4,11 Bilhões
Valor Total Ativo (PI+R+A)

Distribuição da malha vigente do BR-LEGAL

18 Contratos
8.993,51 KM

18%

14 Contratos
7.515,93 KM

15%

16 Contratos
7.783,65 KM

16%

14 Contratos
6.178,34 KM

13%

38 Contratos
18.377,90 KM

38%

Figura 56 - Principais resultados do Programa BR Legal

O infográfico a seguir apresenta os principais resultados do programa BR-LEGAL.
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5. Modelagem da 2ª Etapa das Obras e Serviços de 
Segurança e Sinalização Rodoviária (BR LEGAL 2)

A Modelagem da 2ª Etapa das Obras e Serviços de Segurança e Sinalização 

Rodoviária (BR LEGAL 2) tem como escopo a contratação de empresa para ade-

quação/atualização do Projeto Executivo de engenharia e execução dos serviços 

técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de Sinaliza-

ção Rodoviária. A segurança das intervenções é uma inovação desta nova eta-

pa do Programa, de forma que toda sinalização de obras, verticais e horizontais 

estarão de acordo com manual do CONTRAN. Os dispositivos de segurança se-

guirão o conceito da “Rodovia que Perdoa”, Normas da ABNT e dos controles de 

qualidades.

Resultados

O objetivo da iniciativa para 2018 era concluir 100% do planejamento do 

BR-LEGAL 2, todavia, o DNIT alcançou 88% do cronograma do projeto de pla-

nejamento do BR-LEGAL 2. O termo de referência chegou a ser elaborado e 

encontra-se em validação, consequentemente,  a licitação ainda não foi inicia-

da.

Os principais fatores que contribuíram para o não atingimento da meta 

planejada foram:

• Indisponibilidade orçamentária;

• Falta de recursos humanos no DNIT para elaboração do projeto básico;

• Falta de rubrica própria para sinalização;

• Utilização do Novo Sicro, não contempla ainda todas as composições 

(processos para os novos preços em aprovação).

Desafios futuros e riscos

Otimizar a aplicação da concepção do BR-LEGAL com os contratos de ma-

nutenção e de construção rodoviária.
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6. Adequação Ferroviária

A iniciativa visa reduzir/suprimir passagens em nível com ferrovia e eliminar 

conflitos rodoferroviários com o objetivo de aumentar a segurança dos usuários.

Resultados, riscos e desafios futuros

Atualmente, existem duas ações previstas, conforme detalhado abaixo:

• Adequação de Ramal Ferroviário em Barra Mansa - na EF-222- RJ

A ação compreende a redução/eliminação das passagens em nível com 

a ferrovia nas esferas de intersecção com o município de Barra Mansa, bem 

como realocação do pátio de manobras. A meta para 2018 era alcançar 7% do 

cronograma físico/financeiro. Entretanto, houve atraso na homologação da 

licitação (realizada em 12/12/18), ocorrendo em data posterior ao prazo limite 

para empenho. Além disso, houve cancelamento integral da dotação de R$ 

6,84 Milhões por meio da portaria 418/2018 e foi efetuado um pagamento de 

RAP de R$ 296,5 mil, à Concremat Engenharia e Tecnologia, referente à super-

visão da obra (medições de dez/17 e mar/18).

Além disso, existe risco de atraso no processo de regularização dos terre-

nos do campo ferroviário com a Prefeitura e Várzea do Quartel, comprome-

tendo o início das obras e a mudança das famílias a serem reassentadas para 

as unidades habitacionais. O desafio para 2019 é concluir a contratação das 

unidades familiares para iniciar as obras de construção do reassentamento e 

a regularização dos terrenos.

• Adequação da linha férrea em Juiz de Fora - EF-040/MG

A ação visa a eliminação dos conflitos rodoferroviários no município de 

Juiz de Fora/MG, contemplando 09 OAE..

A meta para 2018 era executar 14% do cronograma físico/financeiro. Con-

forme o cronograma físico-financeiro das fichas PAC, o resultado alcançado 

em 2018 foi de 43% (0% se calculado com base nos valores de liquidação já 

ocorridos em relação à LOA). Houve atraso na execução do plano de trabalho, 

em função da licitação para contratar serviços de reforço do solo para elabora-

ção acesso do viaduto Tupinambás. Existe o risco de aumento do escopo e cus-

to da obra do Viaduto Tupynambás, podendo prorrogar o término da obra. Em 

2019, será necessário realizar a prestação de contas do Convênio 646/2011.
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7. Manutenção das Hidrovias (4349)

A iniciativa envolve a manutenção das hidrovias, por meio da conserva-

ção da sinalização de margem, do balizamento flutuante, das barragens de 

navegação e dos postos fluviométricos; da realização de obras civis de recu-

peração das condições de navegabilidade e de segurança da hidrovia; dra-

gagens de manutenção; da execução de serviços de desobstrução de canais 

de navegação, incluindo a limpeza e o destocamento; da atualização de cro-

quis de navegação; manutenção e recuperação de eclusas; e do cumprimento 

de exigências ambientais, contribuindo para a segurança e confiabilidade da 

operação desses equipamentos. Envolve também a implementação da gestão 

ambiental do empreendimento, englobando, entre outras, ações mitigadoras 

e compensatórias das áreas de influência direta e indireta, e o atendimento 

das licenças ambientais. 

Resultados

O principal indicador da manutenção da malha das hidrovias é a “Disponi-

bilidade da Malha Hidroviária Implantada em %”. O indicador é o consolidado 

de outros quatro indicadores:

• Disponibilidade de eclusas – O indicador visa aferir a disponibilida-

de para operação das Eclusas, que consiste em medir quantos dias 

dentro do mês a Eclusa esteve a disposição para a operação. O índice 

acumulado, em 2018, foi de 73%;

• Índice de manutenção da sinalização de hidrovias navegáveis – O indi-

cador visa aferir a quantidade de sinais que estão em funcionamento 

(sem avarias) mediante a quantidade de sinais historicamente implan-

tados na hidrovia. No acumulado de 2018, o Índice de Manutenção da 

Sinalização foi de 60%;

• Índice de desobstrução da via - O indicador visa aferir a quantida-

de de dias que as vias não apresentaram nenhum tipo de obstrução 

para a navegação comercial de comboios. O índice acumulado, em 

2018, foi de 98%;

• Percentual de dragagem de manutenção realizada – Este índice está 

atrelado ao índice de desobstrução da via e, em 2018, atingiu 79% 

com dragagens nos Rios Madeira, Paraguai e Taquari.

A meta para 2018 era 100% de disponibilidade da malha hidroviária. O 

resultado alcançado foi de 77%. As principais justificativas para o resultado 

abaixo da meta foram:

• Atraso na realização das dragagens em função de chuva;

• Dificuldade no abastecimento das embarcações devido a fatores lo-

gísticos;

• Dificuldade de comunicação com a equipe de dragagem ao longo do 

percurso do rio.
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Disponibilidade da 
malha hidroviária 
implantada

Disponibilidade de 
Eclusas

Índice de manutenção da 
sinalização de hidrovias 

Índice de 
desobstrução da via

% de dragagem realizada

77%

73%

60%

98%

79%

Figura 57 - Composição do índice de disponibilidade da  

malha hidroviária implantada

Dentre as principais obras de manutenção hidroviária, vale destacar a dra-

gagem do rio Taquari (lotes 1 e 2), dragagem do Tramo Norte do rio Paraguai, 

dragagem do rio Madeira e sinalização do Rio Paraná (trechos I a IV).

Desafios futuros e riscos 

O principal desafio para a manutenção das hidrovias é reduzir o atraso dos 

processos de contratação de dragagem e sinalização. Além disso, existem ris-

cos associados a: quebra ou falha de equipamentos nas eclusas; mudança da 

dinâmica do rio, o que acarreta mudança no planejamento de dragagem; Cheia 

do rio não permitir realizar a dragagem; falta de recurso para manutenção da 

sinalização; atraso na realização das dragagens em função de chuva; dificulda-

de no abastecimento das embarcações devido a fatores logísticos; e dificulda-

de de comunicação com a equipe de dragagem ao longo do percurso do rio.
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4.5. Tema Estratégico Suporte à Gestão

O tema estratégico apresenta os principais processos e inciativas do DNIT 

que de alguma forma contribuem para o atingimento dos resultados finalísti-

cos da organização, mas que estão mais atrelados aos processos não finalísti-

cos da Autarquia e à visão estratégica de organização interna. Compreende os 

temas estratégicos de governança, ambiente e pessoas. 

O tema estratégico apresenta as principais inciativas para garantir o atin-

gimento de três objetivos estratégicos: 

1. Implantar a gestão por Resultados;

2. Integrar os Sistemas de Informação;

3. Assegurar a Transparência da Gestão.

Abaixo segue a relação das iniciativas e resultados operacionais reporta-

dos nesta seção e respectivos ícones de classificação.

Priorização Modalidade de 
Transporte

Classificação 
sócio 

ambiental

Objetivo Estratégico Iniciativa Área responsável

4.5.1 Implantar a gestão por Resultados
Melhoria em sistemas de Informações 
Gerenciais da DIF

Melhoria dos processos da Diretoria Ferroviária 
(DIF) DIF     X X

Gestão do patrimônio Ferroviário DIF      

4.5.2 Integrar os Sistemas de 
Informação

Gestão do patrimônio Ferroviário DIF   X X X

4.5.3 Assegurar a Transparência da 
Gestão

Disponibilização de dados das obras em execução à 
Sociedade CGCONT     X X

Abaixo segue a relação das iniciativas e resultados operacionais reportados nesta seção e respectivos ícones de classificação.

Tabela 19 - Relação geral de iniciativas e resultados operacionais dos Temas Estratégicos Governança, ambiente e pessoas.
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4.5.1. Implantar Gestão por Resultados
Esse Objetivo Estratégico está ligado ao alinhamento organizacional, objeti-

vando otimizar o desempenho da instituição, aproveitamento do tempo, aumen-

to da qualidade da entrega dos serviços, agilidade na tomada de decisões, atuação 

conjunta entre as áreas e menor perda de recursos.

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo 

estratégico acima, destacam-se as seguintes:

1. Melhoria dos processos da Diretoria Ferroviária (DIF)

A iniciativa de melhoria dos processos da DIF se iniciou em 2017, quando a 

partir da elaboração da cadeia de processos da DIF foram realizadas entrevis-

tas junto aos servidores para priorização dos processos a serem trabalhados, 

que apresentam maior relevância e impacto para a Diretoria. 

Resultados 

Em 2018, foi planejado a melhoria de 2 processos da DIF, cujo critério de 

priorização está relacionado à relevância dos mesmos para o plano estraté-

gico e resultados da DIF. São eles: “Regularizar imóveis à faixa de domínio 

ferroviário” e “Gerir convênios”. Ambos os processos foram entregues com 

as melhorias propostas. No entanto, houve atraso no retorno por parte das 

Superintendências Regionais das informações necessárias para o estabeleci-

mento das metas do processo “Regularizar imóveis à faixa de domínio ferro-

viário”. Todavia, nova alternativa de coleta dos dados foi alinhada e já está em 

curso, permitindo a continuidade dos trabalhos.

Desafios futuros e riscos

Para 2019, os próximos passos são: definir as metas do processo “Regu-

larizar imóveis à faixa de domínio ferroviário” e controlar os resultados dos 

processos implantados com melhoria.
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2. Melhoria em sistemas de  
Informações Gerenciais da DIF

Resultados 

Em termos de informatização, em 2018 foram realizadas melhorias sig-

nificativas nos sistemas utilizados para auxiliar a administração/gestão da 

DIF. Dois dos principais sistemas implantados na Diretoria foram o SharePoint 

(SGE) e o MicroStrategy, que juntos permitem o input e a visualização de infor-

mações gerenciais de forma dinâmica e acessível a todas as partes interessa-

das, possibilitando a tomada de decisões de forma ágil. Além disso, ambas as 

ferramentas foram atualizadas e novas telas foram criadas a fim de garantir 

a gestão da DIF, extrapolando a gestão de empreendimentos com a inserção 

de informações como as capacitações realizadas, orçamentos, automação dos 

indicadores, dentre outras atualizações.

Já o ExFerr é o sistema que reflete o patrimônio DIF. Este foi cria-

do em 2017, com o objetivo de centralizar o controle de bens, além de 

trazer mais confiabilidade e visibilidade na gestão. No ano de 2018, al-

gumas correções foram realizadas, bem como a atualização de infor-

mações de forma a representar a realidade da gestão de patrimônio. 

 
Desafios futuros e riscos

O desafio, para 2019,  é disponibilizar as funcionalidades dos sis-

temas de gestão em interface mobile, com exceção do Exferr. 

4.5.2. Integrar os sistemas de informação
 O objetivo estratégico visa a implantação de sistemas e ferramentas inte-

gradas, permitindo agilidade na gestão e na tomada de decisões.

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo estra-

tégico acima, destacam-se as seguintes:

Diretoria de Infraestrutura Aquaviária Diretoria de Infraestrutura Ferroviária 

Sistema de Gerenciamento dos Empreendimentos
Suportar a metodologia gestão de empreendimentos em todo o seu ciclo de vida

• Centralização do controle de
bens;

• Eliminação de 147 planilhas;

• Correção de 128,5 mil erros.

• Centralização das informações
dos empreendimentos;

• Acesso web.

• Consulta de relatórios e painéis gerenciais;

• Tomada de decisão ágil e baseada em
fatos e dados;

• Acesso web e mobile;

SharePoint

Sala de Situação Desktop e Mobile
Otimizar a gestão das informações dos bens ferroviários da malha ferroviária brasileira

Gestão do Patrimônio
Otimizar a gestão das informações dos bens ferroviários da malha ferroviária brasileira.

A iniciativa se refere à realização de melhorias significativas dos principais 

sistemas de gestão implantados na DIF, o SharePoint (SGE), o MicroStrategy e 

o ExfFerr. 

Figura 58 - Sistemas de Informação da Diretoria Ferroviária.
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1. Gestão do patrimônio Ferroviário 

res. Como impacto, destaca-se (após validação e publicação) a formalização 

das rotinas aprimoradas, consolidando a melhoria na gestão e garantindo a 

transparência dos atos administrativos.

Desafios futuros e riscos

O desafio para 2019 é finalizar a validação de todas as instruções de servi-

ço, referentes à iniciativa em questão e inserí-las em consulta pública. 

II. Elaboração de proposta de alteração legal em conjunto com a SPU 

A iniciativa envolve elaboração de proposta em conjunto com a Secretaria 

do Patrimônio da União - SPU, de alteração da Lei nº 11.483/2007, objetivando 

regularizar a gestão de bens imóveis não operacionais.

Resultados

A meta para 2018 era realizar o diagnóstico inicial sobre as competências 

regimentais e legais do DNIT e SPU, com relação ao patrimônio ferroviário, 

bem como a elaboração da proposta de alteração legal da Lei nº 11.483/2007. 

A iniciativa está em andamento, aguardando definições externas.

Desafios futuros e riscos

O desafio para 2019 é proceder com as tratativas sobre alterações legais 

e regimentais necessárias a partir do entendimento entre DNIT e SPU. Dentro 

os principais riscos destacam-se: a impossibilidade de regularização cartorial 

dos imóveis oriundos da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima - RFFSA, 

a renúncia de receitas para a União proveniente de contratos de aluguéis de 

1. Gestão do Patrimônio 
Ferroviário

1.1.  Normatização de rotinas e 
procedimentos para Gestão 
do Patrimônio Ferroviário

1.2.  Proposta de alteração legal 
junto à SPU

1.3.   Regulamentação sobre questões 
operacionais/logísticas de 
contratos de arrendamento

A iniciativa trata do desenvolvimento de 3 temas especificados a seguir:

I. Normatização de rotinas e procedimentos para a gestão do patrimô-

nio ferroviário 

Resultados

A meta para 2018 era elaborar todas as Instruções de Serviço das rotinas 

de procedimentos. As instruções de serviços das rotinas de procedimentos 

foram elaboradas e estão em processo de validação junto aos Coordenado-

Figura 59 - Temas relacionados à gestão do patrimônio ferroviário.
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imóveis oriundos da RFFSA, transferidos da SPU para o DNIT e a dificuldade 

de destinação de bens em virtude da falta de definição sobre as atribuições 

entre DNIT e SPU.

III. Regulamentação da Lei nº  13.448/17, objetivando solucionar questões 

operacionais e logísticas por meio de alterações de contratos de concessão.

Resultados

A iniciativa em questão está em andamento, aguardando definições ex-

ternas.

Desafios futuros e riscos

Em 2019, o DNIT precisará retomar as discussões junto ao Ministério da 

Infraestrutura para aprovação da minuta do decreto que trata sobre a regula-

mentação dos artigos 25 e 26, da Lei nº 13.448/2017.

4.5.3. Assegurar a Transparência da Gestão
Esse Objetivo Estratégico está vinculado à transparência das ações de go-

vernança e gestão, comunicação efetiva dos fatos estratégicos, cumprimento 

e adequação às leis e normas e clareza, bem como conferência de mais legiti-

midade e moralidade nos atos administrativos.

Dentre as diversas iniciativas do DNIT que visam alcançar o objetivo estra-

tégico acima, destacam-se as seguintes:

1. Disponibilização de dados das obras em execução à 
Sociedade

Essa iniciativa trata-se da emissão dos mapas gerenciais da Coordena-

ção-Geral de Construção Rodoviária (CGCONT), disponibilizados por meio do 

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), no sítio do DNIT, com informações 

de todos os contratos vigentes, subdivididos por unidades da federação, de 

forma a garantir maior transparência na fiscalização das obras rodoviárias. 

Resultados 

A meta para 2018 era a emissão mensal dos mapas no sítio do DNIT. Os 

mapas estão disponíveis à toda sociedade por meio do sítio do DNIT, refor-

çando a transparência dos contratos das obras de construção rodoviária. Os 

mesmos podem ser acessados pelo link abaixo.

https://www.dnit.gov.br/rodovias/mapa-de-gerenciamento/

Desafios futuros e riscos

O próximo passo é garantir a disponibilidade e a confiança das informa-

ções inseridas no SUPRA que são utilizadas para elaborar os mapas. O risco 

mais impactante na disponibilização mensal é de informações não estarem 

disponíveis na CGCONT quando da emissão dos mapas, gerando mapas de-

satualizados, ou informações inseridas incorretamente no SUPRA, o que pode 

gerar mapas não confiáveis.
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Declaração sobre o planejamento,  
orçamento e administração

A Diretoria de Administração e Finanças integra a estrutura orga-

nizacional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transpor-

tes, conforme o decreto 8.990, de 15 de fevereiro de 2017. As suas 

competências regimentais estão regulamentadas pelo decreto 8.489, 

de 10 de julho de 2015, visando dar suporte administrativo e finan-

ceiro para implementar as políticas formuladas pelo Ministério da 

Infraestrutura. 

A Diretoria de Administração e Finanças desempenha no DNIT os 

seguintes macroprocessos: gestão de pessoas, orçamento e planeja-

mento financeiro, contabilidade, tecnologia da informação e logísti-

ca, exercendo o papel de coordenação nesses temas nas 26 (vinte e 

seis) superintendências regionais por meio da Coordenadoria Geral 

de Gestão de Pessoas – CGGP, Coordenadoria Geral de Orçamento e 

Finanças CGOF, Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação – 

Diretoria Colegiada DNIT 2019

CGTI e Coordenadoria Geral de Logística – CGLOG.

Apresentamos a seguir os principais resultados relacionados aos 

macroprocessos referidos acima:

Gestão de Pessoas

Realizado um piloto do projeto de dimensionamento da força de 

trabalho, descreveu e mapeou processos trabalho e realizou o mape-

amento de competências.

Orçamento, finanças e contabilidade

Aprimoramento do subprocesso de trabalho de tramitação das solicita-

ções de empenho e descentralizações como reflexo da implantação do SEI. 

Com a nova diretoria, a Coordenadoria de Gestão Orçamentária incor-

porou o processo de planejamento orçamentário, antes realizado na Di-

retoria de Planejamento e Pesquisa. A meta é modernizar o processo por 

meio da implantação de controles automatizados, transparentes e de fácil 

acesso, permitindo aprimorar a gestão orçamentária do DNIT.

Tecnologia da Informação

Criação do módulo de cronologia de pagamentos (dando transpa-

rência e automatização a todos os pagamentos realizados pelo DNIT; 

Criação do embrião do sistema de gestão da ética, único sistema 

existente sobre o tema em funcionamento na esplanada; 



Criação da Cartilha de Atendimento ao Usuário; 

Criação do Portal de Atendimento, possibilitando maior celerida-
de e assertividade nas solicitações de serviços de TI; 

Disponibilização do Sistema de Gestão da Desapropriação – SGPD; 

Troca das estações de trabalho da Sede e Unidades Descentralizadas; 

Consolidação de implantação do Sistema Eletrônico de Informa-
ções – SEI, que proporciona maior transparência, rapidez e compar-
tilhamento de informações no âmbito da Autarquia; 

Logística 

R$60.728.966,87 executados em 2018 relacionados a 33 contratos;

Implantação de Sistema Gerenciamento de Patrimônio GRP;

Desenvolvimento de Projeto de Usina Fotovoltaica;

Em janeiro de 2019 ocorreu a substituição de todos os dirigentes do 
DNIT, resultando em alterações de planejamento e prioridade na área 
administrativa e financeira, das quais destacamos as seguintes metas:

Normatização de critérios para seleção e nomeação de cargos e 
funções de confiança;

Aprimoramento dos normativos internos;

Implantar um sistema de avaliação de desempenho alinhado 
com o mapeamento de competências e com o plano educacional 
anual;

Adoção do método de dimensionamento da força de trabalho 
definido pelo Ministério da Economia;

Implantar Política e Programa de Qualidade de Vida no Trabalho;

Revisão dos atuais contratos a fim de compatibilizá-los com a 

disponibilidade orçamentária;

Adequar as necessidades do parque tecnológico do DNIT com o 
orçamento;

Avaliar o custo-benefício de contratação de Fábrica de Software; 

Aprimorar a segurança de dados e backup tanto na Sede quanto 
nas Unidades Descentralizadas; 

Evoluir os processos e projetos de Governança de TI;

Implantação de sistema de gestão de demandas com redução 
de 20% no tempo médio de atendimento aos usuários do DNIT;

‘Implantação de sistema de gestão de contratos PLOAWEB, dispensan-
do a necessidade de qualquer investimento adicional por parte do DNIT;

Oferta de restaurante via concessão do espaço do DNIT;

Estudo para implantação do Sistema Integrado de Administra-
ção de Serviços SIADS;

Redução de aproximadamente R$ 121 milhões em despesas ad-
ministrativas do DNIT;

Implantação de um acordo de resultados com metas de 100, 
180, 360 e 720 dias

O Relatório de Gestão do Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (DNIT), referente ao exercício de 2018, é um 
documento apresentado aos órgãos de controle interno e externo 
como parte da prestação de contas anual. A principal finalidade 
deste relatório é prestar contas aos cidadãos acerca da atuação do 
DNIT e, desse modo, aproximar, ainda mais, a Autarquia da socieda-
de brasileira.

Diretoria Colegiada

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
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5. Alocação de recursos e áreas especiais da 
gestão

5.1.1. Gestão de orçamentária e financeira: 

5.1.1.1. Perfil do gasto da Autarquia
A) Evolução dos últimos anos da execução orçamentária da despesa por 

função e/ou unidade orçamentária (empenhada, liquidada e paga).

5.1. Demonstração da eficiência e da conformidade legal 
de áreas relevantes de gestão que contribuíram para o 
alcance dos resultados da Unidade Prestadora de Contas 
no exercício:

A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2018 estipulou orçamento inicial ao DNIT 

na ordem de R$ 9,46 Bilhões. Ao final do exercício, foi autorizado R$ 8,9 Bi-

lhões, considerando cancelamento de cerca de R$ 564 milhões. Do valor au-

torizado, foi empenhado R$ 8,63 bilhões, liquidado R$ 6.19 bilhões e pagos 

8,04 8,33 7,24
4,07 3,90

10,55

6,50

11,53 10,29 9,66
6,34 6,28 6,69

3,39

9,46 8,90 8,63
6,19 6,10 6,19

3,12

 Orçamento Inicial  Orçamento
Autorizado

 Valor Empenhado  Valor Liquidado  Valor Pago  RAP Inscrito  RAP Pago

Execução orçamentária e financeira nos últimos 3 anos - Em R$ Bi

2016 2017 2018

Gráfico 19 - Histórico orçamentário e financeiro DNIT em R$ Bi.  
Fonte: Tesouro Gerencial (PLOAWEB) – 31/12/2018

Redução de 14% do 
orçamento entre o 
ano de 2017 e 2018
(Valor autorizado)

R$ 6,1 bilhões. Em 1º de janeiro de 2018, o DNIT contava com R$ 6,19 bilhões 

inscritos em Restos à Pagar. Desses, foram pagos R$ 3,12 bilhões e cancelados 

R$ 253 milhões. Ao final do exercício de 2018, foram inscritos R$ 2,8 bilhões 

em RAP e reinscritos R$3 bilhões, totalizando para o ano de 2019, aproxima-

damente R$ 5,86 bilhões em Restos a Pagar.

O Gráfico 19, abaixo, demonstra um comparativo entre os últimos 3 anos 

e uma queda do orçamento entre os anos de 2017 e 2018.
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B) Execução orçamentária dos principais programas/projetos/ações;

 

Em R$ 
milhão

Rodoviário Ferroviário Aquaviário Estudos/ 
Projetos

Adequação/
Construção Manutenção Operações 

Rodoviárias Total Adequação Construção Manutenção Total Adequação Construção Manutenção Total Total Total 
Finalístico

LOA

Orçamento 
Inicial 3.192,62 4.114,78 370,13 7.677,53 33,09 26,02 5,26 64,37 90,42 70,8 52,83 214,05 210,15 8.166,10

Orçamento 
Autorizado 2.687,90 4.102,92 274,58 7.065,40 21,13 17,64 4,38 43,15 79,27 50,73 64,96 194,96 203,63 7.507,14

Valor 
Empenhado 2.621,74 4.102,63 274,5 6.998,87 20,99 17,64 4,04 42,67 78,94 50,39 64,82 194,15 203,53 7.439,22

Valor 
Liquidado 1.592,04 3.176,26 108,5 4.876,80 11,35 5,26 2,8 19,41 43,02 21,59 49,06 113,67 104 5.113,88

Valor Pago 1.575,14 3.155,77 108,11 4.839,02 11,35 5,26 2,8 19,41 42,93 21,23 49,05 113,21 103,38 5.075,02

RAP
RAP Inscrito 3.669,80 1.663,91 238,28 5.571,99 19,79 23,87 1,42 45,08 38,52 62,79 24,89 126,2 324,7 6.067,97

RAP Pago 1.613,04 1.050,36 141,83 2.805,23 9,4 1,87 0,89 12,16 31,22 43,63 21,39 96,24 128,24 3.041,87

Tabela 20 - Execução orçamentária e financeira das principais intervenções do DNIT 2018 - Em R$ Milhão.  
Fonte: Tesouro Gerencial (PLOAWEB) – 31/12/2018

Para visualizar os dados gerais de orçamento e execução financeira, acesse o  link abaixo.

Dados gerais de orçamento e execução financeira - DNIT 2018

https://www.dnit.gov.br/relatorio-de-gestao-2018/detalhamento-ocamentario-financeiro-2018/
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C) Detalhamento das despesas por grupo e elemento de despesa

Figura 60 -  Divisão de gastos por elementos de despesa

5,59%
8,22%

86,17%

0,02%

6,91%

7,80%

85,27%

0,02%

6,93%

8,77%

84,22%

0,08%

Grupo 1 - Pessoal e Encargos sociais

Grupo 3 - Outras despesas correntes

Grupo 4 - Investimentos

Grupo 5 - Inversões Financeiras

Grupo Elemento Empenhadas R$ RAP Inscritos R$ Pagas
(Emp. + RAP) R$

1 – Pessoal e encargos

11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 417.606.493,02 349.495,29 383.026.672,00

01 - APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E 
REFOR.MILITAR 126.454.243,88 24.593,08 118.055.669,08

13 - OBRIGACOES PATRONAIS 90.735.502,40 440.964,61 90.056.274,18

03 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 24.872.248,98 - 23.003.497,29

Demais Elementos 45.709.786,40 7.944.013,22 35.538.931,73

Grupo Elemento Empenhadas R$ RAP Inscritos R$ Pagas 
(Emp. + RAP) R$

3 – Outras despesas 
correntes

39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ -
OP.INT.ORC. 488.762.962,27 354.188.676,22 510.117.849,92

37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 106.705.242,79 22.910.858,14 109.878.310,20

35 - SERVICOS DE CONSULTORIA 55.913.274,61 16.114.121,49 55.663.807,49
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
E COMUNICACAO - PJ 57.018.457,81 - 52.266.149,52

Demais Elementos 100.516.000,89 10.349.992,84 93.754.177,71

Grupo Elemento Empenhadas R$ RAP Inscritos R$ Pagas
(Emp. + RAP) R$

4 - Investimentos

51 - OBRAS E INSTALACOES 4.134.881.781,16 3.806.187.521,83 4.823.920.144,91
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ -
OP.INT.ORC. 2.539.799.670,72 1.462.111.531,22 2.659.714.193,38

35 - SERVICOS DE CONSULTORIA 158.160.937,43 96.676.404,83 166.560.656,01

61 - AQUISICAO DE IMOVEIS 175.350.320,85 182.046.414,39 158.108.932,80

Demais Elementos 102.671.391,82 48.128.519,83 84.142.450,96

Grupo Elemento Empenhadas R$ RAP Inscritos R$ Pagas
(Emp. + RAP) R$

5 – Inversões financeiras 91 - SENTENCAS JUDICIAIS 7.219.855,45 - 7.219.855,45

Valores pagos

20172018 2016

2016 R$ 10,4 Bilhões

2017 R$ 9,7 Bilhões

2018 R$ 9,3 Bilhões
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5.1.1.2. Discussão do desempenho atual em comparação com o desempenho esperado/orçado, com uma análise de 
tendências;

10.29 
8.90 

2017 2018

-14%
Redução de 
Orçamento
(R$ Bi)

Aumento de 
desempenho 94%

97%

2017 2018

Redução de 
Restos à Pagar 8%

Em 2018, o orçamento do DNIT sofreu uma re-
dução de 14% em comparação com o orçamento 
de 2017. Essa redução impactou diretamente no 
desenvolvimento dos projetos e ações da Autar-
quia. Entretanto, vale destacar que conforme pode 
ser observado no Gráfico 23 abaixo, o DNIT vem 
aumentando, consideravelmente, o seu desempe-

nho orçamentário nos últimos anos, chegando a 
marca dos 97% em 2018. Isso representa melhor 
utilização dos seus recursos disponibilizados.

O desempenho em relação aos valores pagos 
também vem crescendo de maneira constante, 
reduzindo o montante das despesas inscritas em 

Restos à Pagar. Em 2018, a carteira de RAP foi de 
R$ 6,19 Bilhões (inscritos em janeiro de 2018), o 
que representa uma redução de 8% em relação ao 
exercício anterior.

1  Desempenho orçamentário considera o valor empenhado 
no ano pelo disponibilizado ao final do exercício.

Gráfico 23 - Desempenho orçamentário 2016, 2017 e 2018.  
Fonte: Tesouro Gerencial (PLOAWEB) – 31/12/2018
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Gráfico 20 - Redução orçamentária do DNIT Gráfico 21 - Desempenho orçamentário do DNIT Gráfico 22 - Redução de RAP em 2018
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As obras de construção e adequação de capacidade têm como principais 

benefícios: aumentar a capacidade de tráfego, promover o desenvolvimento 

econômico e reduzir o número de acidentes na malha rodoviária federal, nas 

regiões, estados e municípios do Brasil. Além dos pontos destacados, as obras 

rodoviárias proporcionam a diminuição do tempo de viagem e, consequente-

mente, a redução dos custos operacionais referentes ao transporte de carga 

e passageiros.

Apesar do desempenho financeiro de 60% (valores pagos em relação ao 

empenhado) , a execução física dos contratos de construção rodoviária ficou 

um pouco aquém do planejado no ano de 2018 – este fato deve-se princi-

palmente aos recursos orçamentários e financeiros efetivamente disponibi-

lizados aos empreendimentos de construção rodoviária que tiveram 16% do 

orçamento cancelado ao longo do exercício – limitando assim, as ações ne-

cessárias às desapropriações e questões ambientais, além de condicionar a 

liberação de frentes de serviço e restringir o ritmo das obras. 

Outro ponto que contribuiu negativamente para o não cumprimento da 

meta, foram as flutuações ocorridas no preço do petróleo, causando desco-

lamento com o índice de reajustamento e consequente apostilamento anual, 

culminando em considerável probabilidade de desequilíbrio econômico finan-

ceiro no que diz respeito aos contratos que preveem aquisição do concreto 

betuminoso usinado a quente (CBUQ) e demais subprodutos em diversos em-

preendimentos rodoviários. 

B) Infraestrutura Rodoviária – Manutenção 

A) Infraestrutura Rodoviária – Construção 

Diante deste contexto, durante o exercício de 2018, foram executados 

536,09 km de obras rodoviárias, conforme Gráfico 24 apresentado abaixo, 

sendo 61,6% de implantação/construção, 24,06% de adequação/duplicação 

de capacidade e 14,34% de restauração. Este último percentual é pertinente 

aos empreendimentos de adequação e/ou duplicação que possuem, em seu 

escopo contratual, serviços de restauração. 

Gráfico 24 - Construção Rodoviária – Execução Física 2018 

Fonte: CGCONT/DIR/DNIT – 31/12/2019.

As ações de manutenção rodoviária têm como objetivo coordenar a exe-

cução das atividades e programas de restauração, revitalização, manutenção, 

eliminação de ponto crítico e recuperação de estruturas e de contenções das 

rodovias federais sob responsabilidade do DNIT.

Comparando o valor pago em relação ao valor empenhado, obtem-se a 

76,92
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execução financeira, que no ano de 2018 foi de 77%. Essa execução é consi-

derada satisfatória, tendo em vista que as atividades de manutenção são con-

tínuas e levando-se em conta que, historicamente, o orçamento só é liberado 

a partir de meados de fevereiro. Estima-se um volume de RAP por volta de 

25% da LOA empenhada para viabilizar os serviços de manutenção durante 

os primeiros meses do ano subsequente.

Deve-se ressaltar que o orçamento de manutenção das rodovias federais 

está bem abaixo do necessário para manter a alta qualidade de conserva-

ção da malha viária. Por esse motivo, houve uma maior utilização do modelo 

tradicional de conserva, de menor custo, em detrimento da implantação de 

manutenções estruturadas e outras soluções específicas, o que acarretou em 

uma pequena redução da malha considerada boa e ótima.

C) Infraestrutura Rodoviária – Operações rodoviárias 

17 dos 24 lotes totais e os contratos de PIAF (Posto Integrado Automatizado 

de Pesagem) foram reativados. Além disso, houve contratação das Unidades 

Móveis Operacionais – UMO para fiscalizar o excesso de peso nas rodovias 

federais brasileiras e o DNIT planeja iniciar a construção de 9 PIAF’s para o ano 

de 2019, sendo que 2 destes já se encontram com projeto executivo aprovado 

e os demais estão em fase final de aprovação.

A Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias (CGPERT) dispõe de 2 

ações específicas para a execução de suas atividades finalísticas. A primeira 

referente às atividades de controle de excesso de peso, implantação e opera-

ção, e a segunda referente às atividades de controle de velocidade e àquelas 

destinadas ao julgamento de recursos de infrações de trânsito.

Analisando a razão entre os valores pagos e empenhados da LOA 2018, 

pode-se concluir que ocorreu a execução financeira de 39,4% no exercício. A 

tendência em médio e longo prazo é que haja um aumento nesse percentual, 

uma vez que as novas contratações realizadas no âmbito do PNCV (Programa 

Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade) tiveram ordem de início em 

D) Infraestrutura Ferroviária

Em relação à gestão orçamentária e financeira da Diretoria de Infraestru-

tura Ferroviária, a Tabela 21, abaixo, apresenta a evolução dos últimos anos 

da sua execução orçamentária, evidenciando uma redução dos recursos dis-

poníveis. Por outro lado, o montante de valor pago de LOA e RAP vem cres-

cendo nos últimos 3 anos.

Ano Orçamento LOA RAP Inscrito Pago (LOA + RAP)

2016 198.041.209 97.647.496 18.343.711

2017 62.753.326 61.671.941 29.436.404

2018 66.080.294 39.413.519 31.607.248
 

Tabela 21 - Histórico execução orçamentária (DIF) 
Fonte: Tesouro Gerencial (PLOAWEB) – 31/12/2018

Para o exercício de 2018, a análise dos recursos disponibilizados para a 

DIF por tipo de intervenção, conforme Gráfico 25 abaixo, aponta que a maior 

parte dos mesmos foi direcionada para adequação e construção, com a fina-

lidade de solucionar os conflitos ferroviários, melhorando o nível de serviços 
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das vias e promovendo maior segurança aos usuários. Os demais recursos fo-

ram canalizados para garantir a manutenção e gestão dos ativos ferroviários 

sob a responsabilidade da Diretoria, alinhando-se assim ao objetivo estratégi-

co de aprimorar a gestão socioambiental.

LOA

Orçamento Inicial R$214.050.334,00

Orçamento 
Autorizado

R$194.954.780,00

Valor Empenhado R$194.142.449,37

Valor Pago R$113.204.572,17

RAP
RAP Inscrito R$126.195.552,13

RAP Pago R$96.242.401,43
 

Tabela 22 - Orçamentário e Financeiro Diretoria de Infraestrutura Aquaviária 

Fonte: Tesouro Gerencial (PLOAWEB) – 31/12/2018

Gráfico 25  - Execução Orçamentária e Financeira (DIF) por tipo de intervenção.  
Fonte: Tesouro Gerencial (PLOAWEB) – 31/12/2018 

E) Infraestrutura Aquaviária  

Quanto ao orçamento inicial (LOA) da subfunção transporte hidroviário, 

conforme explicitado na Tabela 22 o valor previsto era de R$ 214 milhões. 

Entretanto, em 2018, foram cancelados R$ 19,1 milhões, perfazendo o orça-

mento atualizado na ordem de R$ 194,9 milhões. Desses, foram empenhados, 

aproximadamente, 99,6%, totalizando a execução orçamentária de R$ 194,1 

milhões. Do montante empenhado, foram pagos R$ 113,2 milhões (LOA).

Da carteira de despesas inscritas em RAP, foram pagos mais R$ 96,2 mi-

lhões, perfazendo um investimento total pago (RAP+LOA), em 2018, na ordem 

de R$ 209,4 milhões em ações de infraestrutura hidroviária. A execução de 

2018 foi 21,9% superior à execução observada em 2017, conforme demons-

trado no Gráfico 26 abaixo.

Gráfico 26 - Comparação de execução (valores pagos) financeira 2017 x 2018 (Em R$ Mi). 
Fonte: Tesouro Gerencial (PLOAWEB) – 31/12/2018
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F) Estudos e Projetos

Conforme observado na Tabela 23 abaixo, a rubrica de Estudos e Projetos 

da Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP, teve um orçamento inicial 

estimado na LOA 2018 de, aproximadamente, R$210.149.373,00. Ao final do 

exercício de 2018, o valor foi atualizado para R$ 203.629.109,00, com uma 

redução de 3,1%. 

Considerando o valor executado (empenhado), a rubrica orçamentária de 

20UA (Estudos/projetos) teve um desempenho 97%, em relação ao orçamento 

inicial previsto na LOA de 2018. Comparando com o orçamento atualizado o 

desempenho foi de praticamente 100%. 

  Estudos/Projetos
LOA
Orçamento Inicial R$210.149.373,00

Orçamento Autorizado R$203.629.109,00

Valor Empenhado R$203.529.992,13

Valor Pago R$103.384.803,85

RAP
RAP Inscrito R$324.700.410,18

RAP Pago R$128.235.008,57
 

Tabela 23 - Orçamentário e Financeiro Estudos e Projetos  
Fonte: Tesouro Gerencial (PLOAWEB) – 31/12/2018

5.1.1.3. Explicações sobre variações do resultado, com 
uma reflexão justa e compreensível sobre o desempenho 
financeiro, consistente com as demonstrações 

financeiras subjacentes;
Apesar dos constantes cortes em seu orçamento, o DNIT vem apresentado 

melhorias em seu desempenho financeiro. Porém, outras questões burocrá-

ticas, ambientais, entraves em contratos e projetos ainda são obstáculos para 

a Autarquia. 

A) Infraestrutura Rodoviária – Construção 

Pode-se destacar como fatores intervenientes, na execução dos empreen-

dimentos rodoviários do exercício de 2018, a restrição orçamentária existente 

no programa de Transporte Terrestre do Ministério dos Transportes, Portos 

e Aviação Civil (atual Ministério da Infraestrutura). Essa restrição reduziu o 

possível desempenho dos contratos de execução, os quais tiveram seus cro-

nogramas físicos e financeiros adequados à realidade econômica do país.

Questões relacionadas aos processos licitatórios possuem destaque tam-

bém nessa perspectiva de fatores intervenientes, podendo ressaltar aspectos 

relacionados tanto à fase de habilitação das propostas de preço, quanto à 

habilitação das empresas concorrentes – seja por comporem preços acima do 

valor SICRO (Sistema de Custos Rodoviários), seja por apresentarem pendên-

cias trabalhistas ou judiciais. 

Outros fatores que interferem no desenvolvimento e execução dos em-

preendimentos rodoviários são questões ambientais e relacionadas a desa-
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O aumento da execução financeira reflete nas melhorias de gestão imple-

mentadas nos últimos anos. As ações de planejamento, a adoção de novos 

projetos (PROARTE, novo modelo de supervisão) e a implantação de ferramen-

tas gerenciais corroboraram para a melhoria do índice. 

propriação e reassentamento. A obtenção de licenças ambientais não possui 

prazo definido e as condicionantes possuem aspectos peculiares relacionados 

a cada empreendimento – o que dificulta notoriamente a previsão e planeja-

mento do período de obtenção em cada obra/contrato. Quanto às questões 

de desapropriação e reassentamento – essas, em diversas obras, são causas 

de paralisações contratuais e até mesmo motivo de rescisões, relacionadas à 

não liberação de frentes de serviços para a execução fiel do contrato.

Por fim, o DNIT vem buscando aprimorar seu sistema de gestão, buscando 

antecipar interferências e solucioná-las antes que impactem diretamente o 

ritmo de seus contratos.

B) Infraestrutura Rodoviária – Manutenção  

Avaliando o histórico da execução financeira, observa-se um aumento 

gradual dos percentuais de execução financeira de manutenção, conforme 

Gráfico 27 abaixo.

Gráfico 27 - Execução financeira (Valores pagos/LOA 2018). 
Fonte: Tesouro Gerencial (PLOAWEB) – 31/12/2018
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C) Infraestrutura Rodoviária – Operações rodoviárias 

O Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade (PNCV) obje-

tiva o aumento da segurança viária por meio da instalação de equipamentos 

eletrônicos de fiscalização de velocidade. Durante o ano de 2018, o Departa-

mento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT promoveu a contra-

tação emergencial dos controladores e redutores eletrônicos de velocidade, 

por meio de duas Dispensas de Licitação: n° 06/2018 e 18/2018, com o intuito 

de realizar a transição com o Novo PNCV - Edital de Licitação n° 168/2016. 

Cabe destacar que os contratos oriundos da Dispensa de Licitação n° 06/2018 

estão, em média, com avanço financeiro de, aproximadamente, 70% do total 

dos contratos. Já no que concerne à Dispensa de Licitação n° 18/2018, o avan-

ço financeiro está em 20% do total previsto no contrato.

Os percentuais representativos do exercício se deram devido a procrasti-

nação das operadoras na entrega dos Relatórios Gerenciais, produto mensal 

essencial para o processamento das medições. Outro fator importante que 

afetou a execução financeira refere-se a transição da Dispensa de Licitação 

nº 38/2018 para os novos contratos do Edital nº 168/2016. Além disso, nas 

dispensas de 2018 o DNIT passou a realizar o processamento das imagens, im-

pactando na performance dos contratos e, consequentemente, nas medições.

Em relação à operação de postos de pesagem, o DNIT atualmente opera 
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em alguns Postos de Pesagem Veicular - PPV. A operação é condicionada à 

disponibilidade de servidores na função de agentes da autoridade de trânsito 

lotados nas Superintendências Regionais da Autarquia. Portanto, a reativação 

dos PPV encontra dificuldade no quadro exíguo de servidores, especialmente, 

aqueles capacitados para atuarem como tais. 

Ainda, por ser ação compartilhada com as Superintendências Regionais, 

algumas atividades que viabilizam a reativação dos postos devem ser realiza-

das exclusivamente por elas. Entre elas estão: a indicação dos agentes para 

operacionalizar os postos, o levantamento das condições existentes dos PPV 

e a realização de orçamentos dos serviços necessários à execução de melho-

rias. Essa última atividade informa à CGPERT sobre a necessidade de descen-

tralização dos recursos para a efetivação das melhorias, as quais ocorrem por 

meio de contratações que devem ser realizadas no âmbito das Superinten-

dências Regionais.

Cabe pontuar que o quadro exíguo de servidores impacta também na 

operação das Unidades Móveis Operacionais – UMO, oriundas do Edital nº 

237/2017. 

Com relação a ação de implantação de Postos de Pesagem, no decorrer 

dos contratos de PIAF, houveram problemas técnicos de engenharia ocasio-

nados nas análises e aprovações dos projetos básicos e executivos. Ademais, 

atrasos e dificuldades encontradas nas etapas de licenças ambientais e desa-

propriações de terras acarretaram em atrasos nos cronogramas dos PIAF. Por 

fim, a crise financeira no âmbito da Administração Pública limitou os gastos 

públicos e resultou na paralisação de contratos e na supressão dos valores 

pagos disponibilizados pela LOA 2018. Em 2018, os contratos foram gradati-

vamente reativados, encerrando o ano com 11 contratos ativos.

D) Infraestrutura Ferroviária 

Em relação à execução orçamentária de 2018, conforme descrito nos re-

sultados gerais deste relatório, observa-se um desempenho excepcional que 

apontou uma evolução de 14% de execução em 2017 para 29% de execução 

em 2018, evidenciando um salto de 100% em termos de liquidação em relação 

à LOA. Tais resultados foram impactados por uma gestão orçamentária e físi-

ca integradas dos empreendimentos, gerando uma melhoria da gestão como 

um todo e uma melhoria da execução dos empreendimentos. No tocante aos 

empreendimentos que contribuíram para uma boa evolução dos resultados, 

citam-se como principais destaques: a adequação de Linha Férrea em Rolân-

dia- na EF-369/PR, a conclusão da construção de passagem inferior sob a linha 

férrea de Avaré/SP e boa evolução da Adequação de Ramal Ferroviário no 

Perímetro Urbano para Eliminação de Pontos Críticos em Botucatu/SP.

O Gráfico 28 a seguir apresenta a evolução da execução orçamentária 

2018, evidenciando o aumento do % liquidado em relação à LOA.



146 Relatório de Gestão 2018 - DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Gráfico 28 - Evolução da execução orçamentária da Diretoria de Infraestrutura Ferroviária (Em R$ Mi) 
Fonte: Tesouro Gerencial (PLOAWEB) – 31/12/2018
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Já em relação aos valores empenhados, estes superaram a meta prevista 

para o indicador % de empenho emitido, definida internamente com base no 

planejamento prévio da execução dos empreendimentos traduzido nos cro-

nogramas individuais de cada um deles. O valor total de empenho realizado 

em 2018, de R$ 19,4 milhões, corresponde a 65% de empenho emitido frente 

à meta definida de 64%. A Figura 61 a seguir ilustra o resultado dos valores 

empenhados em questão, incluindo a identificação dos empreendimentos 

que apresentaram desvio nos seus resultados e as referidas causas.
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Figura 61 - Desdobramento dos resultados do indicador % empenho emitido 2018/Tesouro Gerencial 
Fonte: DIF/DNIT
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Transferência de Conhecimento da Gestão de Indicadores
Relatório 3G referente ao indicador de “% de empenho emitido”, que apesar se apresentar com farol verde, não
atingiu a meta estabelecida por empreendimento.

Causas Contramedidas Responsável 
e Prazo

Identificação do Problema Análise de Fenômeno 

Indicador: % de empenho emitido

Status

Meta Realizado acima da meta

Melhor

Em 14/12/2018, foi publicada a Portaria nº418/2018 que cancelou todos os recursos que não haviam sido empenhados, 
tornando a ação desnecessária.

Empreendimentos Causa dos desvios apresentados 

Barra Mansa 
(Adequação de Ramal Ferroviário em Barra Mansa - EF-222/RJ)

Houve cancelamento da dotação atual por meio da portaria 418 de 14 de dezembro de 2018. Para essa 
situação, não se aplicam contramedidas, devido à indisponibilidade de recurso orçamentário após anulação da 
Dotação 2018. Além disso, vale ressaltar que o desvio também foi impactado  por atraso na homologação da 
licitação, realizada em 12/12/18, com data posterior ao prazo limite para empenho.

Guararema
(Construção de Viaduto sobre linha férrea - no Município Guararema -

na EF-105/SP)
Os valores não foram empenhados visto que  a obra não foi contratada em função de licitação fracassada.
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Já a Tabela 24, a seguir, detalha os valores de RAP inscrito e pago, eviden-

ciando as melhores execuções financeiras para os empreendimentos com 

maior percentual de avanço físico-financeiro em suas obras, como por exem-

plo, a Adequação de Linha Férrea em Rolândia- na EF-369/PR, a construção de 

passagem inferior sob a linha férrea de Avaré/SP e Adequação de Ramal Ferro-

viário no Perímetro Urbano para Eliminação de Postos Críticos em Botucatu/SP.

RAP por ação RAP Inscrito (R$ Mil) RAP Cancelado (R$ Mil) RAP Pago (R$) % Pago

Avaré/SP R$1.494,70 - R$1.494,70 100%

Botucatu/SP R$2.691,20 - R$2.691,20 100%

PRAD R$23,10 R$66,80 R$23,10 100%

Manutenção e Gestão de 
Ativos R$911,00 R$505,70 R$888,70 98%

Rolândia/PR R$6.313,10 - R$2.790,30 44%

Barra Mansa/RJ R$9.823,50 R$492,30 R$3.918,10 40%

Camaçari/BA R$4.031,20 R$6.296,70 R$374,90 9%

Transnordestina R$2.989,90 R$2.052,20 R$15,10 1%

Araraquara/SP R$426,20 R$2,50 - -

Guararema/SP R$302,20 R$200,00 - -

Joinville/SC R$0,00 - - -

Juiz de Fora/MG R$3.494,70 R$1.154,40 - -

São Carlos/SP R$6.935,80 - - -

Total R$39.436,60 R$10.770,60 R$12.196,10 31%

Tabela 24 - Detalhamento dos valores de RAP 2018/ Tesouro Gerencial

Já em relação aos valores de RAP, observa-se que em 2018 o percentual de 

pagamento de RAP em relação ao RAP inscrito foi de 31%, conforme Gráfico 

29 abaixo, evidenciando boa evolução. 

Gráfico 29 - Resumo consolidado de execução financeira de RAP 2018 (Em R$ Mi). 
Fonte: Tesouro Gerencial
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Adicionalmente, é importante destacar que em 2018 foi realizado um tra-

balho pela DIF junto aos fiscais de contrato de obras, que consistiu em ana-

lisar as notas de empenho e identificar aquelas passíveis de cancelamento a 

partir da avaliação detalhada da continuidade de um determinado contrato/

convênio e a perspectiva de execução de um determinado serviço. Como re-

sultado desta análise, foi possível realizar o cancelamento de R$ 6,6 milhões 

de Restos a Pagar relacionados à Camaçari/BA, Araraquara/SP e Barra Mansa/

RJ, a fim de disponibilizar esses recursos para União, além dos demais valores 

cancelados já detalhados na Tabela 24 acima.
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Gráfico 30 - Histórico Orçamentário DPP

E) Infraestrutura Aquaviária 

É possível afirmar que, dentre os principais fatores que influenciaram ne-

gativamente na consecução dos objetivos para o exercício de 2018, merece 

destaque restrição orçamentária e financeira pelo Governo Federal. Esse fa-

tor, associado à indisponibilidade de projetos para execução de ações nos 

principais corredores, bem como a demora na obtenção de licenças ambien-

tais para intervenções relevantes, comprometeram a realização das metas 

previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA). A estrutura enxuta em relação ao 

número de servidores e a situação das Administrações Hidroviárias ainda em 

estruturação também impactaram negativamente o desempenho orçamentá-

rio/financeiro da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária..

F) Estudos e Projetos 

No Gráfico a seguir, pode-se observar o histórico orçamentário no orça-

mento da Diretoria de Planejamento e Pesquisa (DPP) dos últimos anos. Ob-

serva-se uma redução de mais de 60% desde o ano de 2012.

Tal redução impacta no desempenho do planejamento da Diretoria, bem 

como na execução dos seus contratos. Diante disso, a DPP tem aumentado 

seu desempenho orçamentário, chegando próximo dos 100% do valor autori-

zado. Cabe destacar que a rubrica de Estudos e Projetos teve, ao longo do ano, 

cancelamento de mais de R$ 6,5 milhões. 
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Um dos principais desafios da manutenção rodoviária é manter toda a 

malha de manutenção em boas condições de trafegabilidade e conforto 

para os usuários. Para isso, é necessário buscar a melhoria contínua dos 

nossos serviços prestados. A despeito da restrição financeira, cujo o orça-

mento está abaixo do que o necessário, deve-se manter o bom funciona-

mento dos programas vigentes para a manutenção. É importante, também, 

fortalecer a expansão do programa PROARTE em toda a malha federal e do 

novo modelo de supervisão, Por se tratar de uma ferramenta para melho-

rar a fiscalização de obras, resultará na melhoria dos serviços executados. 

Principais desafios e ações futuras.

A) Infraestrutura Rodoviária – Construção 

No Gráfico 31 - Execução Planejada 2019 – 2020. 

Fonte: CGCONT/DIR/DNIT – janeiro de 201931 a seguir está representado o pla-

nejamento de execução rodoviária para os exercícios de 2019 e 2020. Como pers-

pectiva para esses anos, cita-se a execução de 590,0 Km e 650,0 Km de rodovias 

federais, respectivamente, no âmbito da Coordenação-Geral de Construção Rodo-

viária/DIR. O plano de ação para os próximos anos, com o intuito de aprimorar a 

eficiência na gestão dos empreendimentos rodoviários e a utilização dos recursos 

públicos, é a adoção de ferramentas específicas de gerenciamento e maior atuação 

e controle nas obras de infraestrutura rodoviária, buscando minimizar os riscos 

que possam impactar diretamente o cronograma físico dos empreendimentos. 

Gráfico 31 - Execução Planejada 2019 – 2020. 
Fonte: CGCONT/DIR/DNIT – janeiro de 2019
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B) Infraestrutura Rodoviária – Manutenção  

C) Infraestrutura Ferroviária 

 Em relação aos principais desafios e ações futuras, no tocante à execução 

orçamentária da Diretoria de Infraestrutura Ferroviária, citam-se:

• Minimizar o atraso das obras (impactando diretamente a execução orçamentá-

ria) por atraso de etapas advindas de agentes externos como, por exemplo, eta-

pa de licenciamento ambiental, concessão de anuências de órgãos envolvidos e 

judicializações das desapropriações de reassentamentos;

• Reduzir influências externas ao DNIT na priorização da carteira de inves-

timentos DIF, em detrimento das necessidades apontadas no Progra-

ma Nacional de Segurança Ferroviária em Áreas Urbanas (PROSEFER);

• Dar continuidade a evolução dos resultados de execução orçamentária no que 

se refere aos valores liquidados em relação à LOA do exercício vigente.
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Na Hidrovia do Paraná, o DNIT garante a manutenção do sistema de si-

nalização da hidrovia que está dividida em quatro trechos: I (Itaipu a Guaíra), 

II (Guaíra a Porto Primavera), III (Porto Primavera a Jupiá) e IV (Ilha Solteira a 

São Simão). Merece destaque o fato de que, com o término da concessão da 

UHE - Usina Hidrelétrica - Jupiá em 2017, o DNIT passou a responsabilizar-se 

pela operação e manutenção da eclusa desta barragem, situação semelhante 

à da eclusa de Três Irmãos. Os serviços de manutenção da sinalização e de 

operação da eclusa de Três Irmãos tiveram desenvolvimento satisfatório, sen-

do o principal desafio manter e/ou melhorar o atual nível de serviço. Quanto 

à Eclusa de Jupiá, o principal desafio é a reavaliação do contrato de modo que 

os serviços de manutenção apresentem níveis adequados de desempenho. 

Na Hidrovia do Paraguai, o DNIT promove a execução de serviços de de-

sobstrução de passos críticos, por meio de dragagem no Tramo Norte da Hi-

drovia, assim como a sinalização da hidrovia, que é executada pela Marinha 

do Brasil, por meio de Termo de Execução Descentralizada. Tais serviços per-

formam de maneira satisfatória, sendo o principal desafio a manutenção do 

nível de serviço.

Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do 
Rio Tocantins

Conforme disposto, a principal ação prevista atualmente na Hidrovia do 

Tocantins é o projeto de derrocamento do Pedral do Lourenço/PA, no rio To-

cantins, obra de grande relevância para integração logística entre os corredo-

res Norte, Centro-Sul, Sul e Sudeste do país, pois permitirá o transporte fluvial, 

durante todo o ano, entre Marabá e a foz do Tocantins. Também, cabe ao 

DNIT as atividades de operação e manutenção do sistema de eclusas da UHE 

Tucuruí/PA. Os principais desafios consistem no atendimento às recomenda-

D) Infraestrutura Aquaviária

Construção, operação e manutenção de Terminais 
Fluviais (IP4)

Os principais desafios associados aos projetos de IP4 englobam a dispo-

nibilização dos recursos financeiros em volume e prazo adequados para o 

desenvolvimento das obras e a realização dos serviços de operação e manu-

tenção de forma ininterrupta. Também serão continuadas as tratativas com 

a Marinha do Brasil, visando a certificação dos cais flutuantes com a conse-

quente regularização das estruturas. Por fim, há necessidade de realização 

de estudos visando a proposição de um modelo de concessão que transfira a 

iniciativa privada as responsabilidades pela operação e manutenção dos ter-

minais que são bastante dispendiosos.

Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia Tietê

Os principais desafios relacionados às ações deste Programa consistem na 

adoção de medidas visando a melhoria da qualidade dos projetos desenvol-

vidos e a celeridade na preparação e publicação dos processos licitatórios. A 

melhoria da qualidade dos projetos, provavelmente, resultará na redução do 

número de rescisões contratuais motivadas, principalmente, pela desistência 

das empresas contratadas que, obviamente, resulta na paralisação de obras, 

cuja retomada se torna bastante morosa.

Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia dos 
Rios Paraná e Paraguai
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Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do 
São Francisco

O DNIT tem dado continuidade ao desenvolvimento do Estudo de Viabi-

lidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) a fim de obter os requisitos 

técnicos necessários à obtenção das licenças ambientais que viabilizarão o 

acréscimo no volume de investimentos nesta Hidrovia. Atualmente, os traba-

lhos tem se concentrado na dragagem de travessias, manutenções pontuais 

em sinalização e na operação e manutenção da eclusa de Sobradinho. O prin-

cipal desafio consiste na conclusão dos estudos e regularização ambiental.

Melhoramentos no Canal de Navegação do Corredor 
Mercosul

As principais ações executadas atualmente na Hidrovia do Mercosul são a 

dragagem na Hidrovia do Taquari e a operação e manutenção das eclusas de 

Fandango, Amarópolis, Dom Marco e Bom Retiro. As eclusas, por serem estru-

turas antigas, necessitam de avaliações por empresa especializada visando a 

indicação das reformas necessárias para estes dispositivos.

ções do Ibama para obtenção da Licença Prévia da obra de derrocamento 

e a contratação de empresa especializada para operação e manutenção das 

eclusas. Outro desafio relacionado a esta hidrovia é a conclusão dos Estudos 

de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental.

Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do 
Rio Madeira

Em relação à Hidrovia do Madeira, cabe ao DNIT a adoção das providên-

cias visando a dragagem nos passos críticos para eliminar os gargalos criados 

pelo acúmulo de sedimentos no canal de navegação do rio Madeira. Para au-

mentar a segurança dos usuários da via, os serviços de sinalização tem sido 

objeto de parceria com a Marinha do Brasil, por meio de um Termo de Exe-

cução Descentralizada, estando em andamento a etapa de levantamentos hi-

drográficos para a definição dos pontos de locação destes sinais. O principal 

desafio relacionado a estas intervenções é o desenvolvimento dos respectivos 

projetos, dada a complexidade desta hidrovia comparada às demais.

Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do 
Rio Tapajós

A Hidrovia do Tapajós ainda é objeto de estudos pelo DNIT para definição 

das intervenções necessárias para garantir a melhor condição operacional 

para esta que se apresenta como a principal alternativa para escoar de forma 

competitiva a produção de grãos do norte do Estado do Mato Grosso e do 

leste paraense. O desafio é a conclusão dos estudos, o desenvolvimento dos 

projetos e a regularização ambiental para execução das intervenções.

E) Estudos e Projetos 

Os desafios para o próximo exercício financeiro tangem a aplicação de 

recursos frente as ações de planejamento de infraestrutura de transportes no 

âmbito da Autarquia. Neste sentido, está previsto um orçamento de apenas 

R$ 148.024.102,00 milhões para estudos e projetos.

Isso significa uma redução 29,6% em relação ao orçamento previsto para 

o exercício de referência deste Relatório de Gestão.
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Pública Federal e Empresas Estatais - e-pessoal para fins de registro 

junto ao Tribunal de Contas da União.

Avaliação da força de trabalho

A força de trabalho do DNIT é composta por cargos efetivos de área meio 

e área finalística. Os cargos de área meio têm atribuições voltadas para o exer-

cício de atividades administrativas e logísticas de nível superior e intermedi-

ário, já os cargos de área finalística têm atribuições voltadas às atividades de 

planejamento, gerenciamento, pesquisas e estudos, elaboração de projetos, 

acompanhamento de obras e fiscalização de contratos e convênios, operação 

e engenharia de tráfego, com vistas na construção, restauração, manutenção 

e operação da infraestrutura de transportes federal, rodoviária, ferroviária, 

portuária e hidroviária, de acordo com a Lei nº  11.171/2005.

A Autarquia possui hoje 2.514 servidores ativos e vem sofrendo ao longo 

do tempo, uma evasão de servidores por desligamento muito acentuada e 

ainda, um grande número de concessões de aposentadoria. Essas saídas de 

servidores treinados e conhecedores das atividades do DNIT acarretam no au-

mento dos desafios da Autarquia para o alcance da sua missão institucional.

A força de trabalho da Autarquia se divide pela Sede-DF, Superintendên-

cias Regionais e Administrações Hidroviárias, da forma demonstrada no qua-

dro a seguir:  

5.1.2. Gestão de Pessoas  

5.1.2.1. Conformidade Legal
São citadas no Regimento Interno do DNIT, aprovado pela Resolução CA nº 

26 de 05/05/2016, publicada no DOU de 12/05/2016, as atribuições da Coorde-

nação-Geral de Gestão de Pessoas - CGGP, por meio do Art. 59. 

Visando assegurar a conformidade com a legislação aplicável à gestão de 

pessoas, bem como às legislações específicas aplicáveis às carreiras e ao pla-

no especial de cargos do DNIT, a Autarquia observa as diretrizes estabelecidas 

pelo Governo Federal e Órgãos de Controle, em consonância com os norma-

tivos expedidos pelo Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil – SIPEC, hoje o 

Ministério da Economia.

Além disso, a CGGP, de acordo com as normas publicadas, elabora nor-

mativos internos a fim de orientar as unidades vinculadas quanto aos regula-

mentos aplicáveis.

Quanto à conformidade documental de gestão de pessoas:

• O DNIT adota providências para que os servidores obrigados pela Lei 

nº 8.730/1993, assinem a autorização constante no Anexo II da Instru-

ção Normativa – TCU nº 67, de 06/07/2011, a qual autoriza o Tribunal 

de Contas da União – TCU a ter acesso aos dados de Bens e Rendas 

das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Físi-

ca para fins de avaliação da evolução patrimonial e outras providên-

cias cabíveis a cargo dos Órgãos de Controle;

• O Órgão também efetua o cadastramento dos atos de concessão de 

aposentaria e pensão relativos à Autarquia no Sistema de Apreciação 

e Registro dos Atos de Admissão e Concessões para a Administração 

Tabela 25 - Força de trabalho do DNIT 
Fonte: CGGP/DNIT

Nível Auxiliar Nível Intermediário Nível Superior Total
Sede 0 257 256 513
Administrações Hidroviárias 0 15 17 32
Superintendências 2 1153 814 1969

Total 2 1.425 1.087 2.514
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Atualmente, a Autarquia vem tentando recompor sua força de trabalho, 

por meio de solicitação de concursos públicos, tendo em vista que foram cria-

das 3 (três) Superintendências Regionais e 8 (oito) Administrações Hidroviá-

rias; acrescida da obrigação de atendimento às determinações do Tribunal 

de Contas da União – TCU e do Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controle, relativas a reativação dos Postos de Pesagem de Veículos. 

2809

1015

99
343 425

20

2590

1067

114
361 439

23

2514

1087

129
341 467

24

ATIVOS APOSENTADOS CEDIDOS REQUISITADOS* BENEFICIÁRIOS CARGO EM COMISSÃO

dez/16 dez/17 dez/18

Gráfico 32- Situação de Quadro de Pessoal do DNIT. Fonte: CGGP/DNIT. 
Fonte: CGGP/DNIT

Situação de Quadro de Pessoal do DNIT 

*Considerados requisitados, 
exercícios descentralizados de 
carreira, exercícios provisórios 
e exercícios §7º art. 93 da 
8.112/90   
Fonte: Siape (GRCOSITCAR)
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5.1.2.3. Detalhamento da despesa do pessoal  Quantitativo de Cessões e Requisições do DNIT

Situação Atual de Cessões e Requisições 

33
servidores do DNIT 

cedidos a outros 
Órgãos

96
servidores do DNIT 
requisitados (atos 

irrecusáveis)

129
totais

5.1.2.2. Estratégia de Recrutamento  
e Alocação de Pessoas 

No intuito de reverter o cenário de evasão de servidores, a Autarquia fez 

várias gestões junto ao então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão, hoje Ministério da Economia, para obter autorização de novo con-

curso e efetivar o exercício provisório de empregados da INFRAERO, tendo 

em vista a privatização dos aeroportos em alguns estados, bem como a dis-

ponibilização desses profissionais pela empresa para esse fim, com anuência 

e disponibilização de recursos por parte da Secretaria de Orçamento Federal. 

Isto se justifica, pois, o exercício em questão carece de ressarcimento das des-

pesas por se tratar de empresa pública, nos termos do Decreto nº 9.144/2017, 

dependendo assim, da liberação de recursos, a fim de não comprometer a 

folha de pagamento dos servidores da Autarquia.

Gráfico 33 - Demonstrativo de Despesas de Pessoal. 
Fonte: CGGP/DNIT

O aumento gradativo dos valores da folha de pagamento de pessoal desta 

Autarquia se deve aos reajustes concedidos, por meio de leis autorizativas, 

as quais alteraram os anexos da Lei nº 11.171/2005, bem como pela variação 

natural da folha, decorrente de progressões funcionais/promoções e demais 

ações previstas no orçamento.

Especificamente, do exercício de 2013 para 2014, houve um crescimento 

mais significativo na execução da folha de pagamento de pessoal ativo, tendo 

em vista a realização do concurso público cujos ingressos ocorreram a partir 

de setembro de 2013.

R$381.002.830,08 R$418.252.637,50 R$438.559.789,76

R$121.997.602,35 R$146.354.408,40 R$162.613.835,72

R$503.000.432,43
R$564.607.045,90 R$601.173.625,48

2016 2017 2018

PESSOAL ATIVO APOSENTADORIAS E PENSÕES TOTAL
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5.1.2.4. Avaliação de desempenho, 
remuneração e meritocracia: 

Os servidores do DNIT são avaliados anual-

mente por meio de avaliação formal constituída 

por um plano de trabalho, sendo os servidores 

auto avaliados, avaliados pelos pares e pela chefia 

imediata. Tal metodologia é uma das formas mo-

dernas de se proceder à avaliação de pessoas de 

forma objetiva, realizada por meio de um instru-

mento que permite a contratação de metas, a defi-

nição de indicadores e, ainda, o acompanhamento 

trimestral pelo chefe da equipe em que o servidor 

está inserido.

Esta avaliação visa aferir o desempenho do 

servidor e produz um benefício financeiro, as cha-

madas gratificações de desempenho que vão fazer 

parte da estrutura remuneratória do servidor. As 

gratificações de desempenho foram regulamenta-

das por meio do Decreto nº 7.133/2010, publicado 

no DOU de 22/03/2010.

As estruturas piramidais dos cargos efetivos 

permitem a progressão e promoção funcional dos 

servidores. A progressão funcional é aferida anu-

almente, desde que o percentual da nota da cita-

da avaliação de desempenho tenha sido maior ou 

igual à 70% do seu valor máximo. Quanto à promo-

ção funcional, além do critério relativo à avaliação 

de desempenho, o servidor deverá ter se capaci-

tado nos anos anteriores com horas mínimas de 

capacitação e, ainda, ter tempo de serviço em ativi-

dades relacionadas ao seu cargo por anos exigidos 

de acordo com a Classe que irá alcançar.

A progressão e a promoção funcional no DNIT 

foram regulamentadas por meio Decreto nº 7.629, 

publicado no DOU de 1º de dezembro de 2011. 

No que se refere ao estágio probatório, o DNIT 

tem normativo interno com definição de avalia-

ção específica para esse fim, Portaria/DNIT nº 

1428/2007.

Quanto ao fator meritocracia, existe a Gratifi-

cação por Qualificação, que é o fator remunera-

tório que o servidor recebe ao se capacitar. Esta 

gratificação é concedida aos servidores que detém 

conhecimentos específicos e sua avaliação é reali-

zada de forma objetiva com regramentos especí-

ficos, constantes da Portaria/DNIT nº 6.320/2018.

Esta gratificação por qualificação foi regula-

mentada por meio do Decreto nº 7.876, publicado 

no DOU de 28/12/2012, alterado pelo Decreto nº 

7.922, publicado no DOU de 19/02/2013 e republi-

cado no DOU de 13/03/2013 que disciplinaram a 

concessão da Gratificação de Qualificação, instituí-

da pelo art. 22 da Lei nº 11.171, publicada no DOU 

de 05 de setembro de 2005.

A remuneração dos servidores está estrutura-

da pela Lei nº 11.171/2005, que criou as Carreiras 

e o plano especial de cargos do DNIT. As tabelas 

remuneratórias são as constantes dos anexos des-

ta Lei, de acordos com a carreira, o PEC e seus res-

pectivos cargos.

A partir de 1º de janeiro de 2010, houve uma 

melhoria na estrutura remuneratória, principal-

mente para os cargos da área finalística. Entretan-

to, permaneceu nos exercícios subsequentes sem 

reajustes e, ainda, existia um descontentamento 

por parte dos servidores da área administrativa, 

em razão da diferença entre as remunerações es-

tabelecidas para os respectivos cargos, situação 

que foi amenizada, porém não equalizada, com os 

reajustes ocorridos em janeiro de 2014.

Cabe registrar que foram concedidos reajustes 

escalonados para os exercícios de 2017, 2018 e 

2019 para os servidores desta Autarquia, entretan-

to a remuneração dos servidores do DNIT ainda 

se encontra defasada em relação a outros órgãos 

tanto do Poder Executivo, quanto do Legislativo e 

Judiciário, o que é responsável pela grande evasão 

que ocorre nesta Autarquia ao longo do tempo, 
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Figura 62 - Execução do Plano Educacional Anual de 2018. Fonte: CGGP/DNIT

Estratégia 

Uma das estratégias para a execução do PEA foi a descentralização de re-

permanecendo ainda a necessidade de equalização entre as áreas adminis-

trativa e finalística.

É importante registrar que o DNIT também prioriza a ocupação dos cargos 

em comissão e função de confiança por servidores do quadro de pessoal efe-

tivo, sendo que, atualmente, mais de 80% (oitenta por cento) dos cargos, são 

ocupados por servidores efetivos.

5.1.2.5. Capacitação: Estratégia e Números 

Execução do PEA 2018

O Plano Educacional Anual do Exercício de 2018 teve por base o mapea-

mento de competências realizado no período de dezembro de 2015 a maio de 

2017, que identificou as competências e realizou diagnóstico da necessidade 

de capacitação. Dessa forma, em 2018, foram priorizadas as competências 

que atingissem um maior número de indivíduos e correspondessem à maior 

demanda da instituição (segundo a lógica de Pareto), ou seja, competências 

com lacunas altas e abrangência ampla entre os servidores. 

A Figura 62 - Execução do Plano Educacional Anual de 2018. Fonte: CGGP/

Execução do Orçamento do PEA/2018

Objeto Investimento 
executado (R$)

Qtd. de pessoas 
capacitadas

Competências 
Transversais e 

Específicas

Congressos, 
conferências e 

seminários

Demandas de 
Controle

1.163.856

24.330

135.343

1300

43

93

Total PEA/2018 1.354.894 1436

DNITdemonstra os números relativos à execução do Plano:
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cursos às Superintendências e às Administrações 

Hidroviárias para que as capacitações fossem con-

tratadas localmente, a fim de mitigar a necessida-

de de deslocamento.

Parcerias

Além disso, o PEA 2018 buscou parceiros estra-

tégicos para ajudar a alcançar os objetivos organi-

zacionais, como as escolas de governo, com cursos 

promovidos pela Escola Nacional de Administra-

ção Pública – ENAP, pela Escola de Administração 

Fazendária – ESAF, pelo Instituto Serzedelo Corrêa.

Uma das estratégias utilizadas para a realiza-

ção de capacitações foi a parceria com os servido-

res, que atuaram como instrutores internos, com 

o pagamento da Gratificação de Encargo por Cur-

so ou Concurso, com base Decreto nº 6.114/2007, 

alterado pelo Decreto 9.185/2017, fato que contri-

buiu para a disseminação do conhecimento teóri-

co e prático no DNIT, reduzindo-se, dessa forma, 

a utilização de recursos orçamentários destinados 

à capacitação. Essa modalidade apresenta vanta-

gem pela importância do envolvimento e da parti-

cipação dos próprios servidores como condutores 

do processo de capacitação.

5.1.2.6. Qualidade de vida no 
trabalho no DNIT

Em 2012, a presente Autarquia, por meio da 

Portaria nº 531/DG publicada no Boletim Adminis-

trativo nº 23 de 04 à 08/06/2012, institucionalizou 

o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho. Tal 

institucionalização ocorreu em virtude da Portaria 

Normativa/MPOG nº 03/2013, que institui as dire-

trizes gerais para a promoção da saúde do servi-

dor público federal do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Federal.

Em 2017, foi realizada uma pesquisa do clima 

organizacional com o objetivo de identificar a per-

cepção dos servidores do DNIT a respeito de seu 

ambiente de trabalho. O resultado do diagnóstico 

apontou possíveis problemas no ambiente organi-

zacional que poderiam afetar o desempenho dos 

servidores. 

As ações provenientes dos resultados da pes-

quisa ensejaram em capacitações. No entanto, tais 

ações ainda não foram suficientes para subsidiar a 

formulação de uma Política de Qualidade de Vida 

no Trabalho.

1. Condições de 
Trabalho

2. Organização do 
Trabalho

3. Relações 
Socioprofissionais 

de Trabalho 

4. Reconhecimento 
e Crescimento 

Profissional

5. Elo Trabalho-Vida 
Social 

Figura 63 - Itens de qualidade de vida avaliados pelo DNIT 
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Com o objetivo de obter esse subsídio, o DNIT realizou a aplicação de in-

ventário diagnóstico que buscava aferir a percepção dos trabalhadores sobre os itens abaixo demonstrados:

Condições de 
Trabalho

Média 
7,21

Desvio 
Padrão 

1,86

Organização do 
Trabalho

Média
4,9

Desvio 
Padrão

1,34

Relações 
Socioprofissionais

Média
6,77

Desvio 
Padrão

1,96

Reconhecimento 
e Crescimento     

Profissional

Média
5,23

Desvio 
Padrão

2,20

Elo 
Trabalho/Vida 

Social

Média 
7,23

Desvio 
Padrão

1,40

Diagnóstico de QVT no DNIT
Brasília - DF

Outubro/2018

- - - -
0-0,9

- - -
1-1,9

- -
2-2,9

-
3-3,9

Tendência 
Negativa

4-4,9

Tendência 
Positiva

5-5,9

+
6-6,9

+ +
7-7,9

+ + +
8-8,9

+ + + +
9-10

Mal-Estar Intenso Mal-Estar Moderado
Zona de Transição

Bem-Estar Moderado Bem-Estar Intenso

Mal-Estar Dominante Bem-Estar Dominante

Resultado negativo que evidencia a predominância 
de representações de mal-estar no trabalho. 

Representações que devem ser transformadas no 
ambiente organizacional.

Risco de Adoecimento

Resultado mediano. 
Indicador de “situação-
limite”.  Coexistência de 

mal-estar e bem-estar no 
trabalho.

Estado de alerta

Resultado positivo que evidencia a predominância 
de representações de bem-estar no trabalho. 

Representações que devem ser mantidas e 
consolidadas no ambiente organizacional.

Promoção de Saúde

Figura 64 - Resultados parciais do diagnóstico de qualidade de vida do aplicado aos funcionários do DNIT

Tabela 26 - Diagnóstico de QVT no DNIT
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Os resultados parciais do diagnóstico apontaram o seguinte cenário:

Conforme o apresentado na tabela abaixo, o DNIT está em uma zona de 

transição, o que significa um estado de alerta, ou seja, uma coexistência de 

bem-estar e mal-estar dentro do ambiente laboral podendo levar ao sério 

risco de situações de adoecimento. Desse modo, para que a instituição seja 

capaz de alcançar seus objetivos estratégicos, urge a necessidade de interven-

ções na qualidade de vida no trabalho dos seus colaboradores.

5.1.2.7. Principais Desafios e Ações Futuras 

Ao longo dos últimos exercícios, a Autarquia vem envidando esforços no 

sentido de estimular o aperfeiçoamento e o desenvolvimento dos servidores 

para uma melhor atuação profissional. Tais esforços produziram importantes 

avanços na esfera da gestão de pessoas do DNIT e implantaram um ritmo de 

busca incessante por melhorias e modernização. 

Com o intuito de acelerar tal modernização e dar um salto qualitativo, o 

DNIT adotou, para 2019, estratégias para o aperfeiçoamento da gestão de 

pessoas no tocante ao aprimoramento dos normativos internos, a melhoria 

dos processos de trabalho e ao desenvolvimento de ferramentas e sistemas 

de gestão. 

Destaca-se a revisão de normativos com o principal objetivo de simplifi-

cação e desburocratização de procedimentos administrativos pertinentes a 

pessoal, além  da regulamentação de matérias, ainda não tratadas, com vistas 

a estabelecer incentivos ao desenvolvimento pessoal e profissional dos servi-

dores do DNIT. 

No que tange a gestão por competências, o principal desafio é implantar 

um sistema de avaliação de desempenho alinhado com o mapeamento de 

competências e com o Plano Educacional Anual, tendo como pano de fundo a 

legislação que regulamenta a matéria. Outro importante desafio é sensibilizar 

servidores e gestores da relevância de tal assunto e dos benefícios que serão 

oportunizados com a fidedigna implantação de tal gestão. 

O aprimoramento do planejamento e dimensionamento da força de tra-

balho também são desafios a serem vencidos. O DNIT dará continuidade aos 

estudos iniciados sobre o tema e efetivará propostas de melhorias no que 

tange aos fluxos e processos trabalho, além das formas de captação e reten-

ção de talentos.

E, por fim, implantar a Política e Programa de Qualidade de Vida no Tra-

balho considerando que este é um tema estratégico na gestão de pessoas, 

que tem uma característica de transversalidade dentro da instituição, atuan-

do desde a saúde do servidor, passando por questões como organização do 

trabalho e modelos de gestão e alcançando, finalmente, os aspectos relacio-

nados ao reconhecimento e valorização de cada uma das pessoas que traba-

lham no DNIT.
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5.1.3. Gestão de licitações e contratos: 

5.1.3.1. Conformidade legal;
A Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações – CGCL, submete-se primei-

ramente a Carta Magna de 05 de outubro de 1988, especificamente ao art. 37 

incisos XXI, que regula Lei  nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei  nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002.

Com novo regramento sobre contratações, surgiu a Lei  nº12.462,de 04 de 

agosto de 2011, a qual estabelece o Regime Diferenciado de Contratação, que 

também é observado pela CGCL.

Nessa sequência, são observados, ainda, os Decretos n° 3.555, 5.450 e 

7.581 e as instruções normativas, as quais normatizam os procedimentos na 

Administração Pública. 

“ Art. 37, XXI:” ressalvados os casos especificados na legislação, 

as obras, serviços, compras e alienações serão contratados me-

diante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabe-

leçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efeti-

vas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações.”

Salienta-se que a Competência da CGCL está prevista no Art. 20 e incisos 

seguintes da Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, Regimento Interno do 

DNIT.

Além disso, é importante ressaltar que existem os normativos internos, 

Portarias, Instruções Normativas, Instruções de Serviços que também regulam 

os procedimentos internos de licitação, os quais são observados pela CGCL.
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Figura 65 - Visão geral dos contratos do DNIT. Fonte: SIAC e DAF/DNIT Dez/2018

5.1.3.2. Detalhamento dos gastos das contratações por finalidade e especificação dos tipos de serviços contratados para o 
funcionamento administrativo;

Contratado antes 
de 2018

Contratos ativos 
em 2018

Contratado em 
2018

1064 Contratos
Carteira R$ 48,66 Bilhões

1456 Contratos
Carteira R$ 55,45 Bilhões

396 Contratos
Carteira R$ 6,78 Bilhões

R$ 7,616 bilhões
em medições

Administrativos Finalísticos

Tipo de Serviço Nº Contratos ativos Valor gasto em 2018
Manutenção 675 R$ 3.505.020.898,31 
Construção 187 R$ 2.398.595.556,12 
Operações Rodoviárias 173 R$ 716.392.173,74 
Consultoria 248 R$ 633.043.691,79 
Estudos e Projetos 112 R$ 178.101.981,87 
Outros 21 R$ 50.555.370,42 
Total Geral 1416 R$ 7.481.709.672,25 

Tipo de Serviço Nº Contratos ativos Valor gasto em 2018
TI 5 R$68.704.577,94
Terceirização 2 R$14.718.750,00
Telefonia 3 R$9.449.315,94
Segurança 2 R$7.751.336,95
Limpeza e Conservação 1 R$7.351.729,80
Publicidade 2 R$519.380,50
Outros 25 R$26.552.456,07
Total Geral 40 R$135.047.547,21
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5.1.3.3. Contratações mais relevantes, sua associação 
aos objetivos estratégicos e justificativas para essas 
contratações;

Construções Rodoviárias 

Objetivo 
estratégico

Contratações 
mais relevantes

Justificativa

Ampliar a 
Malha Viária 

Federal

19 01025/2018 – 
Implantação da BR-

419/MS

O Brasil ainda possui uma malha rodoviária 
cuja extensão está aquém das necessidades 

de escoamento de mercadorias e de 
integração nacional. Assim o papel da 

iniciativa é aumentar a abrangência da rede, 
reduzindo os custos de transporte e trazendo 

conforto e bem-estar à população, no caso 
dos contratos de implantação e pavimentação. 

O processo de adequação de capacidade 
refere-se à melhora nas conduções de tráfego 

de uma rodovia, que pode vir tanto por meio 
de uma duplicação como pela construção 

de terceiras faixas, viadutos e outras obras 
similares. Com isso, espera-se atender às 

demandas decorrentes do crescimento 
populacional, aumento da frota de veículos, 

da ascensão na produção agroindustrial e dos 
decorrentes fluxos de cargas.

06 00693/2018 – 
Pavimentação da 

BR-154/MG

Elevar o nível 
de serviço 

das vias

18 00721/2018 
– Duplicação da 

BR-343/PI

12 00955/2018 
– Adequação de 

Capacidade da BR-
020/GO

Manutenção Rodoviária 

Objetivo 
estratégico

Contratações mais 
relevantes Justificativa

Assegurar a 
manutenção da 

malha viária

Crema da BR-163/PA Fazem parte das rodovias 
estratégicas com alto grau de 

importância logística (rodovias 
classificadas como N1 e N2)

Restauração da BR-364/RO

Restauração da 158/PA

Fortalecer a 
fiscalização das 

obras e serviços

Novo modelo 
de supervisão – 

Superintendência do Acre e 
Paraíba

Implantação de novo modelo de 
supervisão.

Operações rodoviárias 

Objetivo 
estratégico

Contratações 
mais relevantes

Justificativa

Garantir a 
qualidade 

das obras e 
serviços

Edital 237/2017

Perante o atraso no cronograma de 
construção dos PIAF, o DNIT viu a 

necessidade de atuar em novas frentes nos 
métodos de pesagem, a fim de manter a 

durabilidade, funcionalidade e segurança 
das vias. As balanças móveis e portáteis 

foram as melhores soluções encontradas 
para atender as necessidades no menor 

prazo possível.

Contribuir 
para a 

segurança dos 
usuários

Edital 168/2016

Com o encerramento dos contratos 
oriundos do Edital 471/2009, a fim de 

manter a segurança de tráfego das vias, 
o DNIT elaborou o Edital 168/2016 para 

o contrato de novos equipamentos de 
controle de velocidade.
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Infraestrutura Aquaviária

Objetivo 
estratégico

Contratações 
mais relevantes

Justificativa

Elevar o nível 
de serviços das 

vias

Derrocamento de 
pedrais na hidrovia 

do Tietê

Retirada de material rochoso que compõe 
naturalmente o leito do rio, a fim de conferir maior 
profundidade no canal de navegação aumentando 

a capacidade operacional da hidrovia.

Dragagens nas 
hidrovias do São 

Francisco, Madeira, 
Paraguai e Taquari

O acúmulo de sedimentos no canal de navegação 
cria obstáculos que limitam a quantidade de 

carga transportada pelos comboios reduzindo a 
capacidade operacional da hidrovia

Operação e 
manutenção de 08 

eclusas

Consiste no desenvolvimento de um conjunto 
de atividades e recursos visando a garantir a 

continuidade operacional das instalações dentro 
de parâmetros de disponibilidade e vida útil 

adequados, além da prestação do serviço de 
transposição para os usuários que trafegam por 

vias onde a navegação foi interrompida pela 
construção de barragens.

Operação e 
manutenção de 

40 Terminais 
Hidroviários (IP4) na 

Região Norte

Consiste na adoção de medidas visando garantir 
que as instalações cumpram requisitos mínimos de 
eficiência e segurança nas operações de embarque 

e desembarque de seus principais insumos: 
medicamentos, gêneros alimentícios, vestuários, 

entre outros. Estas instalações desempenham 
um papel social extremamente relevante para a 

população dos municípios localizados às margens 
dos rios, que dependem exclusivamente do 

transporte hidroviário,

Construção de 
Terminais IP4 na 

região Norte

Construção de instalações portuárias de pequeno 
porte para atendimento a comunidades ribeirinhas 

que têm a hidrovia como principal meio de 
locomoção.

Sinalização na 
hidrovia do Paraná

Necessidade de implantação de sinais náuticos de 
forma a possibilitar um posicionamento seguro da 
sua embarcação permitindo o seu direcionamento 

diligente e seguro, ao longo do canal de navegação.

Estudos e Projetos 

Objetivo 
estratégico

Contratações mais 
relevantes

Justificativa

Ampliar a 
Malha Viária 

Federal

Consultoria de apoio 
aos serviços de 

Desapropriação, Remoção 
e Reassentamento na BR-

230/PA – Lote 03

Para garantir a Implantação e 
Pavimentação da rodovia BR-230/

PA foi necessário desenvolver ações 
com vistas a um adequado serviço 

de Desapropriação, Remoção e 
Reassentamento da população 

afetada.

Assegurar a 
Manutenção da 

Malha Viária

Prestação de Serviço 
Técnico para Inspeção de 

Obras de arte Especial 
(OAE) – BR-040 e BR-101

Com o intuito de avaliar a qualidade 
das Obras de Arte Especiais foi 

necessário realizar a inspeção de 
modo a garantir a sua condição de 

uso  

Tabela 27 - Contratações mais importantes 
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5.1.3.4. Contratações diretas: participação nos processos de contratação, principais tipos e justificativas para realização; 
 

Infraestrutura Rodoviária – Manutenção 

Contrato Objeto da Contratação UF Intervenção
Modalidade 
da Licitação

Rodovia

07 00028/2018
Execução das obras emergenciais para contenção de encostas com recuperação da pista 

na Rodovia BR-101/RJ.
RJ

Obra de 
emergência

Art.24-iv-
emergência ou 
de calamidade 

pública

BR-101

06 00110/2018
Serviços emergenciais de execução dos serviços emergenciais para recuperação de corte, 
com desmonte de rocha e recomposição de elementos de drenagem na altura do km 714 

da rodovia BR-116/MG.
MG BR-116

17 00187/2018 Execução de serviços e obras emergenciais de estabilização de encosta. ES BR-259

06 00322/2018
Execução de serviços emergenciais para a implantação de bueiro celular e execução de 

desvio,
MG BR-265

07 00411/2018
Execução dos Serviços/Obras EMERGENCIAIS de Contenção/Estabilização de Talude de 

Aterro na Rodovia BR-485/RJ.
RJ BR-485

07 00411/2018
Execução dos Serviços/Obras EMERGENCIAIS de Contenção/Estabilização de Talude de 

Aterro na Rodovia BR-485/RJ.
RJ BR-485

07 00843/2018 Obras emergenciais de contenção de encontros e restauração de pavimento, RJ BR-101
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Infraestrutura Rodoviária – Operações rodoviárias 

Contratos Objeto da Contratação UF Intervenção Modalidade da 
Licitação Rodovia

00 00396/2018
00 00397/2018
00 00398/2018
00 00399/2018
00 00400/2018
00 00401/2018
00 00402/2018
00 00403/2018
00 00404/2018
00 00405/2018

Execução de serviços necessários ao controle viário nas rodovias federais, 
mediante a disponibilização, operação e manutenção de equipamentos 

eletrônicos, com coleta, armazenamento e processamento de dados estatísticos e 
dados e imagens de infrações

12 lotes

DF
Fiscalização eletrônica de 

Velocidade

Art.24-iv-
emergência ou de 

calamidade pública

BR-070
BR-163
BR-174
BR-317
BR-319
BR-364

00 00700/2018
00 00701/2018
00 00702/2018
00 00703/2018
00 00704/2018
00 00705/2018
00 00706/2018
00 00707/2018
00 00708/2018
00 00709/2018
00 00710/2018
00 00711/2018

Contratação emergencial para execução dos serviços de disponibilização, 
operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de 

velocidade, nas rodovias federais sob circunscrição do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transporte - DNIT, Edital de Dispensa de Licitação de nº 

018/2018.

DF
Fiscalização eletrônica de 

Velocidade

BR-070
BR-163
BR-174
BR-317
BR-319
BR-364
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Infraestrutura Aquaviária

Contrato Intervenção Justificativa

08/2017

Dragagem emergencial de travessias 
entre as cidades de Penedo/AL – 

Neópolis/SE e Pão de Açúcar/AL e Niterói/
SE.

Conforme relatado na Nota Técnica 01/2017 - RAPS/CODEVASF, de 22 de fevereiro de 2017, Anexo II, a 
navegabilidade e a pesca na região do baixo São Francisco foram bastante prejudicadas por conta do assoreamento 

da calha do corpo hídrico, especialmente, no caso em tela, entre as cidades de Penedo, em Alagoas, e Neópolis, no 
Sergipe e de Pão de Açúcar, em Alagoas e Niterói.

896/2017 Supervisão da Dragagem emergencial

6/2017
Dragagem emergencial no rio madeira, na 

travessia da BR-364, na região da Ponta 
do Abunã/RO.

Conforme relatado na Nota Técnica 25/2017- CGGOP/DAQ/DNIT, de 15 de agosto de 2017, Anexo II, a navegabilidade 
de travessia na região de Abunã foi bastante prejudicada por conta do assoreamento da calha do corpo hídrico, 

especialmente, no caso em tela, na localidade de Abunã, em Rondônia.
888/2017 Supervisão da dragagem emergencial.

Tabela 28 - Contratações diretas
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Figura 66 - Histórico de Instrumentos celebrados e valores transferidos Fonte: DAF/DNIT

5.1.3.5. Convênios e instrumentos congêneres
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Figura 67 - Prestação de contas sobre transferências concedidas pela Convênio SIASG Unidades Jurisdicionadas Fonte: DAF/DNIT
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Figura 68 - Situação da análise das contas prestadas Fonte: DAF/DNIT
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5.1.3.6. Principais desafios e ações futuras. 

Um dos principais desafios enfrentados é a adequação às legislações 

atuais ou à reformulação delas, pois acaba impactando os planejamentos 

das futuras contratações, acarretando em danos aos procedimentos licita-

tórios.

Outro grande desafio é a má distribuição dos servidores na Autarquia de 

acordo com a base curricular e a uniformização das análises dos documen-

tos referentes à condução dos certames.
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5.1.4. Gestão Patrimonial e infraestrutura 

5.1.4.1. Conformidade legal;
A Coordenação-Geral de Recursos Logísticos (CGCLOG)  apresenta declara-

ção de conformidade legal alinhadas com os termos dos artigos 37, 70 e 75 da 

Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Decreto – Lei nº 200/67, Instrução Nor-

mativa nº 205/88, Lei Complementar nº 101/2000, lei 8.429/92 e demais ins-

trumentos legais que regem a gestão patrimonial da Administração Pública.

5.1.4.2. Principais investimentos de capital 
(infraestrutura e equipamentos), avaliação do seu custo-
benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos;
Em 2018, a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos/CGLOG investiu R$ 

2.597.721,28 na modernização total do sistema de elevadores. Entre as prin-

cipais razões que determinam a modernização, destacam-se a busca por me-

lhor desempenho, o maior conforto e segurança aos usuários, a economia de 

energia e a redução do número de paradas, para manutenções.

A modernização do sistema trouxe como principal custo-benefício um me-

nor índice de falhas, de interrupções e, consequentemente, reduziu o risco de 

acidentes e pode-se observar menor gasto na troca de peças e uma conside-

rável economia de energia, além de melhoria considerável no conforto e velo-

cidade dos equipamentos, contribuindo assim para a melhoria da qualidade 

de vida dos usuários do edifício Sede do DNIT. 

Ademais, outro investimento realizado, no âmbito do DNIT Sede, foi a mo-

dernização e padronização das estruturas da Autarquia, que se deu através 

da aquisição e instalação de novas divisórias, por intermédio do Contrato nº 

923/2018 (Forma Office - Adesão a Ata/SRP) - Vigência até 15/11/2019 - Valor 

do Contrato: R$ 1.493.444,00 – o qual ainda está em fase de execução, utili-

zando-se de material de maior qualidade e garantindo conforto e melhoria no 

ambiente de trabalho.

5.1.4.3. Desfazimento de ativos;
Quanto ao desfazimento de ativos, destaca-se que por ser o ano de 2018 

eleitoral, não houve qualquer tipo de alienação de bens desta Autarquia à 

particulares ou outros órgãos da Administração Pública, bem como não foram 

realizados leilões no âmbito da Sede Central.

5.1.4.4. Locações de imóveis e equipamentos;
Em relação às locações de imóveis e equipamentos, destaca-se que a 

CGLOG não possui qualquer imóvel locado, nem locação de equipamentos.

5.1.4.5. Mudanças e desmobilizações relevantes;
Outrossim, não houve mudanças, nem desmobilizações relevantes na 

Sede da Autarquia no período de referência deste relatório..

5.1.4.6. Principais desafios e ações futuras.

Desafios:

D) Implementação em âmbito nacional do Plano Nacional de Logística 

Sustentável (PLS-DNIT), devido à complexidade da estrutura da Autarquia que 

se desdobra por todo país.

E) Reforma dos sistemas elétricos do edifício que foi construído em 1979 

e vem sofrendo com a ação do tempo, visto que edifício nunca passou por 

reformas nos sistemas elétricos que se encontraram obsoletos, prejudicando 

então a segurança do patrimônio e de seus usuários;

F) Melhoria da eficiência energética do edifício;

G) Alocação eficiente de recursos, com vistas a melhoria da prestação do 

serviço público de forma contínua.
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Ações futuras:

A) Promover a efetividade das ações previstas na Instrução Normativa nº 

9 DNIT que institucionaliza o PLS-DNIT em âmbito nacional;

B) Elaboração de estudos para contratação de empresa especializada na 

elaboração de projeto de reforma elétrica;

C) Elaboração de estudos para implantação de sistema de placas foto-

voltaicas
5.1.5. Gestão da tecnologia da informação: 

5.1.5.1. Conformidade legal;
O DNIT, por meio da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – 

CGTI, busca assegurar a conformidade legal em seus processos de gestão de 

TI, observando e aplicando diversas normas, recomendações e determinações 

emanadas pelo Governo Federal, órgãos de controle (TCU e CGU), Ministério 

do Planejamento – MP (atual Ministério da Economia), Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República – GSI/PR, Sistema de Administração 

de Recursos de Tecnologia da Informação – SISP. Além disso, a CGTI tem evo-

luído na implantação de processos de melhores práticas em governança e 

gestão de TI, a exemplo das bibliotecas COBIT e ITIL. As normas, internas e 

externas, são aplicadas na operação, na gestão e na governança dos serviços 

de tecnologia da informação do DNIT.
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5.1.5.2. Modelo de governança de TI;
O modelo de governança e gestão de tecnologia da informação do DNIT é 

constituído pelos seguintes órgãos e unidades:
Órgão de natureza deliberativa e consultiva dentro da estrutura organiza-

cional e sua atuação é de caráter permanente, tendo como finalidade estabe-

lecer políticas e diretrizes para integração dos sistemas que compõem a plata-

forma operacional e promover o alinhamento da área de negócio com a área 

de tecnologia da informação. O Comitê é responsável pelo direcionamento 

estratégico, compreendendo as funções de supervisão e orientação político-

-administrativa, cabendo-lhe fixar as diretrizes, os objetivos e as políticas de 

administração dentro de sua esfera de competência.

Figura 69 - Modelo de Governança TI Fonte: CGTI/DNIT

COMITÊ GESTOR DE TI

5.1.5.3. Montante de recursos aplicados em TI; 

TOTAL EMPENHADO EM 2018  R$ 70.890.862,79 

TOTAL LIQUIDADO EM 2018  R$ 85.401.832,24 

Tabela 29 - Montante de recursos aplicados em TI
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5.1.5.4. Contratações mais relevantes de recursos de TI; 

Empresa: CENTRAL IT
Objeto: Suporte a usuários e infraestrutura de servidores e estações de 
trabalho.
Relevância: Atendimentos de nível 1 e 2 de usuários e sustentação da infra-
estrutura de TI (storage, servidores, backup, banco de dados).
Abrangência: nacional.

Empresa: Business To Technology (B2T)
Objeto: Operação de ferramenta de Business Intelligence
Relevância: Desenvolvimento de projetos relacionados ao Business Intelligence 
Abrangência: nacional.
Empresa: SERPRO

Objeto: Desenvolvimento e hospedagem de sistemas/ certificação digital/ 
firewall/ filtro de conteúdo/ rede WAN.
Relevância: Sustentação e desenvolvimento de sistemas estruturantes do 
DNIT e ambiente de rede WAN; Certificação digital; Filtro de Conteúdo; e 
Firewall de borda.
Abrangência: nacional.

Empresa: T&S
Objeto: Infraestrutura de T.I., som, vídeo, imagem.
Relevância: Sustentação do ambiente de rede LAN.
Abrangência: Nacional para rede LAN e Sede para som, vídeo e imagem.
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5.1.5.5. Principais iniciativas (sistemas e projetos) e 
resultados na área de TI;

As ações concluídas de Tecnologia da Informação até 
dezembro de 2018, constantes no PDTI 2017/2019, são as 
seguintes:

GT1- INFORMAÇÃO E SISTEMAS
GT1-N10 Criar o Portfólio de Sistemas e seu Roadmap.

GT1-N14 Definir Metodologia de testes de software.

GT1-N20 Estabelecer repositório de documentação de sistemas.

GT1-N30 Implementar sistema de controle de demandas.

GT1-N34 Revisar perfis de acesso e usuários dos sistemas.

GT1-N37 Padronizar documentação de sistemas.

GT1-N4 Aferir e acompanhar os níveis de satisfação dos clientes.

GT1-N41 Projetar internalização de sistemas das áreas de negócio.

GT1-N5
Comunicação sistemática (eventos, intranet, ...) das ações executadas 
pela CGTI, proporcionando transparência das informações (princípio 

constitucional da publicidade) de serviços e resultados da área.

GT2 – GOVERNANÇA DE TI
GT2-N08 Criar e Capacitar Equipe de Projetos (MTPA31).

GT2-N09
Implantar os Key Process ITIL (incidente, problemas, mudança, 

configuração, evento, catálogo de serviços e gerência de serviços) 
incluindo a criação da equipe de Gerenciamento de Serviços (MTPA32).

GT2-N21
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - APO02 Gerenciar 

a estratégia (MTPA36).

GT2-N24
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - APO05 Gerenciar 

o portifólio (MTPA36).

GT2-N29
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - APO10 Gerenciar 

os fornecedores (MTPA36).

GT2-N31
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - APO12 Gerenciar 

os riscos (MTPA36).

GT2-N33
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - BAI01 Gerenciar 

programas e projetos (MTPA36).

GT2-N37
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - BAI05 Gerenciar 

a promoção de mudança organizacional (MTPA36).

GT2-N38
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - BAI06 Gerenciar 

mudanças (MTPA36).

GT2-N41
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - BAI09 Gerenciar 

os ativos (MTPA36).

GT2-N43 Concluir, manter e mensurar o inventário de ativos da informação

GT2-N44 Implementar controle BSC para TI (MTPA34).

GT2-N46
Desenvolver controle e mensurar os processos organizacionais do 

COBITe ITIL (Farm SharePoint + Microstrategy) (MTPA32 e MTPA36) .

GT2-N54 Implantar o Escritório de Projetos de TI (MTPA31) .

GT2-N55
Coordenar e sincronizar a implantação do Projeto SEI – Sistema 

Eletrônico de Informações

GT2-N60 Adquirir/Desenvolver Solução de PPM (Portifólio Management)

GT2-N61
Criação de Campanha de Marketing para implantação de eventos de 

sensibilização do DNIT sobre o papel da CGTI e apresentação do PETI e 
PDTI, gerando comprometimento com as demais áreas.

GT2-N62
Criação, publicação e divulgação de normativos estabelecendo as 

competências de cada área da CGTI, com as respectivas missões e 
atribuições.

GT2-N64 Definir política de comunicação interna e externa.

GT2-N67
Coordenar e apoiar serviços técnicos de pesquisas e aconselhamento 

de TI.

GT2-N68 Criar e implantar o Plano de Comunicação Corporativa de TI.

GT3 – INFRAESTRUTURA DE TI
GT3-N2 Adquirir Estações de Trabalho (renovação do parque).

GT3-N11 Adquirir e Implantar Solução de Rede Wireless Corporativa.

GT3-N13 Expandir a Central Telefônica.

GT3-N20 Expandir Link de Internet para a Sede e as Regionais.

GT3-N26 Adquirir licenças de Virtualização.

GT3-N6 Ativar Link redundante de Fibra Óptica.

GT3-N7 Atualizar Cabeamento para Categoria 6.

GT3-N8 Atualizar o tipo dos links de fibra óptica para 10gb.
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GT4 – PESSOAL DE TI
GT4-N1 Realizar Análise e Diagnóstico de RH.

GT4-N13 Capacitação: Instrução Normativa 4 - IN4/2014.

GT4-N4 Descrever o Perfil Adequado dos Profissionais.

GT5 – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
GT5-N4 Aquisição de cofre.

As ações em andamento, não concluídas, de Tecnologia 
da Informação até dezembro de 2018, constantes no PDTI 
2017/2019, são as seguintes:

GT1- INFORMAÇÃO E SISTEMAS

GT1-N16
Elaborar Guias de Padronização (Arquitetura, Código, BD, Identidade 

Visual).

GT1-N18
Estabelecer práticas de gerência de configuração, mudanças e 

controle de versão.

GT1-N21
Estabelecer sistemática de qualificação, classificação e priorização das 

demandas de software.

GT1-N36 Contratar fábrica de software.

GT2 – GOVERNANÇA DE TI
GT2-N06 Elaborar o Projeto de Reestruturação Organizacional CGTI.

GT2-N13
Elaborar Projeto de Padronização das Áreas de TI das Regionais – 

Farm SharePoint e BI (MTPA33).

GT2-N16
Modelar os Key Process ITIL (capacidade, disponibilidade e 

continuidade do serviço) (MTPA32).

GT2-N17
Implantar os Key Process ITIL (segurança da informação, fornecedor, 

acesso e cumprimento da requisição) (MTPA32).

GT2-N18
Implantar, avaliar e monitorar os processos COBIT EDM (01, 02, 03, 04 

e 05) (MTPA36).

GT2-N19
Implantar, avaliar e monitorar os processos COBIT MEA (01, 02 e 03) 

(MTPA36).

GT2-N20
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - APO01 

Gerenciar estrutura de gerenciamento de TI (MTPA36).

GT2-N22
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - APO03 

Gerenciar a arquitetura corporativa (MTPA36).

GT2-N25
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - APO06 

Gerenciar o orçamento dos custos (MTPA36).

GT2-N30
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - APO11 

Gerenciar a qualidade (MTPA36).

GT2-N32
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - APO13 

Gerenciar a segurança (MTPA36).

GT2-N34
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - BAI02 Gerenciar 

a definição dos requisitos (MTPA36).

GT2-N35
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - BAI03 Gerenciar 

a identificação e construção de soluções (MTPA36).

GT2-N36
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - BAI04 Gerenciar 

disponibilidade e capacidade (MTPA36).

GT2-N42
Modelar e implantar o processo de gestão do COBIT - BAI10 Gerenciar 

a configuração (MTPA36).

GT2-N45 Implantar e executar os processos organizacionais já modelados.

GT2-N58
Ampliação do sistema SIMDNIT (Datamart: DIREX, DPP, CGTI e 

Superintendências) (MTPA02).

GT2-N65 Implementar o Projeto ECM do DNIT (inclui GED).

GT3 – INFRAESTRUTURA DE TI
GT3-N14 Atualização do Sistema de Vídeo Conferência.

GT3-N15
Elaborar o Projeto de Sistema de Backup e Criação de Tabela de 

Temporalidade.

GT3-N27
Criar os Ambientes de Desenvolvimento, Homologação, Teste e 

Produção.

GT3-N3 Adquirir Servidores de rede para unidades externas para o SEI.

GT3-N30 Adquirir Solução de Monitoramento e Gerenciamento WAN/LAN.

GT3-N4
Renovar e adquirir solução de ativos de rede comunicação (Switches)  

para o SEI.

GT3-N5 Certificar o Cabeamento de Rede.

Tabela 30 - Ações de TI não concluídas até 2018
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GT4 – PESSOAL DE TI
GT4-N17 Capacitação: Curso de Gerenciamento de Projetos.

GT4-N7 Elaborar o Plano de Capacitação da CGTI para 2017 a 2019.

GT5 – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
GT5-N1 Adquirir sistema de detecção e intrusão (IPS).

GT5-N2 Adquirir soluções de segurança de rede (software, hardware, firewall).

GT5-N3
Renovar licenças de softwares (critical, filtro, antivírus, 

correlacionador, varonis) DESMMBRAR.

5.1.5.6. Segurança da informação;
No ano de 2018, a CGTI sofreu com a desestruturação de sua equipe de 

Segurança da Informação, com a saída de seu único especialista na área para 

outro órgão, estando, no momento, sem alguém para ocupar a posição. Tam-

bém foi suspenso o contrato de prestação de serviços especializados para 

este fim. 

Neste cenário, paliativamente, os serviços de segurança de rede passaram 

a ser monitorados por colaboradores não especialistas.

Além disso, há vulnerabilidade do ponto de vista ferramental que possibilitea 

equipe de TI garantir a adequada segurança do parque computacional do DNIT. 

Ainda, a impossibilidade de maiores investimentos nesse setor, no exercício de 

2018, é fator a ser considerado como forte contribuinte para o cenário descrito. 

5.1.5.7. Principais desafios e ações futuras.
Como principais desafios para o exercício 2019 no âmbito da CGTI:

• Contratação da Fábrica de Software interna;

• Aquisição de infraestrutura para a plena operação de Backups de in-
formação

• Melhoria da execução de atividades por meio de Gestão de Projetos

• Absorção das demandas de TI em desenvolvimento em unidades da 
Autarquia

• Aquisição/estruturação de sala segura

• Revisão dos contratos existentes e seus serviços, otimizando-os e di-
minuindo custos.

• Elaboração de projeto de sustentação de infraestrutura

• Aumento da capacidade de mão de obra técnica especializada para 

composição de equipe de TI.
Tabela 31 - Ações de TI concluídas até 2018
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5.1.6. Gestão de custos:
O DNIT não adota, ainda, o Sistema de Informações de Custos do Governo 

Federal – SIC, como ferramenta principal de controle de custos. A sua imple-

mentação depende de gestão junto à Secretaria do Tesouro Nacional, órgão 

competente para tratar de assuntos relacionados à área de custos da Admi-

nistração Pública Federal, conforme dispõe Portaria STN nº 716, de 24 de ou-

tubro de 2011.

De início, o DNIT precisa constituir um comitê/Grupo de Trabalho para 

realizar um trabalho de definição prévia dos objetos de custos, sistema de 

acumulação, método de custeio, etc, elaborar um plano de implantação do 

modelo escolhido e criar formalmente uma estrutura de Setorial de Cus-

tos com pessoal, espaço físico e equipamentos para a realização contínua 

dos trabalhos.
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O DNIT, por meio da Coordenação de Logística e Infraestrutura Predial – 

CLOG, efetuou a substituição das lâmpadas fluorescentes das garagens e do 

térreo do edifício por lâmpadas de LED com maior eficiência e economia.

No gráfico 35 pode ser avaliada a evolução do consumo de energia elétrica 

do edifício sede, tendo como referência os anos de 2017 a 2018, e identificada 

uma economia de 2.57% nos horários de Ponta e de 23.57% nos horários Fora 

de Ponta, mas devido os constantes aumentos das tarifas a economia não 

se refletiu nos valores pagos, ocorrendo um aumento de 10,72% nos valores 

gastos com o serviço.  

5.1.7. Sustentabilidade ambiental 

5.1.7.1. Critérios de sustentabilidade nas contratações e 
aquisições;
A Coordenação Geral de Recursos Logísticos/CGLOG vem adotando crité-

rios de sustentabilidade em seus estudos técnicos preliminares e termos de 

referência, subsidiando e oferecendo apoio técnico para o planejamento e 

gestão de processos, mais sustentáveis.

Exemplos Critérios de sustentabilidade para 
contratações futuras:

A) Aquisição de produtos.

A empresa prestadora de serviços de limpeza deverá adquirir produtos de 

limpeza sustentáveis que cumpram os critérios de sustentabilidade estabele-

cidos pela, ANVISA, SLTI/MPOG e ABNT.

B) Equipamentos.

Os Equipamentos de limpeza devem atender aos critérios estabelecidos 

pelo INMETRO, CONAMA e ABNT. 

5.1.7.2. Ações para redução do consumo de recursos 
naturais;
Realização de campanha institucional de conscientização dos usuários 

sobre o uso consciente e eficiente dos recursos naturais. No gráfico ao lado 

pode ser analisadas a evolução do consumo de água do DNIT, comparando 

os anos de 2017 e 2018, é notada uma redução de 9,47% no consumo dos 

espelhos d’água e um pequeno aumento de 3,74% referente ao contador do 

edifício, o que ocasionou um aumento no consumo total de 3.03%.  
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Gráfico 34 - Consumo de água e esgoto 2017 x 2018. 
Fonte: CGLOG/DNIT
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Gráfico 36 - Comparativo de consumo de combustível 2017 x 2018 Fonte: CGLOG/DNIT

 Gráfico 35 - Comparativo de consumo de energia elétrica 2017 x 2018. 
Fonte: CGLOG/DNIT

581.623 566.647

6.199.078
4.737.766

R$4.588.769,95 
R$5.080.785,16 

2 0 1 7 2 0 1 8

Comparativo Consumo energia elétrica 
(Kwh)

Ponta (kwh) Fora de Ponta (kwh) valor

5.1.7.3. Redução de resíduos poluentes.
O DNIT em atendimento as determinações do Ministério da Economia, re-

tirou de circulação os veículos de representação, o que ocasionou uma eco-

nomia de 6,13% nos custos com combustível, conforme indicado nos gráficos 

a seguir.

R$158.630,49

R$148.904,27

2017 2018

Redução 
6,13% 

Com o advento do Decreto nº 39.228/2018, que Regulamenta a Lei nº 

5.610, de 16 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a responsabilidade dos 

grandes geradores de resíduos sólidos, o DNIT passou a ser responsável pela 

gestão dos resíduos sólidos gerados pelo edifício, desta forma, a partir de 

janeiro de 2018, a Autarquia passou a controlar a produção destes resíduos 

como identificado no gráfico a baixo.  
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Gráfico 37 - Geração de Resíduos sólidos. 
Fonte: CGLOG/DNIT
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Caderno

Demonstrações 
Contábeis04

6. Demonstrações Contábeis

A Coordenação de Contabilidade compõe a estrutura da Diretoria de 
Administração e Finanças do DNIT e exerce a competência de Setorial 
Contábil da Autarquia,  responsável pelo acompanhamento da execução 
contábil do DNIT/Sede/Brasília e das 26 (vinte e seis) unidades adminis-
trativas instaladas nas capitais dos Estados da Federação, com exceção 
do Distrito Federal, que se encontra vinculada à unidade do Estado de Goi-
ás, de 8 Administrações Hidroviárias e 5 Unidades Gestoras Executoras 

 específicas para execução de projetos com recursos externos do BID 
(Banco Interamericano de Desenvolvimento) e BIRD (Banco Internacio-

nal para Reconstrução e Desenvolvimento).

As demonstrações contábeis do DNIT são:

Balanço Patrimonial – evidencia os bens, direitos e obrigações da Autarquia;

Balanço Orçamentário – demonstra a receita prevista versus a arrecadada 

e a despesa autorizada versus a executada;

Balanço Financeiro e a Demonstração dos Fluxos de Caixa – demonstram 

as entradas de recursos em confronto com as saídas;

Demonstração das Variações Patrimoniais – evidencia o resultado patri-

monial do período, confrontando receitas e despesas; e

Notas Explicativas. 

Em relação à Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL, 

de acordo com o Item 38B da Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 16.6, 

essa demonstração “deve ser elaborada apenas pelas empresas estatais de-

pendentes e pelos entes que as incorporarem no processo de consolidação 

das contas”, o que não é o caso do DNIT. Por isso, deixamos de apresentá-la. 

As demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro 

de 2018 foram elaboradas em consonância com a Lei Federal nº 4.320, de 

17 de março de 1964, bem como com as normas editadas pela Secretaria do 

Tesouro Nacional – STN, designada como Órgão Central do Sistema de Conta-

bilidade Federal, nos termos do Artigo 17, inciso I, da Lei Federal nº 10.180, de 

6 de fevereiro de 2001 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público – NBCASP.

Faz parte integrante desta Declaração as Notas Explicativas às Demonstra-

ções Contábeis, encerradas em 31 de dezembro 2018.
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6.1. Declaração do contador geral (ou opinião dos 
auditores externos), expressando a responsabilidade do 
contador, as normas contábeis aplicáveis e a asseguração 
razoável das demonstrações contábeis;

Declaro que os demonstrativos contábeis referentes ao exercício de 2018 

constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, De-

monstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração do Fluxo de Caixa), 

regidos pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e pela Norma Brasileira de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pelo Conselho 

Federal de Contabilidade através da Portaria nº. 1.133, de 21 de novembro de 

2008, refletem, nos seus aspectos mais relevantes, a situação orçamentária, 

financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de 

Gestão, EXCETO no tocante a:

1. Restrições registradas na conformidade contábil do Órgão em dezem-

bro 2018.

2. Não realização dos procedimentos para registro da reavaliação, redu-

ção ao valor recuperável e depreciação dos bens incorporados ao patrimônio, 

anteriormente ao exercício de 2010.

3. Falta de registro contábil de todos bens intangíveis (softwares) no Ativo 

Não Circulante, bem como sua respectiva amortização.

4. Falta de incorporação no patrimônio da Autarquia de Ativos Não Cir-

culante da Rede Ferroviária Federal, e das Administrações Hidroviárias, con-

sequentemente, os Relatórios de Movimentação de Bens/Almoxarifado não 

estão evidenciando a realidade, este fato impossibilita o registro contábil.

5. Permanência de saldos nas contas Obras em Andamento e Instalações, de 

obras já concluídas e não incorporadas aos respectivos imóveis.

6. Existem saldos remanescente nas contas de controle de contratos no 

SIAFI que estão registrados por número de CNPJ da empresa, não evidencian-

do o saldo por contrato, pois uma mesma empresa pode ter mais de um con-

trato com este Departamento.

7. Ativo Não Circulante- Imobilizado: Presença de saldos alongados em 

contas transitórias do imobilizado (Estudos e Projetos) já concluídas e não 

incorporadas nos respectivos bens imóveis, e outros valores que não se refe-

rem a Ativo, que deveriam ser baixados.

8. Existência de Passivos Sem Suporte Orçamentário que não foram regis-

trados no SIAFI por falta de encaminhamento pelas áreas gestoras de infor-

mações (processos) 

9. Ausência de constituição de Ajustes para Perdas Estimadas para os cré-

ditos administrativos a receber.

10. Ausência de registro contábil dos Bens de Infraestrutura relacionados 

aos modais ferroviário e hidroviário

11. Falta de padronização e regularização dos registros contábeis de terre-

nos desapropriados para construção, aumento de capacidade, etc de rodovias, 

bem como do registro dos terrenos de faixa de domínio;

12. Ausência de contabilização das Obras de Artes Especiais – OAE.
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Até meados do ano de 2017, na liquidação da 

despesa pública de Transferências Voluntárias e 

Termos de Compromisso (Convênios e Instrumen-

tos Congêneres), reconhecia-se um Ativo Patrimo-

nial como direito do Concedente, a título de adian-

tamento de recursos ao Convenente.

O mesmo tratamento contábil recebia os va-

lores correspondentes aos rendimentos de aplica-

ção financeira – de curto prazo ou de caderneta 

de poupança – provenientes dos recursos trans-

feridos, enquanto não empregado na sua finalida-

de, que tem a obrigatoriedade de restituição de 

eventual saldo de recursos ao concedente ou ao 

Tesouro Nacional, em conformidade com a Instru-

ção Normativa nº 01/97.

Em 2018, considerando que essas transferên-

cias não satisfazem o conceito de ativo, a STN alte-

rou os critérios de contabilização, passando a se re-

conhecer, quando da efetivação das transferências 

dos recursos, uma despesa (Variação Patrimonial 

Diminutiva – VPD) em vez de um Ativo Patrimonial.

6.2. Principais Mudanças nas práticas contábeis

JAQUELINE COSTA DA SILVA
Coordenadora de Contabilidade/DNIT

CRC DF-011998/O-2

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2019
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6.3. Demonstrações contábeis: 

6.3.1. Balanço Orçamentário 

RECEITA – NE 20 Valores em R$ milhões

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS CORRENTES 809,06 809,06 706,15 -102,91

    Receita Patrimonial 45,33 45,33 21,09 -24,23

    Receitas de Serviços 8,02 8,02 21,23 13,21

    Outras Receitas Correntes 755,71 755,71 663,83 -91,88

        Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 755,43 755,43 661,47 -93,96

        Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,29 0,29 2,36 2,07

RECEITAS DE CAPITAL 0,30 0,30 5,63 5,33

    Alienação de Bens 0,30 0,30 5,63 5,33

SUBTOTAL DE RECEITAS 809,36 809,36 711,78 -97,58

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 809,36 809,36 711,78 -97,58

DEFICIT 0,00 0,00 7.920,60 7.920,60

TOTAL 809,36 809,36 8.632,38 7.823,02

DESPESA – NE 21 Valores em R$ milhões

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES 1.473,29 1.526,75 1.514,29 1.233,02 1.182,00 12,45

    Pessoal e Encargos Sociais 670,83 715,95 705,38 693,95 648,31 10,57

    Outras Despesas Correntes 802,45 810,80 808,92 539,07 533,69 1,88

DESPESAS DE CAPITAL 7.801,53 7.190,65 7.118,08 4.960,52 4.922,08 72,56

    Investimentos 7.793,99 7.183,43 7.110,86 4.953,30 4.914,86 72,56

    Inversões Financeiras 7,54 7,22 7,22 7,22 7,22 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 190,07 184,07 - - - 184,07

SUBTOTAL DAS DESPESAS 9.464,89 8.901,46 8.632,38 6.193,55 6.104,08 269,09

SUBTOTAL COM 
REFINANCIAMENTO 9.464,89 8.901,46 8.632,38 6.193,55 6.104,08 269,09

TOTAL 9.464,89 8.901,46 8.632,38 6.193,55 6.104,08 269,09

Tabela 32 - Receitas Orçamentárias 

Tabela 33 - Despesas Orçamentárias
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ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – NE 22 - Valores em R$ milhões

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 59,92 372,75 284,83 282,53 20,35 129,80

    Pessoal e Encargos Sociais 2,30 8,76 1,37 1,37 2,30 7,39

    Outras Despesas Correntes 57,62 363,99 283,46 281,15 18,05 122,41

DESPESAS DE CAPITAL 2.886,95 2.948,41 2.915,08 2.904,99 240,21 2.690,16

TOTAL 2.946,87 3.321,16 3.199,92 3.187,51 260,55 2.819,96

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS – NE 22 - Valores em R$ milhões

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 2,69 7,69 6,83 0,00 3,54

    Pessoal e Encargos Sociais 0,07 0,01 - - 0,08

    Outras Despesas Correntes 2,61 7,68 6,83 0,00 3,46

DESPESAS DE CAPITAL 20,36 72,11 72,60 0,22 19,66

TOTAL 23,05 79,80 79,43 0,22 23,20

Tabela 34 - Demonstrativo de execução dos Restos a Pagar não processados

Tabela 35 - Demonstrativo de execução dos Restos a Pagar processados e não processados liquidados
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ATIVO - Valores em R$ milhões PASSIVO - Valores em R$ milhões

ESPECIFICAÇÃO
NOTAS 
EXPLICATIVAS

2018 2017 ESPECIFICAÇÃO
NOTAS 
EXPLICATIVAS

2018 2017

ATIVO CIRCULANTE 388,20 473,89 PASSIVO CIRCULANTE 218,68 155,97

    Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                          361,92 454,67     Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo 72,54 5,81

    Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                                                  NE 01 19,26 12,56     Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                                     NE 06 102,54 139,57

    Estoques 6,73 6,16     Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 -

    VPDs Pagas Antecipadamente 0,30 0,51     Provisões a Curto Prazo - 0,03

    Demais Obrigações a Curto Prazo                                                                     NE 07 43,60 10,57

ATIVO NÃO CIRCULANTE 222.832,20 218.029,36 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2,53 0,10

    Ativo Realizável a Longo Prazo                                                                     419,97 184,72     Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo 0,16 -

        Créditos a Longo Prazo NE 02 25,45 24,19     Demais Obrigações a Longo Prazo                                                                   NE 08 2,37 0,10

        Demais Créditos e Valores a Longo Prazo NE 03 394,52 160,53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

    Imobilizado                                                                                                        NE 04 222.319,52 217.762,67 Resultados Acumulados 222.999,20 218.347,18

        Bens Móveis 230,95 225,04     Resultado do Exercício 4.511,75 -6.722,54

            Bens Móveis 312,24 288,92     Resultados de Exercícios Anteriores 218.347,18 235.817,14

            (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens 
Móveis -81,29 -63,88     Ajustes de Exercícios Anteriores                                                                            NE 09 140,28 -10.747,43

        Bens Imóveis 222.088,57 217.537,63 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 222.999,20 218.347,18

            Bens Imóveis 222.093,82 217.541,49

            (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis -5,25 -3,86

    Intangível                                                                                                           NE 05 92,72 81,97

        Softwares 92,72 81,97

            Softwares 92,74 81,99

            (-) Amortização Acumulada de Softwares -0,01 -0,01

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares -0,01 -0,01

TOTAL DO ATIVO 223.220,41 218.503,25 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 223.220,41 218.503,25

6.3.2. Balanço Patrimonial, 

Tabela 36 - Balanço Patrimonial
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QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - Valores em R$ milhões

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017 ESPECIFICAÇÃO 2018 2017

ATIVO FINANCEIRO 361,92 454,67 PASSIVO FINANCEIRO 5.394,68 6.447,25

ATIVO PERMANENTE 222.858,49 218.048,58 PASSIVO PERMANENTE 97,33 55,47

SALDO PATRIMONIAL 217.728,40 212.000,53

QUADRO DE COMPENSAÇÕES - Valores em R$ milhões

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos 2018 2017 ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos 2018 2017

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 20.973,81 20.243,82 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 43.214,84 49.259,23

    Execução dos Atos Potenciais Ativos 20.973,81 20.243,82     Execução dos Atos Potenciais Passivos 43.214,84 49.259,23

        Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar 20.903,47 20.174,42         Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congêneres a Liberar 5.049,55 4.862,88

        Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Rec. 69,55 69,40         Obrigações Contratuais a Executar 38.165,29 44.396,35

        Direitos Contratuais a Executar 0,78 -

TOTAL 20.973,81 20.243,82 TOTAL 43.214,84 49.259,23

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL - Valores em R$ milhões

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários -3.610,85

Recursos Vinculados -1.421,92

    Seguridade Social (Exceto RGPS) 0,03

    Recursos de Receitas Financeiras -39,94

    Operação de Crédito -96,61

    Alienação de Bens e Direitos 5,59

    Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas -1.290,99

TOTAL -5.032,76

Tabela 37 - Quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes

Tabela 38 - Quadro de compensações

Tabela 39 - Demonstrativo do superávit/Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - Valores em R$ milhões

NOTAS 
EXPLICATIVAS 2018 2017

        Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 0,37 0,29

    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 780,54 714,46

        Uso de Material de Consumo 7,64 7,58

        Serviços NE 16 753,31 689,24

        Depreciação, Amortização e Exaustão 19,59 17,64

    Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 17,27 28,61

        Juros e Encargos de Mora 0,04 0,05

        Descontos Financeiros Concedidos NE 17 17,23 28,56

    Transferências e Delegações Concedidas 1.747,67 1.835,32

        Transferências Intragovernamentais 1.600,29 1.383,18

        Transferências Intergovernamentais 88,27 434,42

        Outras Transferências e Delegações Concedidas 59,11 17,72

    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 6.978,79 15.013,21

        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas 1,20 0,19

        Perdas com Alienação 0,58 1,29

        Perdas Involuntárias 0,12 0,61

        Incorporação de Passivos 0,40 2,45

        Desincorporação de Ativos NE 18 6.976,49 15.008,67

    Tributárias 7,43 8,25

        Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,34 0,25

        Contribuições 7,09 8,00

    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas NE 19 28,88 59,13

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 4.511,75 -6.722,54

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - Valores em R$ milhões

NOTAS 
EXPLICATIVAS 2018 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 14.810,32 11.632,65

    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 43,65 48,17

    Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 50,67 111,42

        Juros e Encargos de Mora NE 10 50,65 90,56

        Variações Monetárias e Cambiais 0,02 -

        Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras NE 11 - 20,85

    Transferências e Delegações Recebidas 10.537,55 10.519,85

        Transferências Intragovernamentais 9.979,08 10.447,53

        Transferências Intergovernamentais - 0,01

        Outras Transferências e Delegações Recebidas 558,46 72,32

    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 3.362,45 115,04

        Reavaliação de Ativos - 30,68

        Ganhos com Alienação NE 12 4,79 -

        Ganhos com Incorporação de Ativos NE 13 3.357,31 81,89

        Ganhos com Desincorporação de Passivos 0,35 2,46

    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas NE 14 e 15 816,00 838,17

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 10.298,58 18.355,19

    Pessoal e Encargos 557,54 539,62

        Remuneração a Pessoal 426,93 398,88

        Encargos Patronais 92,71 100,15

        Benefícios a Pessoal 24,37 25,37

        Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 13,53 15,22

    Benefícios Previdenciários e Assistenciais 180,46 156,60

        Aposentadorias e Reformas 154,21 132,11

        Pensões 25,89 24,20

6.3.3. Demonstração das Variações Patrimoniais, 

Tabela 40 - Variações Patrimoniais Quantitativas
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2018 2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES - Valores em R$ milhões 7.645,03 8.175,85

    INGRESSOS 10.741,68 11.237,48

        Receitas Derivadas e Originárias 706,15 780,40

            Receita Patrimonial 21,09 34,85

            Receita de Serviços 21,23 10,26

            Outras Receitas Derivadas e Originárias 663,83 735,29

        Outros Ingressos das Operações 10.035,53 10.457,08

            Ingressos Extraorçamentários 1,25 1,39

            Transferências Financeiras Recebidas 9.979,08 10.439,76

            Arrecadação de Outra Unidade 55,19 15,93

    DESEMBOLSOS -3.096,65 -3.061,63

        Pessoal e Demais Despesas -1.312,23 -1.287,30

            Administração -1,97 -1,24

            Segurança Pública -0,83 -0,80

            Assistência Social -1,87 -0,83

            Previdência Social -152,08 -148,56

            Educação -0,02 -0,02

            Urbanismo - -0,01

            Transporte -1.153,22 -1.135,84

            Encargos Especiais -2,24 -0,01

            (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento 0,000 0,000

        Transferências Concedidas -183,37 -397,58

            Intergovernamentais -88,27 -295,51

                A Estados e/ou Distrito Federal -84,14 -278,18

                A Municípios -4,13 -17,33

            Intragovernamentais -95,10 -102,07

        Outros Desembolsos das Operações -1.601,05 -1.376,75

            Dispêndios Extraorçamentários -0,82 -1,35

            Transferências Financeiras Concedidas -1.494,56 -1.375,41

            Demais Pagamentos -105,68 -0,000

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -7.737,78 -8.075,85

    INGRESSOS 5,63 0,69

    DESEMBOLSOS -7.743,41 -8.076,54

        Aquisição de Ativo Não Circulante -4.918,52 -4.671,60

        Outros Desembolsos de Investimentos -2.824,89 -3.404,94

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -92,75 100,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 454,67 354,67

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 361,92 454,67

6.3.4. Demonstração do Fluxo de Caixa, 

Tabela 41 - Fluxos de caixa das atividades das operações
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Notas explicativas: 

NOTA 01 Demais Créditos e Valores de Curto Prazo

No período compreendido entre o encerramento dos exercícios de 2017 e 

2018, foi verificado um aumento de 53,40% na rubrica Demais Créditos e Valo-

res de Curto Prazo, que em termos monetários, representa uma incorporação 

de R$ 6.705.137,87 (seis milhões, setecentos e cinco mil, cento e trinta e sete 

reais e oitenta e sete centavos) de ativos provenientes de crédito administra-

tivos a receber, conforme Tabela 43 e Gráfico 38.

6.3.5. Balanço Financeiro, 

INGRESSOS - Valores em R$ milhões DISPÊNDIOS - Valores em R$ milhões

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017 ESPECIFICAÇÃO 2018 2017

Receitas Orçamentárias 711,78 781,09 Despesas Orçamentárias 8.430,70 9.688,15

    Ordinárias - 16,26     Ordinárias 4.610,69 6.601,28

    Vinculadas 770,02 852,18     Vinculadas 3.820,01 3.086,87

        Alienação de Bens e Direitos 10,13 0,69         Seguridade Social (Exceto RGPS) 12,34 1,29

        Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 759,89 851,49         Recursos de Receitas Financeiras 0,98 -

    (-) Deduções da Receita Orçamentária -58,24 -87,35         Operação de Crédito 99,50 173,62

Transferências Financeiras Recebidas 9.979,08 10.439,76         Alienação de Bens e Direitos 0,30 1,00

    Resultantes da Execução Orçamentária 6.442,11 6.690,13         Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 3.706,89 2.910,96

        Repasse Recebido 6.095,47 6.428,96 Transferências Financeiras Concedidas 1.494,56 1.375,41

        Sub-repasse Recebido 346,63 261,13     Resultantes da Execução Orçamentária 473,41 322,89

        Sub-repasse Devolvido 0,01 0,04         Repasse Concedido 126,48 61,49

    Independentes da Execução Orçamentária 3.536,97 3.749,63         Sub-repasse Concedido 346,63 261,13

        Transferências Recebidas para Pagamento de RP 3.442,23 3.614,12         Repasse Devolvido 0,29 0,22

        Demais Transferências Recebidas 9,98 0,35         Sub-repasse Devolvido 0,01 0,04

        Movimentação de Saldos Patrimoniais 84,76 135,16     Independentes da Execução Orçamentária 1.021,15 1.052,52

Recebimentos Extraorçamentários 2.494,12 3.334,77         Transferências Concedidas para Pagamento de RP 237,74 192,97

    Inscrição dos Restos a Pagar Processados 87,80 60,10         Movimento de Saldos Patrimoniais 783,41 859,55

    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 2.349,87 3.257,34 Despesas Extraorçamentárias 3.352,47 3.392,06

    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1,25 1,39     Pagamento dos Restos a Pagar Processados 76,88 246,41

    Outros Recebimentos Extraorçamentários 55,19 15,93     Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 3.169,10 3.144,30

        Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento 0,00 0,00     Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,82 1,35

        Arrecadação de Outra Unidade 55,19 15,93     Outros Pagamentos Extraorçamentários 105,68 0,00

Saldo do Exercício Anterior 454,67 354,67         Demais Pagamentos 105,68 0,00

Saldo para o Exercício Seguinte 361,92 454,67

TOTAL 13.639,65 14.910,28 TOTAL 13.639,65 14.910,28

Tabela 42 - Balanço Financeiro
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Tabela 43 -  Demais Créditos e valor de curto prazo

Esse aumento se deve principalmente ao registro de Créditos Ad-

ministrativos a Receber, em geral, por danos ao patrimônio, decor-

rentes de pagamentos indevidos, multas por descumprimentos con-

tratuais, entre outros e se deve a uma ação proativa da Coordenação 

de Contabilidade do DNIT, que, com base no art. 261 da Lei nº 10.180, 

de 6 de fevereiro de 2001, buscou juntos às Diretorias Setoriais da 

Autarquia 2informações relativas ao provável estoque de créditos ad-

ministrativos a receber, bem como a adoção de rotina de envio des-

ses créditos para registro contábil no momento em que ocorrerem, 

observando os princípios contábeis da competência e oportunidade. 
1  “Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos 

servidores dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Fe-

deral, no exercício das atribuições inerentes às atividades de registros contábeis, de auditoria, 

fiscalização e avaliação de gestão.”

2  (Processo 50600.005906/2018-67)Gráfico 38 - Demais Créditos e Valores de curto prazo
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13 Salário - Adiantamento

Adiantamento de férias

Salários e ordenados - Pagamento antecipado

Créditos a receber por dano ao patrimônio

Créditos a receber decorrente de pagamentos indevidos

Creditos a receber de responsáveis por dano/perda

Créditos a receber decorrentes de infrações

Créditos a receber por pagamento de terceiros

Conta Contábil - Valores em R$ milhões
Saldo R$ (Conta Contábil) ANÁLISE

Dec-18 Dec-17 AV % AH % VARIAÇÃO R$

13 Salário - Adiantamento 6,00 6,08 31,14% -1,40% -0,09

Adiantamento de férias 5,11 4,88 26,53% 4,65% 0,23

Salários e ordenados - Pagamento antecipado 2,05 1,43 10,63% 43,31% 0,62

Créditos a receber por dano ao patrimônio 2,68 - 13,93% - 2,68

Créditos a receber decorrente de pagamentos indevidos 0,63 - 3,27% - 0,63

Creditos a receber de responsáveis por dano/perda 0,05 - 0,25% - 0,05

Créditos a receber decorrentes de infrações 2,75 0,16 14,26% 1650,88% 2,59

Créditos a receber por pagamento de terceiros 0 0,01 0,00% -0,01

Total 19,26 12,56 100,00% 53,40% 6,71
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Ajustes para Perdas Estimadas:

Quanto aos ajustes para perdas dos créditos administrativos a receber, 

como a Coordenação de Contabilidade não possui o histórico de recebimentos 

passados, baseado nos últimos três exercícios, conforme norma da Secretaria 

do Tesouro Nacional – STN, para comparar o volume efetivamente arrecadado 

com o volume inscrito, ainda não foi possível constituir a conta de ajuste.

NOTA 02: Dívida Ativa Não Tributária

O Gráfico 39 demonstra a evolução dos créditos do DNIT inscritos em Dí-

vida Ativa Não Tributária nos últimos oito trimestres.

Ajustes para Perdas Estimadas:

Em 2018, iniciaram-se estudos para a constituição de Ajustes para os crédi-

tos inscritos em dívida ativa não tributária com probabilidade de não realização, 

a fim de apresentar fidedignamente a informação contábil.

Ocorre que a informação sobre o volume de perda e de recebimento desses 

créditos dependeria de um levantamento por parte dos órgãos de representa-

ção judicial da Autarquia, integrantes da Procuradoria Geral Federal – PGF. E, 

conforme informou a Procuradoria Federal Especializada Junto ao DNIT – PFE-

-DNIT, esses dados ainda estão sendo compilados pela PGF, mas sem prazo 

para a conclusão dos trabalhos3.

Dessa forma, os créditos de Dívida Ativa Não Tributária atualmente não es-

tão deduzidos dos Ajustes para Perdas Estimadas.

NOTA 03: Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O aumento de 145,76% em créditos a receber de longo prazo, que repre-

senta uma incorporação de R$ 233.992.408,43 (duzentos e trinta e três milhões, 

novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e três 

centavos) está relacionado a incorporação de ativos provenientes de crédito 

administrativos a receber, incluindo valores apurados em Tomadas de Contas 

Especiais – TCE, cujas contas foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas 

da União – TCU com imposição de débito.

3  Processo SEI nº 50600.002678/2018-73

Gráfico 39 - Dívida ativa não tributária - evolução trimestral

Verificamos que, durante o exercício de 2018, o estoque da dívida ativa não 

tributária manteve-se estável, recebendo apenas os registros de atualizações 

monetárias mensalmente realizadas pela Coordenação da Contabilidade.
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Conforme Nota 01, o aumento do volume de Créditos a Receber se deve 

a uma ação proativa da Coordenação de Contabilidade do DNIT, que, com 

base no art. 264 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, buscou juntos às 

Diretorias Setoriais da Autarquia (Processo 50600.005906/2018-67) informa-

ções relativas ao provável estoque de créditos administrativos a receber, bem 

como a adoção de rotina de envio desses créditos para registro contábil no 

momento em que ocorrerem, observando os princípios contábeis da compe-

tência e oportunidade. 

Na Tabela 44, evidencia-se os registros existentes no encerramento dos 

exercícios 2017 e 2018, que demonstra a inclusão de vários lançamentos nes-

sa rubrica em função de atualizações financeiras e por reclassificação de Curto 

para o Longo Prazo de créditos administrativos sem previsão de recebimento 

no exercício de 2019

4  “Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores 

dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no exercício das 

atribuições inerentes às atividades de registros contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão.”
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Tabela 44 – Demais créditos e valores de longo prazo

Ajustes para Perdas Estimadas:

Conforme informado na Nota Explicativa 01, 

ainda não foi possível constituir a conta de Ajustes 

para Perdas desses créditos, uma vez que a Coor-

denação de Contabilidade não possui o histórico 

de recebimentos passados, baseado nos últimos 

três exercícios, conforme norma da Secretaria do 

Tesouro Nacional – STN, para comparar o volume 

efetivamente arrecadado com o volume inscrito

NOTA 04: Bens Imóveis:

A rubrica Bens Imóveis, que unifica os saldos de 

diversas contas contábeis, é integrante do grupo 

Ativo Não Circulante, subgrupo Imobilizado, e com-

preende o valor dos bens imóveis, que são bens 

vinculados ao solo e que não podem ser retirados 

sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a 

entidade não a esteja explorando comercialmente.

Apesar de a evolução percentual ter sido de 

apenas 2,09% no período, salienta-se que a evolu-

ção monetária foi de R$ 4.552.331.658,41 (quatro 

bilhões, quinhentos e cinquenta e dois milhões, 

trezentos e trinta e um mil, seiscentos e cinquenta 

e oito reais e quarenta e um centavos).

Cabe lembrar que a esfera de atuação do DNIT 

corresponde à operação, manutenção, restauração 

ou reposição, adequação de capacidade e amplia-

ção, mediante construção de novas vias e termi-

nais, do Sistema Federal de Viação sob a jurisdição 

do Ministério da Infraestrutura, constituído de vias 

navegáveis, inclusive eclusas ou outros dispositivos 

de transposição hidroviária de níveis e ferrovias e 

rodovias federais, nos termos dos artigos 80 e 81 

da Lei Federal nº 10.233, de 5 de junho de 2001. 

Por isso, conforme se nota na Tabela 45, a conta 

“Estradas” representa 98,63% da rubrica Bens Imóveis.

Conta Contábil - Valores em R$ milhões UG Executora
Saldo (Moeda Origem Conta Contábil) ANÁLISE

Dec-18 Dec-17 AV% AH% VARIAÇÃO R$

Créditos a receber decorrentes de dano ao patrimonio DNIT - SEDE 4,62 0,00 1,17% 4,62

Créditos a receber por débito de terceiros prestadores de 
serviço

DNIT - SEDE 28,23 0,00 7,16% 28,23

SRE/GO/DF - DNIT 0,60 0,00 0,15% 0,60

Multa/Juros a receber por servidor responsabilizados SRE/PB - DNIT 0,00 0,00 0,00% 0,00

Crédito a receber por terceiros em prestação de serviços DNIT - SEDE 3,12 1,42 0,79% 119,61% 1,70

Crédito a receber por falta/Ireegularização comprovada DNIT - SEDE 171,89 157,65 43,57% 9,03% 14,24

Dépositos judiciais efetuados SRE/RN - DNIT 0,20 0,20 0,05% 0

Créditos administrativos por autos de infração DNIT - SEDE 0,01 0,00 0,00% 0,01

Créditos a receber decorrentes de infrações - LG PZ

DNIT - SEDE 164,87 0,00 41,79% 164,87

SRE/GO/DF - DNIT 20,62 0,00 5,23% 20,62

SRE/PB - DNIT 0,36 0,00 0,09% 0,36

Créditos por infrações legal/contratual
DNIT - SEDE 0,00 0,97 0,00% -0,97

SRE/PB - DNIT 0,00 0,29 0,00% -0,29

Total 394,52 160,53 100,00% 145,76% 233,99
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Tabela 45 – Rubrica – Bens Imóveis

Nos tópicos abaixo, explicitaremos os principais registros nas contas contábeis da rubrica Bens Imóveis:

Conta Contábil - Valores em R$ milhões
Saldo (Moeda Origem Conta Contábil) ANÁLISE

Dec-18 Dec-17 AV % AH % VARIAÇÃO R$

Imovéis residenciais / Comerciais  11,19  9,31 0,01% 20,23% 1,88

Edificios  114,87  111,39 0,05% 3,13% 3,48

Terrenos/Glebas  534,81  39,91 0,24% 1240,13% 494,90

Armazens/Galpões  0,96  0,96 0,00% 0,00% 0

Fazenda, parques e reservas  2,27  1,61 0,00% 40,80% 0,66

Portos/estaleiros  1,36  1,36 0,00% 0,00% 0

Complexos/fabricas/usinas  16,80  16,80 0,01% 0,00% 0

Autarquias/fundações  369,77  24,77 0,17% 1393,07% 345,00

Postos de fiscalização  0,03  0,03 0,00% 0,00% 0

Outros bens imoveis registrados no SPIUNET  0,01  0,10 0,00% -94,74% -0,09

Imoveis residenciais/comerciais  -  0,01 0,00% -0,01

Edificios  1,40  0,18 0,00% 679,58% 1,22

Terrenos/Glebas  326,95  160,97 0,15% 103,11% 165,98

Estradas  219.043,50  215.790,18 98,63% 1,51% 3.253,32

Ferrovias  3,11  - 0,00% 0,00% 3,11

Obras em andamento  395,25  262,52 0,18% 50,56% 132,73

Obras em andamento - Convênios  494,49  494,49 0,22% 0,00% 0

Adiantamento para inversões em bens imoveis  0,18  - 0,00% 0,00% 0,18

Estudos e projetos  770,88  617,35 0,35% 24,87% 153,53

Instalações  5,93  3,30 0,00% 79,94% 2,64

Bens imoveis a classificar/ a registrar  0,06  6,25 0,00% -99,01% -6,19

Total  222.093,82  217.541,49 100,00% 2,09% 4.552,33
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ESTUDOS E PROJETOS:

Dentro da rubrica Bens Imóveis, a conta con-

tábil “Estudos e Projetos”, que, apesar de repre-

sentar apenas 0,35% do total da rubrica, possui 

um saldo significativo em termos monetários – R$ 

770.876.950,39 (setecentos e setenta milhões, oi-

tocentos e setenta e seis mil, novecentos e cin-

quenta reais e trinta e nove centavos) – e sua evo-

lução no período foi de 24,87%.

De acordo com as normas da STN, esta Conta 

contábil deve possuir saldo apenas dos estudos e 

projetos que ainda estão em fase de elaboração 

ou aguardando a conclusão da obra. Aqueles em 

que a obra foi concluída, o seu saldo deverá ser 

baixado e incorporado no valor do imóvel, fazen-

do-se as devidas atualizações/registros no SPIU-

NET, quando for o caso. No caso do DNIT, perto 

de 100% refere-se a estudos/projetos para obras 

rodoviárias, não sendo necessário o registro no 

SpiuNet, pois se tratam de Bens de Uso Comum do 

Povo (Bens de Infraestrutura), os quais não devem 

ser registrados nesse sistema.

No Gráfico 40, observa-se que, com a constan-

te execução de despesas relacionadas a estudos 

e projetos, o DNIT vinha acumulando saldo nesta 

conta contábil nos dois últimos exercícios, sem efe-

Gráfico 40 - Estudos e Projetos - Movimento e Saldo a partir de DEZ/2016 - Valores em R$ milhões
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tuar, contudo, a sua transferência para as contas 

de bens imóveis, como, por exemplo, para as con-

tas contábeis “Obras em Andamento” e “Estradas”.

Após tratativas com a Diretoria de Planejamen-

to e Pesquisa – DPP/DNIT, no encerramento do 

exercício de 2018, a Coordenação de Contabilidade 

promoveu baixas nesta conta contábil relacionadas 

a despesas com licenciamento ambiental, despesas 

com desapropriação, bem como relacionadas a pro-

jetos concluídos ou cujos contratos estejam encer-

rados ou rescindidos. Essas baixas, no total de R$ 

96.941.327,26 (noventa e seis milhões, novecentos 

e quarenta e um mil, trezentos e vinte e sete reais 

e vinte e seis centavos), reduziram o saldo da conta 

de R$ 818.131.356,21 (oitocentos e dezoito milhões, 

cento e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e seis 

reais e vinte e um centavos) para 770.876.950,39 

(setecentos e setenta milhões, oitocentos e setenta 

e seis mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e 

nove centavos), conforme Gráfico 401:

1  processo SEI 50600.510564/2017-11
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O desafio para 2019 será, além da continuida-

de da análise e apuração dos registros nessa conta 

contábil e, quando for o caso, realização dos devi-

dos ajustes contábeis, a definição de critérios para 

controle da incorporação e baixa de saldo contá-

bil, em observância ao princípio da oportunidade.

OBRAS EM ANDAMENTO:

A rubrica Bens Imóveis engloba, ainda, o saldo da 

conta contábil “Obras em Andamento”, que, durante 

todo o exercício de 2018, foi alimentada por lança-

mentos contábeis referentes a execução de serviços 

de construção, manutenção, conservação, de rodo-

vias federais, além de outros serviços, como obras 

relativas aos modais aquaviários e ferroviários.

Ao final do exercício, de posse do levantamento 

do valor patrimonial da malha rodoviária federal, 

elaborado pela Diretoria de Planejamento e Pes-

quisa – DPP/DNIT, e de normas contábeis editadas 

pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, reali-

zou-se a transferência do saldo dessa conta para 

a conta contábil “Estradas”, no caso das rodovias 

que tiveram acréscimo no seu valor patrimonial.

No Gráfico 41, demonstra-se a evolução do sal-

do e dos movimentos desta conta contábil durante 

os exercícios de 2017 e 2018.

Gráfico 41 - Obras em andamento- Movimento e Saldo - Valores em R$ milhões
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Nota-se que, no exercício de 2018, a execução de 

despesas com Obras em Andamento foi ligeiramen-

te superior à de 2017. No final do período de 2018, 

antes da baixa desta conta contábil (30/11/2018), 

seu saldo acumulado era de R$ 6.822.092.893,61 

(seis bilhões, oitocentos e vinte e dois milhões, no-

venta e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e 

sessenta e um centavos), contra R$ 6.771.749.292,91 

(seis bilhões, setecentos e setenta e um milhões, se-

tecentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa 

e dois reais e noventa e um centavos) em 2017, uma 

variação de 0,74% no período.

Do saldo existente na conta Obras em An-

damento, no final do exercício de 2018, rela-

cionado a obras rodoviárias, o montante de R$ 

7.098.513.785,50 (sete bilhões, noventa e oito mi-

2  “CMG – Custo Médio Gerencial – Estabelece custos estimativos, para uso em nível de planejamento, de empreendimentos em infraestrutura de transportes, para implantação, adequação, restauração, 

reconstrução, manutenção, sinalização, projetos, estudos de viabilidade, estudos ambientais, desapropriação, Obras de Arte Especiais – OAE, referentes às obras rodoviárias, bem como custos de empreendimentos do 

modal ferroviário. Os referidos custos são atualizados, bimestralmente, de acordo com a divulgação do último SICRO-2 disponível. Os insumos asfálticos são atualizados pelos valores fornecidos pela ANP. A planilha 

divulgada refere-se ao Estado de Minas Gerais.” (Disponível em: http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/custo-medio-gerencial).

3  “Valor justo (fair value) é o valor pelo qual um ativo pode ser intercambiado ou um passivo pode ser liquidado entre partes interessadas que atuam em condições independentes e isentas ou conhecedoras 

do mercado” (MCASP 8ª edição, Parte II, página 160). De acordo com o MCASP, “Caso não haja evidências baseadas no mercado para atribuição do valor justo, pelo fato da natureza especializada do item do ativo 

imobilizado, a entidade pode precisar estimar o valor justo usando, por exemplo, o custo de reprodução (replicação), o custo de reposição depreciado, o custo de restauração ou a abordagem de unidades de serviço.”

4  “3.3.1.1 O custo de reposição depreciado é mensurado como a reprodução ou substituição do ativo, o que for mais baixo, menos a depreciação acumulada calculada com base neste custo para refletir 

o potencial de serviço já consumido ou esgotado do ativo.”. (Manual do SIAFI, Macrofunção 020300, Assunto 020334 - Bens De Infraestrutura e do Patrimônio Cultural, item 3.3.1.1)

lhões, quinhentos e treze mil, setecentos e oitenta 

e cinco reais e cinquenta centavos) foi transferi-

do para a conta “Estradas”, especificamente para 

aquelas rodovias federais que tiveram aumento 

de seu valor patrimonial.

Destaca-se que, no encerramento do exercício 

de 2018, a conta Obras em Andamento não possuía 

saldo suficiente para transferência à conta Estradas. 

Dessa forma, além de receber o saldo de “Obras em 

Andamento”, a conta “Estradas” teve de ser incorpo-

rada mediante uma Variação Patrimonial Aumenta-

tiva – VPA (receita) de incorporação de ativos.

O saldo remanescente de R$ 165.623.317,11 

(cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e 

vinte e três mil, trezentos e dezessete reais e onze 

centavos) da conta refere-se a obras ferroviárias 

e aquaviárias, que aguardam definição das Dire-

torias de Infraestrutura Ferroviária e Aquaviária – 

DIF e DAQ para que seja realizada a transferência 

para os respectivos bens imóveis ou baixados con-

tra o resultado de exercícios anteriores.

ESTRADAS (Rodovias):

A conta contábil “Estradas” registra o valor pa-

trimonial das Rodovias Federais, o qual é definido 

com base em metodologia da Diretoria de Planeja-

mento e Pesquisa – DPP/DNIT, já utilizada em anos 

anteriores, que emprega como referência o Custo 

Médio Gerencial – CMG2, que contabilmente pode 

ser entendido como o Valor Justo3 estimado com 

base no Custo de Reposição4, e o Índice de Condi-
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ção de Superfície – ICS5, como o índice de depre-

ciação desse Ativo. 

É considerado patrimônio rodoviário toda a 

malha rodoviária federal, que engloba as rodovias 

federais pavimentadas, não pavimentadas, conce-

didas e conveniadas (documento SEI 2300590).

Assim, o valor patrimonial total estimado para o 

ano de 2018 da Malha Rodoviária Federal (Pavimen-

tada e Não-Pavimentada) de R$ 219.043.501.425,48 

(duzentos e dezenove bilhões, quarenta e três mi-

lhões, quinhentos e um mil, quatrocentos e vinte e 

cinco reais e quarenta e oito centavos), representa 

um aumento de 1,49% em relação ao valor estima-

do em 2017, que, em termos monetários, repre-

sentou uma evolução de R$ 3.253.316.425,48 (três 

bilhões, duzentos e cinquenta e três milhões, tre-

zentos e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e cinco 

reais e quarenta e oito centavos) no período; re-

sultado da diferença entre: (i) o montante total das 

rodovias que tiveram acréscimo no seu valor patri-

monial – R$ 10.105.836.558,07 (dez bilhões, cento 

5  “ICS é um parâmetro que permite definir a condição geral da superfície do pavimento, através da compilação d o Índice de Irregularidade Longitudinal (IRI) e do Índice de Gravidade Global (IGG). 

Ele classifica a superfície em BOA, REGULAR e RUIM, sendo o índice atualmente utilizado para definir a depreciação do patrimônio, conforme metodologia aprovada pela Diretoria Colegiada do DNIT”

6  documento SEI 2297789

7  documento SEI 2300590

e cinco milhões, oitocentos e trinta e seis mil, qui-

nhentos e cinquenta e oito reais e sete centavos); e 

(ii) o montante total das rodovias que tiveram per-

da de valor patrimonial – R$ 6.852.520.132,58 (seis 

bilhões, oitocentos e cinquenta e dois milhões, 

quinhentos e vinte mil, cento e trinta e dois reais e 

cinquenta e oito centavos).

Ressalta-se que este valor refere-se apenas ao 

corpo estradal, não considerando as Obras de Ar-

tes Especiais - OAE, Obras de Arte Correntes - OAC, 

interseções e as terceiras faixas6.

Constatou-se que as variações no valor patri-

monial estão associadas principalmente aos se-

guintes fatores7:

Rodovias com aumento no valor patrimonial:

a.1) sem alteração na sua extensão, mas com 

melhora de condição de trechos;

a.2) com aumento na extensão e melhora da 

condição de trechos;

Rodovias com redução no valor patrimonial:

b.1) sem alteração na sua extensão, mas com 

piora da condição de trechos;

b.2) com redução da extensão da malha e pio-

ra da condição de trechos.

Na Tabela 46, demonstra-se a evolução da 

malha federal por estado, tanto naqueles em que 

foram registradas incorporações, como naqueles 

em que houve uma redução do valor patrimonial, 

ressaltando que o valor representa a diferença en-

tre o total das rodovias que tiveram acréscimo no 

seu valor patrimonial e das rodovias que tiveram 

perda de valor patrimonial.
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Tabela 46 – Valor patrimonial da malha rodoviária - Valores em R$ milhões

Até o encerramento do exercício 

2018, o DNIT ainda não havia realiza-

do o reconhecimento e a mensuração 

dos ativos de infraestrutura referentes 

às ferrovias e hidrovias sob sua juris-

dição. No entanto, a Coordenação de 

Contabilidade vem realizando reuniões 

internas, com representantes da Direto-

ria de Infraestrutura Aquaviária – DAQ 

e Diretoria de Infraestrutura Ferroviária 

– DIF, e com Técnicos da Secretaria do 

Tesouro Nacional – STN com o intuito de 

elaborar uma metodologia para a ava-

liação desses bens8.

8  Processos 50600.027686/2016-

61, 50600.027687/2016-13 e 

50600.011731/2018-27

UF
Diferença de 2018 - 2017

Patrimônio 2018 (R$) Patrimônio 2017(R$) Patrimônio2018-2017(R$) Patrimônio 2018-2017 (%)

 AC Total 2.906 2.495,93 409,80 14,10%

 AL Total 2.619 2.507,80 110,87 4,23%

 AM Total 4.124 3.816,48 307,74 7,46%

 AP Total 2.118 2.039,42 78,14 3,69%

 BA Total 19.539 18.397,44 1.141,85 5,84%

 CE Total 6.965 6.746,56 218,71 3,14%

 DF Total 1.011 967,23 43,56 4,31%

 ES Total 3.129 3.188,36 -59,34 -1,90%

 GO Total 11.956 12.545,35 -589,79 -4,93%

 MA Total 9.004 8.938,94 65,31 0,73%

 MG Total 27.554 28.517,47 -963,97 -3,50%

 MS Total 10.852 10.589,78 262,65 2,42%

 MT Total 13.856 13.224,82 631,00 4,55%

 PA Total 10.693 10.695,41 -2,22 -0,02%

 PB Total 4.741 4.637,34 103,55 2,18%

 PE Total 7.981 7.377,67 603,73 7,56%

 PI Total 8.677 8.486,79 190,67 2,20%

 PR Total 13.856 13.774,67 81,00 0,58%

 RJ Total 6.987 6.777,84 209,04 2,99%

 RN Total 5.065 4.902,79 162,39 3,21%

 RO Total 5.605 5.975,80 -370,82 -6,62%

 RR Total 4.088 3.979,59 108 2,64%

 RS Total 15.607 15.967,89 -360,87 -2,31%

 SC Total 8.071 7.417,71 653,37 8,10%

 SE Total 1.105 1.031,68 73,25 6,63%

 SP Total 5.504 5.293,77 209,82 3,81%

 TO Total 5.431 5.495,65 -64,24 -1,18%

 Total 219.044 215.790,18 3.253,32 1,49%
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TERRENOS E GLEBAS:

Atualmente, o DNIT não possui um documen-

to único ou sistema de registro de terrenos de 

faixas de domínio. Existem registros realizados 

diretamente no SIAFI em conta contábil de Ter-

renos e Glebas, não registrados no Sistema de 

Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da 

União – SPIUnet, atendendo ao disposto no § 2º1 

do artigo 3º da Portaria Conjunta STN/SPU nº 703, 

de 10 de dezembro de 2014, no montante de R$ 

326.948.303,63 (trezentos e vinte e seis milhões, 

novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e três 

reais e sessenta e três centavos), conforme Tabela 

45 – Registros na rubrica Bens Imóveis, conta con-

tábil 12321.0203.

1  “§ 2º Os bens imóveis correspondentes a rodovias e ferrovias federais, bem como os demais bens atípicos que não possam ser discriminados fisicamente ou cadastrados nos sistemas corporativos da SPU 

conforme as regras atuais, poderão ser contabilizados diretamente no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.”
2  Disponível em: http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/desapropriacao-e-reassentamento/profaixa

3  Processo 50600.021188/2018-76

Existem terrenos provenientes de desapro-

priação registrados no SPIUnet também como Ter-

renos e Glebas, mas na conta contábil 12321.0103, 

no montante de 534.807.273,38 (quinhentos e trin-

ta e quatro milhões, oitocentos e sete mil, duzen-

tos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) e 

como Fazendas, Parque e Reservas, na conta con-

tábil 12321.0109, no montante de R$ 2.266.091,92 

(dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, no-

venta e um reais e noventa e dois centavos). 

Além dos imóveis registrados diretamente no 

SIAFI e os registrados no SPIUnet, o DNIT ainda 

possui a tarefa de realizar o levantamento e a re-

gularização de todos os terrenos de faixa de do-

mínio das malhas rodoviária e ferroviária federais. 

O Programa Federal de Faixas de Domínio – 

PROFAIXA tem a função de desenvolver um siste-

ma de identificação e caracterização das faixas de 

domínio das rodovias federais integrantes do SNV 

sob administração do DNIT.

“Desde a extinção do Departamento Nacional 

de Estradas de Rodagem (DNER) e a criação do 

DNIT, em 2001, as áreas destinadas às faixas de 

domínio foram administradas pela Secretaria de 

Patrimônio da União (SPU). O prazo para a conclu-

são dos serviços de identificação e regularização, 

de acordo com o decreto, é de 20 anos. O progra-

ma permite solucionar um passivo patrimonial 

existente desde a década de 1950, quando o ór-

gão responsável pela infraestrutura de transporte 

rodoviário federal era o DNER”2. 

A Coordenação de Contabilidade solicitou, por 

meio da Nota Técnica nº: 5082/2018/CONTAB/

CGOF/DAF/DNIT (documento SEI nº 18670863) que 

a Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP re-

alizasse a mensuração dos valores dos terrenos 

de rodovias e ferrovias, apresentando esses  va-

lores separadamente para fins de contabilização, 

haja vista que esses bens, ao contrário das rodo-

vias, não sofrem depreciação e devem ser contabi-

lizados separadamente.
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BENS IMÓVEIS REGISTRADOS NO SPIUNET:

No período analisado, os bens imóveis registrados no SPIUnet apresenta-

ram uma evolução total de 410,14%. O saldo, que em 31/12/2017 era de R$ 

206.231.181,99 (duzentos e seis milhões, duzentos e trinta e um mil, cento e 

oitenta e um reais e noventa e nove centavos), saltou para R$ 1.052.064.193,82 

(um bilhão, cinquenta e dois milhões, sessenta e quatro mil, cento e noven-

ta e três reais e oitenta e dois centavos); uma variação monetária de R$ 

845.833.011,83 (oitocentos e quarenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e 

três mil, onze reais e oitenta e três centavos), devida especialmente a incor-

poração de terrenos/glebas (R$ 494.900.093,43) e registro do edifício Sede do 

DNIT Brasília R$ 345.000.000,00), conforme Tabela 47.

Tabela 47 - Bens imóveis registrados no SPIUNET

O aumento de 1.240,13% no saldo de terrenos/glebas registrados no SPIU-

net ocorreu em sua maioria na Superintendência Regional do DNIT no Estado 

do Paraná – SR/DNIT/PR, conforme tabela 48 principalmente em virtude de 

um registro no valor de R$ 481.897.710,62 (quatrocentos e oitenta e um mi-

lhões, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e dez reais e sessenta e dois 

centavos), relacionado ao RIP 7535004335000, vinculado à BR-116, antiga BR-

476 (Contorno Sul de Curitiba).

Conta Contábil - Valores em R$ milhões
SALDO ANÁLISE

Dec-18 Dec-17 AV %W AH % VARIAÇÃO R$

Imovéis residenciais / Comerciais 11,19 9,31 1,06% 20,23% 1,88

Edificios 114,87 111,39 10,92% 3,13% 3,48

Terrenos/Glebas 534,81 39,91 50,83% 1240,13% 494,90

Armazens/Galpões 0,96 0,96 0,09% 0,00% 0

Fazenda, parques e reservas 2,27 1,61 0,22% 40,80% 0,66

Portos/estaleiros 1,36 1,36 0,13% 0,00% 0

Complexos/fabricas/usinas 16,80 16,80 1,60% 0,00% 0

Autarquias/fundações 369,77 24,77 35,15% 1393,07% 345,00

Postos de fiscalização 0,03 0,03 0,00% 0,00% 0

Outros bens imoveis registrados no SPIUNET 0,01 0,10 0,00% -94,74% -0,09

Total 1.052,06 206,23 100% 410,14% 845,83
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Tabela 48 - Bens imóveis registrados no SPIUNET (SR-PR)

Conta Contábil - Valores em R$ milhões
Dec-18 Dec-17

CUSTO (R$) DEPRECIAÇÃO (R$) VALOR LÍQUIDO (R$) CUSTO (R$) DEPRECIAÇÃO (R$) VALOR LÍQUIDO (R$)

Aparelhos de medição e orientação 6,60 -1,15 5,45 5,86 -0,80 5,19

Aparelhos e equipamentos de comunicação 7,19 -0,49 6,70 7,08 -0,33 7,22

Equipam/utensilios medicos,odonto,lab e hosp 0,07 -0,01 0,06 0,07 -0,01 0,06

Aparelho e equipamento p/esportes e diversoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento de protecao, seguranca e socorro 3,46 -0,14 3,33 3,43 -0,11 3,34

Maquinas e equipamentos industriais 0,02 -0,00 0,02 0,02 -0,00 0,02

Maquinas e equipamentos energeticos 4,57 -1,66 2,91 4,36 -1,36 3,83

Maquinas e equipamentos graficos 0,36 -0,04 0,32 0,37 -0,03 0,48

Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina 0,08 -0,01 0,06 0,09 -0,01 0,11

Equipamentos, pecas e acessorios p/automoveis 0,07 -0,05 0,02 0,11 -0,05 0,12

Equipamentos, pecas e acessorios maritimos 0,11 -0,01 0,10 0,11 -0,01 0,10

Equipamentos de manobras e patrulhamento 0,05 -0,01 0,04 0,06 -0,01 0,06

Maquinas e utensilios agropecuario/rodoviario 0,10 -0,06 0,04 0,10 -0,05 0,08

Equipamentos hidraulicos e eletricos 0,13 -0,04 0,10 0,13 -0,03 0,14

Maquinas e equipamentos eletro-eletronicos 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Maquinas, utensilios e equipamentos  diversos 0,87 -0,20 0,70 0,63 -0,15 0,62

Equip de tecnolog da infor e comunicacao/tic 93,01 -48,57 45,03 82,85 -38,95 49,93

Aparelhos e utensilios domesticos 7,12 -2,11 5,01 7,11 -1,68 6,77

Maquinas e utensilios de escritorio 0,19 -0,03 0,16 0,69 -0,02 0,73

Mobiliario em geral 64,02 -13,84 50,21 58,21 -10,24 50,39

Colecoes e materiais bibliograficos 0,22 -0,05 0,17 0,22 -0,04 0,19

Discotecas e filmotecas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumentos musicais e artisticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamentos para audio, video e foto 1,79 -0,39 1,47 1,60 -0,32 1,48

Obras de arte e pecas para exposicao 0,16 0,00 0,16 0,16 0,00 0,17

Veiculos em geral 0,33 -0,00 0,32 0,10 -0,00 0,17

Veiculos ferroviarios 22,42 0,00 22,42 22,49 0,00 44,31

Veiculos de tracao mecanica 59,74 -11,43 48,31 60,03 -9,30 53,45

Aeronaves 0,01 -0,00 0,01 0,01 0,00 0,02

Embarcacoes 0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20

Armamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bens em poder de outra unidade ou terceiros 18,78 -0,07 18,71 18,70 -0,07 18,63

Pecas nao incorporaveis a imoveis 20,12 -0,93 19,20 13,81 -0,33 13,54

Material de uso duradouro 0,34 0,00 0,41 0,30 0,00 0,33

Outros bens moveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 312,24 -81,29 230,95 288,92 -63,88 225,05
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DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADAS, REAVALIAÇÃO E 
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL 
DO IMOBILIZADO:

Os bens móveis são reconhecidos inicialmen-

te com base no seu valor de aquisição, produção 

ou construção, ou seja, pelo seu custo, inclusive os 

gastos adicionais ou complementares, conforme 

princípios e normas contábeis.

A depreciação dos bens móveis é calculada 

pelo método das quotas constantes e levam em 

consideração o valor residual, a vida útil econômi-

ca e as taxas de depreciação estabelecidas na Ma-

crofunção 02.03.30. 

Em relação à Reavaliação de Bens adquiridos 

em períodos anteriores a 2010, que advém das 

mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, resultando em uma mudança conceitual 

nessa área da Ciência Contábil, que passa a dar 

ênfase mais ao patrimônio público, como objeto 

da contabilidade, do que ao orçamento público, 

cabe registrar o seguinte histórico:

Como a administração pública, até o exercício de 

2009, não praticava as técnicas contábeis de depre-

ciação e amortização, o valor contábil dos bens ad-

quiridos até esse exercício pode não espelhar atual-

mente o seu Valor Justo; é o que ocorre hoje no DNIT.

Com isso, é necessário que, antes da aplicação 

da depreciação e amortização dos bens móveis, 

seja realizado um ajuste a valor justo (Reavaliação) 

dos bens adquiridos antes de 2010, em obediên-

cia às normas contábeis emanadas pela Secretaria 

do Tesouro Nacional – STN, como órgão Central de 

Contabilidade Federal, em especial a Macrofunção 

020330 do Manual do Siafi.

Nessa senda, esta Coordenação de Contabi-

lidade vem instando as áreas responsáveis pelo 

patrimônio do DNIT, bem como alertando sua Di-

retoria sobre a necessidade de se realizar a Rea-

valiação e/ou Redução ao Valor Recuperável dos 

bens móveis adquiridos antes de 2010.

Com isso, no exercício de 2017, a Coordenação 

de Administração Patrimonial – COPATR/CGLOG 

do DNIT elaborou uma minuta de Instrução de 

Serviços, que se encontra no processo administra-

tivo nº 50600.008527/2012-33, para padronizar a 

metodologia a ser utilizada por todas as unidades 

desta Autarquia e definir o prazo para a realização 

dos procedimentos. 

Em 25 de janeiro de 2018, foi publicada a Instru-

ção de Serviço nº 02, de 24 de janeiro de 2018, que es-

tabeleceu, em seu art. 3º, o prazo de um ano, a contar 

da data de publicação desse instrumento, para que 

os Grupos de Trabalho constituídos em atendimento 

à Portaria DG nº 954, de 22/07/2015, realizem o le-

vantamento de toda a situação patrimonial e o ajuste 

a valor justo dos bens adquiridos antes de 2010.

No DNIT, o controle patrimonial dos bens mó-

veis é realizado no Sistema Citsmart GRP, que, 

desde sua implantação, vem apresentando incon-

sistências, mas nos aspectos mais relevantes, os 

registros contábeis dos bens móveis no SIAFI repre-

sentam fidedignamente os Relatórios de Movimen-

tação Mensal de Bens Móveis e Intangíveis – RMMBI 

e de Movimentação de Almoxarifado – RMMA e sua 

composição está distribuída conforme Tabela 49.
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Tabela 49 – Bens móveis 2017 X 2018 Em relação aos bens Imóveis, regis-

tra-se que a Malha Rodoviária Federal, 

como bem de uso comum, não sofre a 

depreciação sistemática por não possuir 

vida útil determinada, sendo anualmen-

te reavaliada pelo seu custo de reposição 

depreciado, conforme Nota 1.1.2.4.3.

Sobre os demais Bens Imóveis, as di-

retrizes para o cálculo e reconhecimento 

da depreciação, reavaliação, bem como da 

redução ao valor recuperável estão descri-

tas na Portaria Conjunta STN/SPU n 03, de 

10 de dezembro de 2014, e nas Macrofun-

ções 02.03.30 e 02.03.35 do Manual SIAFI.

NOTA 05: INTANGÍVEIS

Na rubrica Intangíveis, do Ativo Intan-

gível, o DNIT possuía em 31/12/2018 o 

valor contábil líquido de R$ 92.718.698,29 

(noventa e dois milhões, setecentos e de-

zoito mil, seiscentos e noventa e oito reais 

e vinte e nove centavos), referente a sof-

twares, conforme listado na Tabela 50, se-

parados por Unidade Gestora e classifica-

ção de vida útil (definida/indefinida) e na 

Tabela 51, que consta os principais con-

tratos de softwares (em valor) do DNIT.

Conta Contábil - Valores em R$ milhões
Dec-18 Dec-17

CUSTO (R$) DEPRECIAÇÃO (R$) VALOR LÍQUIDO (R$) CUSTO (R$) DEPRECIAÇÃO (R$) VALOR LÍQUIDO (R$)

Aparelhos de medição e orientação 6,60 -1,15 5,45 5,86 -0,80 5,19

Aparelhos e equipamentos de comunicação 7,19 -0,49 6,70 7,08 -0,33 7,22

Equipam/utensilios medicos,odonto,lab e hosp 0,07 -0,01 0,06 0,07 -0,01 0,06

Aparelho e equipamento p/esportes e diversoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento de protecao, seguranca e socorro 3,46 -0,14 3,33 3,43 -0,11 3,34

Maquinas e equipamentos industriais 0,02 -0,00 0,02 0,02 -0,00 0,02

Maquinas e equipamentos energeticos 4,57 -1,66 2,91 4,36 -1,36 3,83

Maquinas e equipamentos graficos 0,36 -0,04 0,32 0,37 -0,03 0,48

Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina 0,08 -0,01 0,06 0,09 -0,01 0,11

Equipamentos, pecas e acessorios p/automoveis 0,07 -0,05 0,02 0,11 -0,05 0,12

Equipamentos, pecas e acessorios maritimos 0,11 -0,01 0,10 0,11 -0,01 0,10

Equipamentos de manobras e patrulhamento 0,05 -0,01 0,04 0,06 -0,01 0,06

Maquinas e utensilios agropecuario/rodoviario 0,10 -0,06 0,04 0,10 -0,05 0,08

Equipamentos hidraulicos e eletricos 0,13 -0,04 0,10 0,13 -0,03 0,14

Maquinas e equipamentos eletro-eletronicos 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Maquinas, utensilios e equipamentos  diversos 0,87 -0,20 0,70 0,63 -0,15 0,62

Equip de tecnolog da infor e comunicacao/tic 93,01 -48,57 45,03 82,85 -38,95 49,93

Aparelhos e utensilios domesticos 7,12 -2,11 5,01 7,11 -1,68 6,77

Maquinas e utensilios de escritorio 0,19 -0,03 0,16 0,69 -0,02 0,73

Mobiliario em geral 64,02 -13,84 50,21 58,21 -10,24 50,39

Colecoes e materiais bibliograficos 0,22 -0,05 0,17 0,22 -0,04 0,19

Discotecas e filmotecas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumentos musicais e artisticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamentos para audio, video e foto 1,79 -0,39 1,47 1,60 -0,32 1,48

Obras de arte e pecas para exposicao 0,16 0,00 0,16 0,16 0,00 0,17

Veiculos em geral 0,33 -0,00 0,32 0,10 -0,00 0,17

Veiculos ferroviarios 22,42 0,00 22,42 22,49 0,00 44,31

Veiculos de tracao mecanica 59,74 -11,43 48,31 60,03 -9,30 53,45

Aeronaves 0,01 -0,00 0,01 0,01 0,00 0,02

Embarcacoes 0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20

Armamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bens em poder de outra unidade ou terceiros 18,78 -0,07 18,71 18,70 -0,07 18,63

Pecas nao incorporaveis a imoveis 20,12 -0,93 19,20 13,81 -0,33 13,54

Material de uso duradouro 0,34 0,00 0,41 0,30 0,00 0,33

Outros bens moveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 312,24 -81,29 230,95 288,92 -63,88 225,05
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Tabela 50 - Softwares

Tabela 51 - Principais contratos de softwares do DNIT

 Fonte: SIAFI Operacional

UG Executora Conta Contábil
SALDO (R$) - Valores em R$ milhões ANÁLISE - Valores em R$ milhões

Dec-18 Dec-17 AV % AH % Variação

DNIT - Sede
Softwares (vida útil definida) 63,53 59,24 68,51% 7,25% 4,29

Softwares (vida útil indefinida) 29,18 22,72 31,47% 28,39% 6,45

SRE/RS Softwares (vida útil indefinida) 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

SRE/RN

Softwares (vida útil definida) 0,02 0,02 0,03% 14,88% 0,00

Amortização acumulada - CONTAS 1241101XX -0,01 -0,01 -0,01% 32,44% -0,00

Redução ao valor recuperável - Softwares -0,01 -0,01 -0,01% 0,00% 0,00

SRE/PR
Softwares (vida útil definida) 0,01 0,01 0,00% 0,00% 0,00

Amortização acumulada - Contas 1241101XX -0,00 -0,00 -0,01% 19,72% -0,00

Total 92,72 81,97 100,00% 13,11% 10,75

Contrato nº Empresa Objeto Valor Contabilizado - 
Valores em R$ milhões Vida Util

907/2015 VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA Aquisição de licença e implantação de serviço de garantia por 36 meses para ed. sede DNIT. 29,70 Definida

885/2015 ALLEN RIO SERV. COM. DE PROD. DE INF. LTDA Renovação e fornecimento de licença de software para Sede DNIT 15,22 Definida

504/2016 N2O TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
“Solução de Gerenciamento de Contratos Administrativos, incluindo a aquisição de licenças de uso e 
a prestação de serviços afins de instalação, Treinamento de Usuários, Serviços de Suporte Técnico e 
Manutenção e Serviços de Apoio Estratégico”

11,69 Indefinida

830/2015 T&S TELEMÁTICA ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA Softwares para ampliação da Central Telefônica do DNIT/Sede, Superintendências Regionais, 
Administrações Hidroviárias E Unidades Locais. 8,86 Indefinida

786/2012 BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORIA E ANALISE DE SISTEMAS 
LTDA

Fornecimento de solução OLAP, licenciamento de softwares micro-strategy, serviços de instalação e 
técnicos.                               7,32 Definida

SOMA 72,80
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Ressalta-se que o DNIT/Sede (UG 393003) 

não está realizando a amortização ou Redu-

ção a Valor Recuperável de seus Softwares 

com Vida Útil Definida, apesar das solicita-

ções realizadas pela Coordenação de Conta-

bilidade às áreas competentes1, o que pode 

estar causando uma superavaliação do Ativo 

desta entidade.

Ainda, os ativos intangíveis do DNIT com 

vida útil indefinida, que, por sua definição, 

não são amortizados, não estão sendo testa-

dos anualmente em relação a perdas por re-

dução ao valor recuperável, com exceção da 

UG 393021, que realizou esse procedimento. 

Além disso, a avaliação de vida útil indefinida 

deve ser revisada anualmente para determi-

nar se essa avaliação continua a ser justifi-

cável, procedimento que também não vem 

sendo realizado nesta Autarquia.

Coordenação de Contabilidade vem rea-

lizando tratativas com a Coordenação Geral 

de Tecnologia da Informação – CGTI a fim 

de identificar e mensurar os softwares ain-

da não contabilizados por esta Autarquia2.

1  Processo 50600.005343/2016-45

2  Processo 50600.005343/2016-45

NOTA 06: FORNECEDORES E 
CONTAS A PAGAR NACIONAIS 
A CURTO PRAZO

Representando 46,36% do passivo 

exigível do DNIT, a rubrica “Fornecedores 

e Contas a Pagar Nacionais a Curto Pra-

zo” apresentou uma redução de 26,53% 

no seu saldo, ou seja, R$ 37.026.614,49 

(trinta e sete milhões, vinte e seis mil, 

seiscentos e quatorze reais e quarenta 

e nove centavos) no período analisado, 

apesar de ter havido lançamentos a dé-

bito e a crédito nessa rubrica, ou seja, o 

registro de assunção e pagamento de 

obrigações.

Na tabela 52 listamos os 40 maiores 

credores (de um total de 241, de acordo 

com o Tesouro Gerencial) do DNIT em 

volume de crédito registrados na conta 

contábil “Contas a Pagar Credores Nacio-

nais”, em 31/12/2018, que respondem 

por 86,48% do valor total dessa rubrica.\

Tabela 52 – Fornecedores e conta a pagar - Valores em R$ milhões

Fornecedor
Saldo R$

Dec-18

PRECATORIOS EXPEDIDOS JF E JT 33909100 - PR033DNIT 23,30

PRECATORIOS DA JF - 459091 - PR045DNIT 7,54

SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO JU 4,41

TRIER ENGENHARIA S/A 3,70

NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA 3,22

MAC ENGENHARIA LTDA 3,18

EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA 3,07

CONSORCIO CONSTRUTOR BR-163 2,66

CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA 2,59

LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A 2,47

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2,18

CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2,01

SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOES LTDA 1,99

SETEP CONSTRUCOES S.A 1,91

CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA 1,54

CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A 1,51

SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA 1,36

CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA 1,26

J NASSER ENGENHARIA LTDA 1,21

CONSTRUTORA ZAG LTDA 1,14

GEOSONDA SA 1,08

CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA 1,06

IECSA S/A 1,01

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA 1,00

ETEL - estadoUDOS TECNICOS LTDA 0,97

PAVIMAX CONSTRUCOES LTDA 0,95

HHTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0,92

BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA 0,81

MASENG MEIO AMBIENTE E SINALIZACAO EIRELI 0,76

SKILL ENGENHARIA LTDA 0,73

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 0,72

A G O ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 0,71

DELTA CONSTRUCOES S.A 0,70

CONSTRUTORA ATERPA S/A. 0,61

STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA 0,59

CONSTRUTORA VISOR LTDA 0,59

PLANNUS ENGENHARIA LTDA - EPP 0,58

FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA 0,57

ALIANCA COOPERATIVISTA NACIONAL UNIMED - CONFEDERACAO D 0,55

SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINALIZACAO LTDA 0,55

CFA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 0,49

TESCON ENGENHARIA LTDA 0,47

SOMA A (40 maiores fornecedores) 88,68

SOMA B (40 maiores fornecedores EXCLUÍDOS os Precatórios) 57,83



210 Relatório de Gestão 2018 - DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Incluso na rubrica “Fornecedores e Contas a 

Pagar Credores Nacionais” tem-se o registro de 

R$ 23.304.725,64 (vinte e três milhões, trezentos e 

quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e ses-

senta e quatro centavos) de Precatórios no Grupo 

de Natureza de Despesa – GND 33.90.91.00 e R$ 

7.541.005,90 (sete milhões, quinhentos e quarenta 

e um mil, cinco reais e noventa centavos) de preca-

tórios no GND 45.90.91.00, referentes à Lei Orça-

mentária Anual – LOA 2018. 

Conforme orientação da Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN, esses valores a pagar de Precató-

rios da LOA 2018 serão baixados no encerramento 

do exercício 2019, prazo limite para o pagamento 

desses valores.

A título de ilustração, no Gráfico 42, demons-

tra-se a evolução do saldo dessa rubrica nos úl-

timos dois exercícios, comparado ao movimento 

da conta “Fornecedores e Contas a Pagar Credo-

res Nacionais”.

Gráfico 42 - Fornecedores a pagar - Movimento e Saldo - Valores em R$ milhões

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

JAN/2017

FEV/2017

MAR/2
017

ABR/2
017

MAI/2
017

JU
N/2017

JU
L/2017

AGO/2
017

SET/2017

OUT/2017

NOV/2
017

DEZ/2017

JAN/2018

FEV/2018

MAR/2
018

ABR/2
018

MAI/2
018

JU
N/2018

JU
L/2018

AGO/2
018

SET/2018

OUT/2018

NOV/2
018

DEZ/2018

Valor Débito Valor Crédito Saldo R$ (Conta Contábil)



211Relatório de Gestão 2018 - DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

NOTA 07: DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

A rubrica “Outras Obrigações a Curto Prazo”, que representa 15,18% do Passivo Exigível 

da Autarquia, teve um acréscimo de 613,92% na comparação dos dois períodos, ocasio-

nado principalmente pelo registro de obrigações a pagar de Precatórios no valor de R$ 
Registre-se que, além dos precatórios acima listados, existe 

ainda o montante de R$ 43.493.502,87 (quarenta e três milhões, 

quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e dois reais e oi-

tenta e sete centavos), demonstrados na Tabela 54 (curto e longo 

prazo) totalizando R$ 76.861.734,05 (setenta e seis milhões, oito-

centos e sessenta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e 

cinco centavos) de obrigações a pagar de Precatórios no encerra-

mento de 2018.

Tabela 53 - Outras Obrigações a Curto Prazo

Conta Contábil
Saldo R$ (Conta Contábil) - Valores em R$ milhões

Dec-18 Dec-17

Indenizações, restituições e compensações 0,22 4,70

Diárias a pagar 0,00 0,00

Precatório de terceiros 33,37 -

Fatura - Cartão de pagamento do Govero Federal 0,00 0,00

Total 33,59 4,70

Tabela 54 - Outras obrigações – Precatórios

Conta Contábil Emitente - UG
SALDO R$ - Valores em R$ milhões

2018 2017

Precatório de Pessoal

TRF 4ª Região-PREC/RPVS 4,71 0

DNIT - Sede 5,78 5,78

TRF 1ª Região - PREC.RPV 0,07 0

Precatórios de fornecedores nacionais DNIT - Sede 0,00 0,00

Precatórios de terceiros

TRF 2ª Região - PR. RPV 0,42 0

TRF 4ª Região-PREC/RPVS 16,59 0

TRF 5ª Região-PREC/RPVS 7,55 0

TRF 1ª Região - PREC.RPV 8,81 0

Precatórios de beneficios previdênciários TRF 3ª Região - PREC.RPV 0,16 0

Precatórios de terceiros
TRF 3ª Região - PREC.RPV 1,67 0

TRF 1ª Região - PREC.RPV 0,25 0

Total 76,86 54,33

NOTA 08: DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO 
PRAZO

No período analisado, a rubrica teve uma evolução de 

2195,06%, ou, em termos monetários, R$ 2.264.876,74 (dois 

milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e se-

tenta e seis reais e setenta e quatro centavos), em razão 

principalmente do registro de obrigações a pagar de Preca-

tórios da Justiça Federal de Longo Prazo no valor total de R$ 

1.925.164,11(um milhão, novecentos e vinte e cinco mil, cento 

e sessenta e quatro reais e onze reais) na conta 22891.1000 – 

Precatórios de Terceiros, listados na Tabela 53 acima.

33.366.213,18 (trinta e três milhões, trezentos e sessenta e seis 

mil, duzentos e treze reais e dezoito centavos) contabilizados na 

conta 21891.1300 – Precatórios de Terceiros, como pode ser vis-

to na Tabela 53.
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PASSIVOS SEM A 
CORRESPONDENTE 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em cumprimento às Normas Bra-

sileiras de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Público – NBCASP e à Macrofun-

ção “021140 – Reconhecimento de Pas-

sivos”1, o DNIT realiza, à medida que os 

processos administrativos chegam à Co-

ordenação de Contabilidade, a apropria-

ção dos passivos sem a correspondente 

execução orçamentária.

Em 31/12/2018, o DNIT possuía R$ 

811.564,64 (oitocentos e onze mil, qui-

nhentos e sessenta e quatro reais e ses-

senta e quatro centavos), referentes a 

passivos sem suporte orçamentário. No 

período analisado não houve a incorpo-

ração de novos passivos, mas houve o 

pagamento de uma dívida reconhecida 

no exercício de 2016, conforme demons-

trado na Tabela 55.

1  Disponível em: http://manualsiafi.tesou-

ro.fazenda.gov.br/pdf/020000/021100/021140

Tabela 55 - Relação dos passivos sem suporte orçamentário em 31/12/2017 e 31/12/2018 - Valores em R$ milhões

Em relação a esses registros, todos ocorridos no 

exercício de 2017, as justificativas apresentadas nos pro-

cessos administrativos de reconhecimento de dívida re-

sumem-se à insuficiência de saldo de empenho à época 

das medições.

Existem obrigações sem suporte orçamentário que 

não foram registrados no Passivo da Autarquia em razão 

Fonte: SIAFI Operacional

Denominação UG Fornecedor Dec-18 Dez/207

DNIT – Sede INCORP-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 0 0,15

DNIT – Sede CONSTRUTORA ATERPA S/A 0,60 0,60

DNIT – Sede ENECON S A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES 0,18 0,18

DNIT – Sede J. MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A 0,03 0,03

Total 0,81 0,96

da falta de cumprimento de requisito exigido na Macrofun-

ção 021140 – Reconhecimento de Passivos, ou seja, por fal-

ta de Termo de Reconhecimento de Dívida elaborado pelo 

Ordenador de Despesas. Essas obrigações, listadas no Ta-

bela 56, foram declaradas pelas áreas gestoras dos respec-

tivos contratos por meio dos documentos SEI nº 2170780 

e 2314944.
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Tabela 56 - Obrigações sem suporte orçamentário não registrados no SIAFI - Valores em R$ milhões

Fonte: Processo SEI 50600.024021/2018-67

CONTRATO VALOR

 022/2013 - AHIMOC 0,26

027/2012- SRDNIT/AM 0,15

027/2012 - SRDNIT/AM 0,51

027/2012 - SRDNIT/AM 0,14

706/2013 - SRDNIT/AM 0,09

005/2011 -  AHIMOR 0,29

007/2008 - CODOMAR 5,09

003/2012 – AHSUL 0,03

002/2014 – AHIMOR 0,13

2010/008/00 – AHIMOR 0,21

003/2017 – AHSUL 0,00

867/2014 – AHRANA 0,40

TT – 00077/2008 0,01

TT 00947/2010 1,62

TT 00948/2010 1,48

ST-7-00016/2011 0,03

TOTAL 9,51

Existem, ainda, obrigações sem suporte orçamentário não 

enviadas pelas áreas gestoras à Coordenação de Contabilidade 

e, consequentemente, não registradas no SIAFI, conforme se per-

cebe nos registros de empenhos emitidos no exercício de 2018, 

conforme Tabela 57, no elemento da despesa 92, para fazer face 

a Despesas de Exercícios Anteriores – DEA, com a informação de 

que não existia passivo anterior; situação que contraria o item 3.82 

da Macrofunção 021140 – Reconhecimento de Passivos e o Acór-

dão TCU nº 158/2012-TCU3.

2  “3.8 O passivo com o ISF P (Permanente) compreende as dívidas fundadas 

e outras que dependam de autorização legislativa para amortização e resgate. No mo-

mento da execução da despesa orçamentária, a UG deverá emitir um empenho com 

PASSIVO ANTERIOR, preenchendo S - SIM no campo PASSIVO ANTERIOR da tela inicial 

do empenho. Na tela seguinte, o usuário deverá informar a conta de passivo.. Quando 

pressionar ENTER nesta tela, o sistema irá para outra tela em que estarão listados os 

C/C P desta conta. O usuário irá selecionar o conta-corrente que terá seu saldo baixado 

em contrapartida com um passivo com ISF F (Financeiro), sendo a fonte do empenho 

utilizada no registro desse novo passivo”

3  “3.4 - O TCU no processo TC-026.069/2008-4, Acórdão n 158/2012-TCU, 

pronunciou no item 8.2 que o reconhecimento de passivos oriundos de despesas sem 

dotação orçamentária não fere a vedação constituição-legal de realização de despesa 

ou assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, vez 

que não é o registro contábil que está vedado e sim o ato que o origina.” (Macrofunção 

021140).
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NOTA 09: AJUSTE DE EXERCÍCIO AN-
TERIORES

Em 2017 foram realizados registros de Ajus-

tes de Exercícios Anteriores no montante de R$ 

10.747.425.060,23 (dez bilhões, setecentos e qua-

renta e sete milhões, quatrocentos e vinte e cinco 

mil, sessenta reais e vinte e três centavos), contra 

R$ 140.279.608,58 (cento e quarenta milhões, du-

zentos e setenta e nove mil, seiscentos e oito reais 

e cinquenta e oito centavos), representado uma 

variação de 101,31% no período.

Essa conta registra o saldo decorrente de efei-

tos da mudança de critério contábil ou da retifi-

cação de erro imputável a determinado exercício 

anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos 

subsequentes. Ou seja, sua principal função é re-

gistrar fatos que ocorreram em exercícios anterio-

res e que, por erro ou mudança de critério contábil, 

não deva impactar no resultado do exercício atual.

O movimento de 2017, muito superior ao 

de 2018, ocorreu em razão da baixa, em setem-

bro/2017, de ativos referentes a Adiantamento de 

Transferências Voluntárias, formalizadas por con-

vênios e instrumentos congêneres, no valor de R$ 

10.783.779.812,67 (dez bilhões, setecentos e oiten-

ta e três milhões, setecentos e setenta e nove mil, 

oitocentos e doze reais e sessenta e sete centavos), 

conforme mudança de entendimento de que essas 

transferências não satisfazem o conceito de ativo. 

Assim, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN al-

terou os critérios de contabilização, passando a se 

reconhecer uma despesa (Variação Patrimonial Di-

minutiva – VPD) em vez de um Ativo Patrimonial.

Além da baixa dos ativos de adiantamentos de 

transferências voluntárias por mudança do enten-

dimento contábil, registramos que, no exercício 

de 2017, ocorreram baixas de Ativos, gerados em 

exercícios anteriores, em razão de utilização de 

recursos de investimentos para o pagamento de 

despesas que, a princípio, não contribuem para a 

aquisição ou formação de um bem de capital (vide 

processo SEI nº 50600.514186/2017-45).

NOTA 10: JUROS E 
ENCARGOS DE MORA

Apesar da ocorrência de 27,32% de aumento no 

total de receitas, notou-se uma redução de 44,07% 

Tabela 57 – Emissão de empenho - Elemento 92 - Passivo Ant. N - Valores em R$ milhões

Grupo Despesa Elemento Despesa NE - Passivo Anterior S/N

Saldo R$ (Conta Contábil)

522920101

EMISSAO DE EMPENHOS

1 Pessoal e encargos sociais

DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

NAO 73.867,05

3 Outras despesas correntes NAO 19.190.906,92

4 Investimentos NAO 2.290.337,92

Total 21.555.111,89
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nas receitas de Juros e Encargos de Mora, que, no 

exercício de 2017, foi de R$ 90.564.859,39 (noventa 

milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, oito-

centos e cinquenta e nove reais e trinta e nove cen-

tavos), contra R$ 50.652.412,26 (cinquenta milhões, 

seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e 

doze reais e vinte e seis centavos) em 2018.

A razão é que, no encerramento do exercício 

de 2017, houve o reconhecimento de receitas de 

atualização financeira de créditos a receber pro-

venientes de valores apurados em Tomadas de 

Contas Especiais - TCE, que, somadas, atingiram 

o montante de R$ 89.630.141,33 (oitenta e nove 

milhões, seiscentos e trinta mil, cento e quarenta e 

um reais e trinta e três centavos).

Esse valor de atualização refere-se a TCEs jul-

gadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, 

cujos valores originais foram apurados em 2003 

e somente em 2017 foi realizada a atualização fi-

nanceira desde aquele ano até o encerramento 

daquele exercício. 

As TCEs são oriundas dos Convênios PG 110/94-

99 e PG-155/2000, ambos celebrados entre o extin-

to Departamento Nacional de Estradas de Roda-

gem – DNER e o Governo do Estado de Roraima. 

Já no encerramento de 2018, esses mesmos va-

lores apurados em TCE sofreram atualizações finan-

ceiras em montante bem inferior, tendo em vista que 

a atualização foi referente apenas ao ano de 2018.

NOTA 11: REMUNERAÇÃO 
DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A redução de 100% nas receitas de Remune-

ração de Depósitos Bancários e Aplicações Finan-

ceiras, que foi de R$ 20.851.335,23 (vinte milhões, 

oitocentos e cinquenta e um mil, trezentos e trin-

ta e cinco reais e vinte e três centavos) em 2017 

e zero em 2018, ocorreu em virtude da mudança 

dos critérios de contabilização dos Convênios e 

Instrumentos Congêneres. 

De acordo com a Instrução Normativa STN nº 

01/1997, esses recursos transferidos devem ser 

mantidos em aplicação financeira de curto prazo 

ou em caderneta de poupança, enquanto não em-

pregado na sua finalidade, e com obrigatoriedade 

de restituição de eventual saldo de recursos, in-

clusive os rendimentos da aplicação financeira, ao 

concedente ou ao Tesouro Nacional, conforme o 

caso, na data de sua conclusão ou extinção.

Os rendimentos apurados eram, até agosto 

de 2017, registrados como uma receita em con-

trapartida com uma incorporação no Ativo da Au-

tarquia, a título de adiantamento ao convenente e 

passaram a ser registrados apenas em contas de 

controle, tendo em vista que essas transferências 

não satisfazem o conceito de ativo e, consequen-

temente não geram uma receita em seu registro. 

Assim, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN al-

terou os critérios de contabilização, passando a 

se reconhecer uma despesa (Variação Patrimonial 

Diminutiva – VPD) em vez de um Ativo Patrimonial 

quando da liberação de recursos e apenas regis-

tros em contas de controle quando da apuração 

de rendimentos.

NOTA 12: GANHOS COM ALIENAÇÃO

No exercício de 2018, foi registrado um ganho 

com alienação no valor total de R$ 4.791.675,58 

(quatro milhões, setecentos e noventa e um mil, 

seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito 

centavos), proveniente principalmente de aliena-

ção de bens móveis ferroviários não operacionais 

e inservíveis de propriedade da RFFSA, transferi-

dos para o DNIT, realizado pela Superintendência 

Regional do DNIT no estado de São Paulo.
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NOTA 13: GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

A variação de R$ 3.275.422.043,45 (três bilhões, duzentos e setenta e cinco 
milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quarenta e três reais e quarenta e 
cinco centavos), partindo de uma receita total de R$ 81.890.807,71 (oitenta 
e um milhões, oitocentos e noventa mil, oitocentos e sete reais e setenta e 
um centavos) em 2017, para R$ 3.357.312.851,16 (três bilhões, trezentos e 
cinquenta e sete milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e um 
reais e dezesseis centavos) representa uma evolução de 3.999,74% na com-
paração entre os dois períodos e decorrem principalmente da receita com 
incorporação de bens imóveis no ativo da Autarquia, proveniente do registro 
do edifício Sede do DNIT Brasília no SPIUnet no valor de R$ 345.000.000,00 
(trezentos e quarenta e cinco milhões de reais) e, principalmente, a contrapar-
tida pelo aumento do valor patrimonial da malha rodoviária federal, uma vez 

que, conforme Nota 1.1.2.4.2, no encerramento do exercício de 2018, a conta 
Obras em Andamento não possuía saldo suficiente para transferência à conta 
Estradas. Dessa forma, além de receber o saldo de Obras em Andamento, a 
conta Estradas teve de ser incorporada mediante uma Variação Patrimonial 
Aumentativa – VPA (receita) de incorporação de ativos.

NOTA 14: DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
AUMENTATIVAS

Apesar de ter ocorrido uma redução de apenas 2,65% nesta rubrica, na 

Tabela 58, nota-se que algumas contas contábeis de escrituração sofreram 

variações consideráveis, inclusive de aumento de receitas.

Tabela 58 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

Conta Contábil - Valores em R$ milhões Dec-18 Dec-17 AV % AH % VARIAÇÃ R$

Multas administrativas 744,15 814,15 91,19% -8,60% -70,00

Indenizacoes 2,15 4,68 0,26% -54,02% -2,53

Restituicoes 58,65 17,65 7,19% 232,33% 41,00

Vpa decorrente de fatores geradores diversos 9,74 0,40 1,19% 2348,51% 9,34

Divida ativa nao tributaria 0 1,30 0,00% -1,30

Divida ativa nao tributaria - principal 0,01 0 0,00% - 0,01

Divida ativa nao tributaria - juros 1,30 0 0,16% - 1,30

Total 816,00 838,17 100,00% -2,65% -22,17
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Nas Notas Explicativas abaixo, demonstraremos 
os motivos das principais variações.

Tabela 59 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas – Multas Administrativas

NOTA 15: MULTAS 
ADMINISTRATIVAS:

No DNIT, a rubrica Multas Administrativas re-

gistra as receitas com aplicação de multas de trân-

sito, ressarcimento de ligações telefônicas, indeni-

zações por danos causados ao patrimônio público 

e multas por descumprimento contratual.

No período analisado, a rubrica apresentou re-

dução de 8,60% de seu saldo, uma redução de re-

ceita no montante de R$ 69.996.674,68 (sessenta 

e nove milhões, novecentos e noventa e seis mil, 

seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e 

oito centavos), na comparação entre 2017 e 2018, 

conforme demonstrado no

RA - Cód. Recolhimento - Valores em R$ milhões
SALDO R$ ANÁLISE

Dec-18 Dec-17 AV % AH % VARIAÇÃO R$

DNIT - Multa trânsito REV 364,13 116,38 48% 213% 247,75

DNIT - Multa trânsito excesso peso 3,16 2,47 0% 28% 0,69

DNIT - Multa trânsito radar móvel -0,00 -0,02 -0% -82% 0,02

DNIT - Multa avanço sinal -0,00 7,18 -0% -100% -7,19

DNIT - Multa de trânsito radar fixo -0,10 131,08 -0% -100% -131,18

DNIT - Multa de trânsito 357,26 554,69 47% -36% -197,43

DNIT - Multa transito DEST FUNSET 0,00 0,00 0% -0,00

STN Multas e juros previsots em contrato 0,03 0,00 0% - 0,03

Ressarcimento de ligações telefonicas 0,00 0,00 0% 2126% 0,00

Indenização danos causados patrimonio público 0,00 0,00 0% -13% -0,00

Multas e justos previstos em contratos 37,39 2,05 5% 1727% 35,34

PGF/RDA/DNIT - Multas de trânsito (Não ajuízada) 0,08 0,08 0% 1% 0,00

PGF/RDA/DNIT - Multas de trânsito (Ajuízada) 0,09 0,00 0% 5635% 0,09

PGF/RDA/DNIT - Multas trânsito excesso peso (Não ajuízada) 0,12 0,05 0% 112% 0,06

PGF/RDA/DNIT - Multas de trânsito Excesso peso (Ajuízada) 0,28 0,00 0% 6698% 0,27

PGF/RDA - Multa infração contrato adminsitrativo 0,01 0,00 0% - 0,01

PGF/RDA/DNIT Multa trânsito REV 0,17 0,17 0% -0% -0,00

Total 762,60 814,15 100% -6% -51,55
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Analisando apenas a variação da arrecadação de multas de trânsito, observa-se um aumento de 212,88% na arrecadação de multas por Redutor Eletrônico de 

Velocidade e de 27,76% em multas por excesso de peso, mas se nota uma redução expressiva nas demais. No geral, a arrecadação total com multas de trânsito foi 

10,76% menor que no período anterior, conforme Tabela 60.

Tabela 60 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas – Multas de Transito

NOTA 16: SERVIÇOS

As despesas com Serviços apresentaram uma ampliação de R$ 64.069.838,58 (sessenta e quatro milhões, sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e 

cinquenta e oito centavos), ou 9,30% na comparação entre os exercícios de 2017 e 2018.

A rubrica Serviços agrupa diversas contas contábeis, mas essa variação foi causada principalmente por aumento de dispêndios com Serviços de Apoio Adminis-

trativo, Técnico e Operacional conforme demonstrado na Tabela 61.

RA - Cód. Recolhimento
SALDO R$ - Valores em R$ milhões ANÁLISE

Dec-18 Dec-17 AV % AH % VARIAÇÃO R$

DNIT - Multa trânsito REV 364,13 116,38 50,26% 212,88% 247,75

DNIT - Multa trânsito excesso peso 3,16 2,47 0,44% 27,76% 0,69

DNIT - Multa trânsito radar móvel -0,00 -0,02 0,00% -81,50% 0,02

DNIT - Multa avanço sinal -0,00 7,18 0,00% -100,03% -7,19

DNIT - Multa de trânsito radar fixo -0,10 131,08 -0,01% -100,08% -131,18

DNIT - Multa de trânsito 357,26 554,69 49,32% -35,59% -197,43

DNIT - Multa transito DEST FUNSET 0 0,00 0,00% -0,00

Total 724,44 811,79 100,00% -10,76% -87,35
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Tabela 61 - Variações Patrimoniais Diminutivas - Serviços (por conta contábil)

Conta Contábil
Saldo R$ (Conta Contábil) - Valores em R$ milhões ANÁLISE

Dec-18 Dec-17 AV % AH % VARIAÇÃO R$

Diárias 3,73 3,55 0,49% 4,87% 0,17

Servicos tecnicos profissionais - PF 0,11 0,02 0,01% 544,06% 0,09

Serv. De apoio adm., tecnico e operacional-PF 0,00 0,01 0,00% -30,43% -0,00

Locacoes e arrendamentos - PF 0,23 0,14 0,03% 66,98% 0,09

Servicos educacionais e culturais - PF 2,08 2,08 0,28% -0,37% -0,01

Sentencas judiciais - servicos terceiros - PF 24,15 0,06 3,21% 40765,18% 24,09

Servicos tecnicos profissionais 270,70 271,51 35,93% -0,30% -0,82

Servicos de apoio adm, tecnico e operacional 364,71 309,00 48,41% 18,03% 55,71

Servicos comunicacao, grafico e audiovisual 33,22 35,89 4,41% -7,43% -2,66

Serv.transp.,passagem,locomocao e hosped.-PJ 5,90 5,70 0,78% 3,47% 0,20

Servicos administrativos - PJ 1,00 0,84 0,13% 19,08% 0,16

Servicos de confeccoes - PJ 0,00 0,00 0,00% -0,00

Serv.agua e esgoto,ener.eletr.,gas e outr.-PJ 17,35 15,46 2,30% 12,21% 1,89

Locacao e arrendamento mercantil operacional 12,55 6,44 1,67% 94,96% 6,11

Servicos educacionais e culturais - PJ 0,11 0,05 0,01% 139,17% 0,06

Sentencas judiciais - servicos terceiros - PJ 10,78 30,85 1,43% -65,04% -20,06

Fornecimento de alimentacao 0,02 0,00 0,00% 0 0,02

Seguros em geral 0,53 0,56 0,07% -6,23% -0,04

Conservacao/manutencao ativos infraestrutura 2,61 1,45 0,35% 80,26% 1,16

Servicos prestados diversos - PJ 0,07 0,04 0,01% 65,79% 0,03

Servicos tecnicos profissionais - PJ - intra 0,01 0,01 0,00% 73,53% 0,00

Serv.apoio adm,tecnico e operacional-PJ-intra 0,01 0,00 0,00% 124,08% 0,00

Serv.comunicac.,graficos e audiovis.-PJ-intra 2,83 5,27 0,38% -46,26% -2,44

Servicos administrativos - PJ - intra 0,00 0,00 0,00% -50,00% -0,00

Serv.agua esg.,ener.ele.,gas e outr.-PJ-intra 0,04 0,01 0,01% 541,37% 0,03

Locacoes e arrendamentos - PJ - intra 0,01 0,00 0,00% 0 0,01

Servicos educacionais e culturais-PJ-intra 0,00 0,00 0,00% -20,00% -0,00

Servicos prestados diversos - PJ - intra 0,03 0,02 0,00% 32,19% 0,01

Servicos tecnicos profissionais - PJ - estado 0,00 0,00 0,00% 207,85% 0,00

Serv. Apoio adm, tecnico e operacional-PJ - estado 0,44 0,19 0,06% 132,65% 0,25

Serv.comunicacao, graficos e audiov.-PJ - estado 0,00 0,00 0,00% -75,55% -0,00

Serv. Transp.,passag.,loc.e hosp.-PJ - estado 0,00 0,00 0,00% -0,00

Serv.agua esg.,ener.ele.,gas e outr.-PJ - estado 0,04 0,04 0,00% -16,95% -0,01

Locacoes e arrendamentos - PJ - estado 0,00 0,00 0,00% -0,00

Servicos prestados diversos - PJ - estado 0,03 0,00 0,00% 0 0,03

Seguros em geral 0,01 0,02 0,00% -19,62% -0,00

Serv.apoio adm.,tecnico e operacional-PJ - municipio 0,02 0,03 0,00% -39,86% -0,01

Serv.agua esgoto,ener.el.,gas e outr.-PJ - municipio 0,01 0,01 0,00% 4,07% 0,00

Servicos prestados diversos - PJ - muncipio 0,00 0,00 0,00% -0,00

Total 753,31 689,24 100,00% 9,30% 64,07
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Os registros na conta contábil 

de Serviços de Apoio Administrativo, 

Técnico e Operacional referem-se a 

despesas serviços de apoio, vigilância 

ostensiva, manutenção, conservação, 

limpeza, manobra e patrulhamento, 

socorro e salvamento, cópias e repro-

dução de documentos, armazenagem, 

locação de mão de obras, etc.

Em 2018 o volume de despesas 

com esse tipo de serviço foi 18,03% 

maior do que em 2017 e os 30 princi-

pais fornecedores cujos contratos mais 

impactaram nesta conta, que repre-

sentam 78,3% do total dos gastos re-

gistrados, estão listados no Tabela 62.

Tabela 62– Variações Patrimoniais Diminutivas - Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional (por fornecedor) - Valores em R$ milhões

Favorecido Doc.
SALDO (R$)

Dec-18

SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA 71,16

ELISEU KOPP & CIA LTDA 37,44

WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS EIRELI 35,38

DATA TRAFFIC S/A 30,20

ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA 10,88

FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI 10,22

FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 9,73

ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 8,87

DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTR 6,45

CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 5,86

COMSERVICO LTDA 5,79

ATLANTICO ENGENHARIA LTDA 5,43

TCI BPO  TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S.A. EM 5,08

ANGEL’S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 4,55

T & S ENGENHARIA TELEMATICA LTDA 3,88

TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 3,55

SOUZA DUTRA ENGENHARIA LTDA 3,29

POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI 3,04

STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA 2,85

URUTU SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI 2,38

OTC. DOC ORGANIZACAO TECNOLOGIA E CUSTODIA DE DOCUMENTO 2,26

PARCEIRO EMPREENDIMENTOS - EIRELI 2,25

CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA 2,09

J NASSER ENGENHARIA LTDA 1,94

BRILHANTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 1,93

SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA 1,92

ZP CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI 1,91

INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONS 1,90

LIMPADORA CALIFORNIA LTDA 1,72

FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA 1,64

Total 285,58
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NOTA 17: DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Esta conta contábil é alimentada pelas variações patrimoniais diminutivas 

(despesas) relacionadas aos descontos financeiros concedidos no pagamento de 

multas de trânsito antes do vencimento.

No período analisado, houve uma redução de 39,69% no montante de descon-

tos financeiros concedidos, enquanto a variação da arrecadação de multas apre-

sentou uma queda de 10,76%, conforme explicitaremos na Nota Explicativa 14.

Em 2017, os descontos chegaram ao montante de R$ 28.561.958,11 (vinte e 

oito milhões, quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais 

e onze centavos), contra R$ 17.225.624,48 (dezessete milhões, duzentos e vinte e 

cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos) em 2018; 

uma variação de R$ 11.336.333,63 (onze milhões, trezentos e trinta e seis mil, tre-

zentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos).

Ta tabela 63 listamos os descontos financeiros concedidos segregados pelo 

código de recolhimento a que está vinculada a receita de multas:

Tabela 63 - Descontos financeiros concedidos

NOTA 18: DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

A Variação Patrimonial Diminutiva (despesa) de desincorporação de 

ativos está relacionada a baixas de ativos registrados anteriormente como 

patrimônio do DNIT. 

No período analisado, houve uma redução de R$ 8.032.185.801,33 

(oito bilhões, trinta e dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e 

um reais e trinta e três centavos) no volume de despesas com desincorpo-

ração de ativos, sendo 53,52% menor que no exercício anterior, partindo 

de uma despesa de R$ 15.008.674.917,19 (quinze bilhões, oito milhões, 

seiscentos e setenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e dezeno-

ve centavos) em 2018 para R$ 6.976.489.115,86 (seis bilhões, novecentos 

e setenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e quinze 

reais e oitenta e seis centavos).

Conforme ilustrado no Gráfico 43, o principal motivo foi que no exer-

cício de 2017 verificou-se uma redução no valor patrimonial das rodovias 

federais acima do que foi registrado em períodos anteriores a 2018. Por 

esse motivo, registrou-se uma desincorporação de Ativos superior a treze 

bilhões de reais em 2017.

Em relação à malha rodoviária federal, o somatório da perda no seu 

valor patrimonial em 2017 foi de R$ 13.143.180.379,94 (treze bilhões, cen-

to e quarenta e três milhões, cento e oitenta mil, trezentos e setenta e 

nove reais e noventa e quatro centavos); apesar de ter havido o registro 

de rodovias que tiveram acréscimo em seu valor patrimonial, no total de 

R$ 5.537.372.565,47 (cinco bilhões, quinhentos e trinta e sete milhões, tre-

zentos e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta 

e sete centavos).

RA - Cód. Recolhimento - Valores em R$ milhões
Movimento (Moeda Origem Conta Contábil)

2018 2017

DNIT - Multa trânsito REV 0,06 2,02

DNIT - Multa trânsito excesso peso 0,05 0,02

DNIT - Multa avanço sinal 0,24

DNIT - Multa de trânsito radar fixo 4,37

DNIT - Multa de trânsito 17,11 21,91

Arrendamentos 0,00

Serviços administrativos 0,01

Total 17,23 28,56
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Gráfico 43 - Desincorporação de ativos - Valores em R$ milhões
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Já em 2018, o valor de desincorporação de ativos por perda de valor pa-

trimonial de rodovias foi no montante de R$ 6.852.520.132,01 (seis bilhões, 

oitocentos e cinquenta e dois milhões, quinhentos e vinte mil, cento e trinta e 

dois reais e um centavo).

NOTA 19: DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
DIMINUTIVAS

Em 31/12/2018, esta rubrica apresentava um saldo de R$ 28.890.671,08 

(vinte e oito milhões, oitocentos e noventa mil, seiscentos e setenta e um re-

ais e oito centavos), contra 59.127.821,67 (cinquenta e nove milhões, cento e 

vinte e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos) no 

encerramento de 2017, representando uma redução de 51,14% nessas despe-

sas, conforme Tabela 64.
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Tabela 64 - Diversas variações Patrimoniais Diminutivas

Esta rubrica apresenta, principalmente (98,71% do total), o saldo da con-

ta contábil VPD Decorrente De Fatos Geradores Diversos, que congrega os 

valores retidos das multas de trânsito aplicadas pelo DNIT, que, por serem 

arrecadadas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do 

Distrito Federal onde o veículo autuado está registrado, são recolhidos a esses 

órgãos, em conformidade com o Anexo IV da Portaria DENATRAN nº 74, de 27 

de agosto de 2008.

Conforme Tabela 65, houve uma redução de 51,11% na despesa com va-

lores retidos das multas de trânsito na comparação entre os dois exercícios:

Tabela 65 - Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos

Conta Contábil
Saldo R$ (Conta Contábil) - Valores em R$ milhões ANÁLISE

Dec-18 Dec-17 AV % AH % VARIAÇÃO R$

Multas administrativas 0,02 0,00 0,06% 1389,20% 0,04

Indenizacoes 0,27 0,64 0,92% -57,96% 0,04

Restituicoes 0,04 0,04 0,14% 1,11% 0,04

Vpd decorrente de fatos geradores diversos 28,52 58,45 98,71% -51,21% 0,04

Divida ativa nao tributaria -exclusao - princ 0,03 - 0,09% - 0,04

Divida ativa nao tributaria -exclusao - juros 0,01 - 0,05% - 0,04

Total 28,89 59,13 100,00% -51,14% 0,04

RA - Cód. Recolhimento
Saldo (Moeda Origem Conta Contábil) - Valores em R$ milhões

Dec-18 Dec-17 Total

DNIT - Multa de trânsito 28,52 58,33 86,85

Multas e juros previstos em contrato 0,12 0,12

Total 28,52 58,45 86,97
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NOTA 20: EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destaca-se, no exercício de 2018, a realização de 87,94% do total de re-

ceitas previstas, sendo 87,28% da Receitas Correntes e 1875,97% da Receitas 

de Capital. Estas últimas, com realização muito superior ao previsto, deve-se 

à Alienação de Bens Móveis, cuja previsão era de R$ 300.027,00 (trezentos mil 

e vinte e sete reais), mas foi realizado o montante de R$ 5.628.413,00 (cinco 

milhões, seiscentos e vinte e oito mil e quatrocentos e treze reais), referente 

a alienação de bens móveis ferroviários não operacionais e inservíveis de pro-

priedade da extinta RFFSA, transferidos para o DNIT, realizado pela Superinten-

dência Regional do DNIT no estado de São Paulo, conforme Nota Explicativa 12.

Entre as Receitas Correntes, destacam-se as Multas Administrativas, Con-

tratuais e Judiciais, no montante de R$ 661.471.962,43 (seiscentos e sessenta 

e um milhões, quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e dois 

reais e quarenta e três centavos), que representa 87,56% de realização da pre-

visão atualizada. Em comparação a 2017, essa receita teve uma redução de 

7,39%, conforme Tabela 66.

Tabela 66 – Execução de receitas - Valores em R$ milhões

NOTA 21: EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Representando 82,62% do total das despesas, nota-se a execução (despe-

sas empenhadas/dotação atualizada) de R$ 96,96% das Despesas de Capital 

do grupo Investimentos, no montante de R$ 6.965.100.734,61 (seis bilhões, 

novecentos e sessenta e cinco milhões, cem mil, setecentos e trinta e quatro 

reais e sessenta e um centavos). 

Quanto às Despesas Correntes, a execução foi no montante de R$ 

1.465.600.030,27 (um bilhão, quatrocentos e sessenta e cinco milhões, seis-

centos mil, trinta reais e vinte e sete centavos), tendo como principal dispêndio, 

nesta categoria econômica, Outras Despesas Correntes com R$ 763.583.144,85 

(setecentos e sessenta e três milhões, quinhentos e oitenta e três mil, cento e 

quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) e, em seguida as Despesas 

de Pessoal e Encargos Sociais no montante de 702.016.885,42 (setecentos e 

dois milhões, dezesseis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e 

dois centavos), conforme Tabela 67.

RECEITAS CORRENTES Dec-18 Dec-17 AH %

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 21,09 34,85 -39,48%

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 21,23 10,26 106,93%

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 661,47 714,26 -7,39%

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2,36 21,00 -88,78%

Demais Receitas Correntes 0,04

Total 706,15 780,40 -9,51%
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Tabela 67 - Despesas correntes - Valores em R$ milhões

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2018 2017 AH %

Aposentados rpps, reser.remuner. E refor.militar 126,45 113,14 11,77%

Pensões do rpps e do militar 24,87 21,64 14,94%

Contrib. A entidades fechadas de previdencia 2,65 2,18 21,28%

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 417,61 399,04 4,65%

Outras despesas variaveis - pessoal civil 1,69 1,35 25,34%

Sentencas judiciais 19,01 18,90 0,59%

Despesas de exercicios anteriores 0,39 0,96 -59,30%

Indenizacoes e restituicoes trabalhistas 0,14 0,07 99,09%

Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado 21,80 18,68 16,75%

Obrigacoes patronais - op.intra-orcamentarias 90,74 96,62 -6,09%

Sentencas judiciais 0,03 0,01 147,37%

Total 705,38 672,58 4,88%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2018 2017 AH %

Outros benef.assist. Do servidor e do militar 2,31 2,16 6,85%

Diarias - pessoal civil 3,73 3,55 4,98%

Diarias - pessoal militar 0 5,07

Auxilio financeiro a estudantes 0 0,06

Auxilio financeiro a pesquisadores 0 0,10

Material de consumo 9,44 13,03 -27,53%

Passagens e despesas com locomocao 5,63 6,06 -7,14%

Servicos de consultoria 55,91 45,78 22,13%

Outros servicos de terceiros - pessoa fisica 2,85 2,67 6,73%

Locacao de mao-de-obra 106,71 118,14 -9,68%

Outros servicos de terceiros - pessoa juridica 485,11 700,79 -30,78%

Servicos de tecnologia da informacao e comunicacao - pj 57,02 0

Auxilio-alimentacao 14,66 15,38 -4,70%

Obrigacoes tributarias e contributivas 8,90 8,29 7,31%

Auxilio-transporte 1,88 1,88 -0,01%

Pensoes especiais 2,65 2,46 8,01%

Sentencas judiciais 22,64 8,96 152,80%

Despesas de exercicios anteriores 19,32 42,21 -54,23%

Indenizacoes e restituicoes 6,43 7,42 -13,36%

Indenizacao pela execucao trabalhos de campo 0,03 0,31 -88,89%

Outros servicos de terceiros - pessoa juridica (intra) 3,66 3,16 15,62%

Obrig.tribut.e contrib-op.intra-orcamentarias 0,01 0,01 -7,77%

Despesas de exercicios anteriores 0,02 0,11 -84,10%

Indenizações e restituições 0,01 0

Total 808,92 987,61 -18,09%
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NOTA 22: RESTOS A PAGAR

Em 31/12/2018, o DNIT possuía o saldo de R$ 2.933.016.370,97 (dois bilhões, novecentos e trinta e três milhões, dezesseis mil, trezentos e setenta reais e no-

venta e sete centavos) de Restos a Pagar Processados e de R$ 23.202.236,21 (vinte e três milhões, duzentos e dois mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e um 

centavos) de Restos a Pagar Não Processados, conforme tabela 68, demonstrando um comportamento estável nos dois últimos exercícios.

Tabela 68 - Restos a pagar - Valores em R$ milhões

Quanto à execução dos Restos a Pagar, conforme Tabela 69, foi executado e pago, em 2018, cerca de 50% dos restos a pagar inscritos em anos anteriores. 

Tabela 69 - Execução Restos à Pagar - Valores em R$ milhões

RAP Processados Dec-18 Dec-17 AH %

DESPESAS CORRENTES 124,46 56,86 118,87%

Pessoal e Encargos Sociais 7,39 2,30 221,48%

Outras Despesas Correntes 117,07 54,57 114,55%

DESPESAS DE CAPITAL 2.808,56 3.049,59 -7,90%

Total Processados 2.933,02 3.106,45 -5,58%

RAP Não processados Dec-18 Dec-17 AH %

DESPESAS CORRENTES 3,55 2,70 31,59%

Pessoal e Encargos Sociais 0,08 0,07 9,65%

Outras Despesas Correntes 3,47 2,62 32,21%

DESPESAS DE CAPITAL 19,65 20,36 -3,47%

Total Não Processados 23,20 23,06 0,63%

INSCRITOS CANCELADOS PAGOS SALDO INDÍCE REALIZAÇÃO

RAP Não processados 6.346,65 244,53 3.169,10 2.933,02 49,93%

RAP Processados 100,30 0,22 76,88 23,20 76,65%

Total 6.446,95 244,75 3.245,98 2.956,22 50,35%
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7. Outras Informações Relevantes

7.1. Como a UPC determina os temas a 
serem incluídos no relatório integrado e 
como estes temas são quantificados ou 
avaliados?

7.2. Resumo do processo para determinar a materialidade das 
informações e descrição dos limites do relato e de como o limite foi 
determinado. 

A determinação dos temas incluídos no Relatório de 

Gestão foi feita por meio de duas abordagens. 

A primeira, uma abordagem Top Down (de cima para 

baixo), na qual a Diretoria Executiva elencou iniciativas de 

caráter estratégico a serem reportadas pelas áreas. En-

tende-se por caráter estratégico as iniciativas estratégicas 

definidas no planejamento estratégico da Autarquia e as 

iniciativas diretamente atreladas a programas, projetos e 

ações de governo, em especial aquelas cujas metas e obje-

tivos foram definidos na LOA/PPA.

A segunda abordagem foi Bottom-Up (de baixo para 

cima), na qual as Coordenações-Gerais fizeram a análise 

de materialidade e definiram as iniciativas (projetos) e o s 

resultados operacionais que mais impactaram a organiza-

ção, tanto do ponto de vista operacional quanto de gestão. 

Essas informações foram consolidadas no âmbito das Di-

retorias, as quais ficaram responsáveis por filtrar e validar 

o conteúdo final do Relatório de Gestão.

A figura abaixo demonstra o processo de definição de materialidade utilizado na elaboração 

do Relatório de Gestão de 2018 e o Canvas utilizado para estruturação das informações dos re-

sultados da gestão.

Riscos

Desafios remanescentes e próximos passos

Metas

Resultados e impactos

JustificativasIniciativas -> Obj. Estratégicos

Execução orçamentária

Figura 70 - Canvas de estruturação das informações do resultado da Gestão
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Figura 71 - Processo de definição de materialidade – DNIT
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As bases de Acórdãos e Jurisprudência promovem agilidade e dissemi-

nam o conhecimento a todos os servidores do DNIT, que necessitam estar 

atualizados sobre decisões do TCU. Os acórdãos em base única permitem a 

funcionalidade de pesquisa, com buscas por vários atributos e, por consequ-

ência, melhorando a produtividade pela redução do tempo de pesquisa que 

os servidores empregam nas suas instruções processuais. Com a classificação 

e a pesquisa detalhada por assunto, tipo de fiscalização, rodovia e tipo de 

empreendimento, foi possível transmitir relatório gerencial com informações 

mais relevantes referentes aos assuntos selecionados. 

Além disso, o acesso às decisões e jurisprudências do TCU contribui de 

maneira significativa as áreas técnicas em suas manifestações, elaboração de 

termo de referência, procedimentos licitatórios e decisões de gestão. Com a 

padronização de ações e respostas, evita-se consultas extensas, viabilizando 

a tomada de decisão embasada em atos do TCU, assim gerando maior con-

fiabilidade.

Visão Geral das deliberações do TCU no Exercício de 2018

O infográfico a seguir apresenta uma visão geral sobre as deliberações do 

TCU no exercício de 2018:

7.3.  Tratamento de determinações e recomendações do 
TCU.

A Assessoria de Controle Externo (ACE)/DNIT é responsável por sistemati-

zar, acompanhar e implementar as recomendações e determinações do Tri-

bunal de Contas da União (TCU), uma vez que os expedientes do último são 

remetidos ao Diretor Geral do DNIT, dirigente máximo do Órgão, responsável 

por coordenar a adoção das providências necessárias ao seu cumprimento. 

No exercício de 2018, a ACE/DG promoveu o gerenciamento de demandas 

do TCU com o aprimoramento desenvolvido no Sistema de Acompanhamento 

de Demandas do Controle Externo (SISACE). 

O SISACE é um sistema inovador e foi criado para facilitar, integrar e orga-

nizar o trabalho dos servidores e colaboradores do DNIT a partir de um banco 

de dados que inclui todos os documentos relacionados ao atendimento das 

demandas, tais como memorandos, ofícios recebidos e expedidos, permitindo 

assim, que cada área promova seu controle. Em 2018, o último foi aperfeiçoa-

do com coletânea das decisões do Tribunal de Contas da União, quais sejam, 

Acórdãos e Jurisprudência selecionada, com foco nas atribuições da Autarquia.
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SEGES / MT - Secretaria de Gestão do Mato Grosso

SEINF - Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado do Amazonas

SERPRO - Serviço de Processamento de Dados

SETRAN – Secretaria Estadual de Logística e Transportes 

SGF - Sistema de Gestão Financeira

SGFD - Sistema de Gestão da Faixa de Domínio
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