
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2072 - Transporte Ferroviário

Número de Ações 33

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

10H8 - Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

kmUnidade de Medida:Contorno construídoProduto:

Especificação do Produto

A solução dos conflitos rodoferroviários no município de Divinópolis/MG tem por finalidade eliminar os graves problemas urbanos decorrentes do tráfego de composições ferroviárias
no seu interior. A ação irá reduzir a influência da ferrovia na malha viária urbana, reduzindo congestionamentos, e interrupções no fluxo de veículos. Ainda, proporcionará melhoras à
operação ferroviária, cujas interrupções decorrentes da exposição da ferrovia ao tráfego urbano são freqüentes.

Descrição
Construção de um contorno ferroviário com extensão de 29,5 km, incluindo uma ponte ferroviária e 4 passagens em dois níveis, desviando os 19 pontos de conflito existentes dentro
do perímetro urbanizado, inclusive o pátio de manobras e composição de trens existente. abrangendo a construção das obras de infra-estrutura e da superestrutura da via
permanente, solução das interferências com estruturas de serviços de utilidade pública, obras complementares, Supervisão de obras, gestão ambiental nelas incluída a proteção ao
meio ambiente, e a desapropriação. 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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Identificada a necessidade de intervenção pelos especialistas do setor, com base no relatório técnico apresentado e aprovado pela direção, do órgão, são contratadas por meio de
licitações públicas, empresas especializadas para a elaboração dos estudos e projetos e, em seqüência, a execução dos serviços necessários. O DNIT acompanha e fiscaliza a
execução da obra e sua supervisão, por meio das Diretorias competentes e da  Superintendência Regional  do Estado onde está sendo executada a obra, a quem cabe medir e
atestar a realização dos serviços.

Localizador (es)
0031 - No Estado de Minas Gerais

31/12/2016Data Início: R$ 162.924.308,00Data Término:01/12/2010 30Custo Total: Total Físico:

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, arts. 81 e 82; Lei nº 5.917, de 10 de Setembro de 1973, e suas alterações.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Infra-Estrutura FerroviáriaUO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

10HE - Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas - no Estado de Mato Grosso do Sul

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

kmUnidade de Medida:Contorno construídoProduto:

Especificação do Produto

Eliminar os graves problemas urbanos decorrentes do tráfego de composições ferroviárias no interior do Município de Divinóplois, e reduzir a influência da ferrovia na malha viária
urbana, reduzindo congestionamentos, e interrupções no fluxo de veículos. Ainda, proporcionará melhoras à operação ferroviária, cujas interrupções decorrentes da exposição da
ferrovia ao tráfego urbano são freqüentes.

Descrição
Construção de contorno ferroviário com extensão de 12,3 km, envolvendo serviços de terraplenagem, drenagem, superestrutura, eliminação de interferências, obras de arte
especiais, obras complementares, componentes ambientais, desapropriação, supervisão de obra, gestão ambiental e infra-estrutura operacional no Município de Três Lagoas no
estado de Mato Grosso do Sul. 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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Identificada a necessidade de intervenção pelos especialistas do setor, com base no relatório técnico apresentado e aprovado pela direção, do órgão, são contratadas por meio de
licitações públicas, empresas especializadas para a elaboração dos estudos e projetos e, em seqüência, a execução dos serviços necessários. O DNIT acompanha e fiscaliza a
execução da obra e sua supervisão, por meio das Diretorias competentes e da  Superintendência Regional do Estado onde está sendo executada a obra, a quem cabe medir e

Unidade Responsável: Diretoria de Infra-Estrutura FerroviáriaUO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
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atestar a realização dos serviços.

Localizador (es)
0054 - No Estado de Mato Grosso do Sul

31/12/2014Data Início: R$ 47.000.000,00Data Término:01/12/2008 10Custo Total: Total Físico:

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, arts. 81 e 82; Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e suas alterações.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

10MK - Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

haUnidade de Medida:Área desapropriadaProduto:

Especificação do Produto

Indenização dos proprietários dos imóveis imigrantes da faixa de domínio da ferrovia; compensações diversas inerentes a faixa de domínio; compensações ambientais; contratações
de empresa para emissão de laudos e custas cartoriais.

Descrição
Indenização dos proprietários dos imóveis imigrantes da faixa de domínio da ferrovia.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O trecho compreendido entre os Municípios de Missão Velha - Salgueiro no Estado de Pernambuco é de responsabilidade do DNIT, enquanto que nos demais Estados abrangidos
pela Ferrovia, tais como os de Pernambuco, Piauí e Ceará, a relação se dá por meio de convênio entre aquele Departamento e os Governos daqueles Estados.

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

31/12/2013Data Início: R$ 14.700.000,00Data Término:01/01/2006 6912Custo Total: Total Físico:

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, arts. 81 e 82; Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e suas alterações.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de TransportesUO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

116E - Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Uruaçu - no Estado de Goiás

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Trecho ferroviário de 280 km entre Uruaçu/GO e Anápolis/GO

kmUnidade de Medida:Trecho construídoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar uma via econômica de escoamento à produção da região, com possibilidade de integração aos demais modais de transporte, mediante a garantia das
operacionalizações do trecho construído dentro dos padrões tecnicamente estabelecidos de segurança e confiabilidade.

Descrição
Construção de trecho ferroviário com 280 km de extensão entre Uruçu/GO  e Anápolis/GO, envolvendo obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações
ambientais, sítios arqueológicos, supervisão e gerenciamento. 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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/AUO: 39207 - VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
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Executar, diretamente com contratação de empresas mediante processo licitatório, obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações ambientais, sítios
arqueológicos, supervisão e gerenciamento.

Localizador (es)
0052 - No Estado de Goiás

30/11/2007 Total Físico:Data Início: Data Término: 280R$ 1.521.458.054,0029/02/2012 Custo Total:

Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

116X - Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Trecho ferroviário de 575 km entre Palmas/TO e Uruaçu/GO

kmUnidade de Medida:Trecho construídoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar uma via econômica de escoamento à produção da região, com possibilidade de integração aos demais modais de transporte, mediante a garantia das
operacionalizações do trecho construído dentro dos padrões tecnicamente estabelecidos de segurança e confiabilidade.

Descrição
Construção de trecho ferroviário com 575 km de extensão entre Palmas/TO  e Uruaçu/GO, envolvendo obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações
ambientais, sítios arqueológicos, supervisão e gerenciamento. 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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Executar, diretamente com contratação de empresas mediante processo licitatório, obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações ambientais, sítios
arqueológicos, supervisão e gerenciamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/05/2008 Total Físico:Data Início: Data Término: 575R$ 2.273.315.281,0029/02/2012 Custo Total:

Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/AUO: 39207 - VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

11H1 - Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

kmUnidade de Medida:Trecho adequadoProduto:

Especificação do Produto

Adequar a linha férrea no perímetro urbano do Município de Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro, buscando a transferência das manobras e operações ferroviárias do centro
da cidade, para solucionar as interferências das operações ferroviárias das concessionárias MRS logística S.A e Ferrovia Centro Atlântica S.A no tráfego urbano do município.

Descrição
Minimização das interferências com o tráfego urbano em cerca de 4,9 Km, com diversos cruzamentos em nível do feixe ferroviário, e disponibilizar áreas remanescentes para
implantação de melhoria no sistema viário lindeiro à calha ferroviária, na área urbana da cidade. 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, execução de serviços de
terraplenagem, drenagem, superestrutura, eliminação de interferências, obras de arte especiais, obras complementares, componentes ambientais, Desapropriação, supervisão de
obra e infra-estrutura operacional.

Finalidade

Unidade Responsável: Diretoria de Infra-Estrutura FerroviáriaUO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Identificada a necessidade de intervenção pelos especialistas do setor, com base no relatório técnico apresentado e aprovado pela direção do órgão, são contratadas por meio de
licitações públicas, empresas especializadas para a elaboração dos estudos e projetos, incluindo licenças ambientais. Após aprovação dos estudos e projetos, inicia-se a etapa da
execução da obra.
Caso a obra seja implementada de forma direta, ou seja, sem repasse de recursos a outras unidades da federação, sua execução se dará por meio de contratação de empresa
privada ou de consórcio de empresas, por meio de processo licitatório.
Para o caso de implementação indireta, ou seja, por meio de Convênios ou Termo de Cooperação Técnica, as obras passam a ser executadas pelo ente convenente ou cooperado,
mediante formalização de contrato de convênio ou Termo, entre o DNIT e a parte interessada.

Localizador (es)
0033 - No Estado do Rio de Janeiro

30/08/2013Data Início: R$ 71.000.000,00Data Término:01/01/2007 5Custo Total: Total Físico:

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, arts. 81 e 82; Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e suas alterações.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

11XB - Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - no Município de Maringá - no Estado do Paraná

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

kmUnidade de Medida:Trecho construídoProduto:

Especificação do Produto

Melhorar a segurança e a circulação de trens, veículos e pessoas, bem como a ordenação do tráfego das vias públicas e a conseqüente revitalização das áreas afetadas no
município de Maringá/PR.

Descrição
Obras de infra-estrutura e superestrutura ferroviária e demais obras correlatas, numa extensão de 5,88 km de rebaixamento da linha férrea e 1,64 km de obras rodoviárias correlatas
no Município de Maringá/PR. 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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Identificada a necessidade de intervenção pelos especialistas do setor, com base no relatório técnico apresentado e aprovado pela direção, do órgão, são contratadas por meio de
licitações públicas, empresas especializadas para a elaboração dos estudos e projetos e, em seqüência, a execução dos serviços necessários. O DNIT acompanha e fiscaliza a
execução da obra e sua supervisão, por meio das Diretorias competentes e da  Superintendência Regional  do Estado onde está sendo executada a obra, a quem cabe medir e
atestar a realização dos serviços.

Localizador (es)
0041 - No Estado do Paraná

30/12/2012Data Início: R$ 94.644.800,00Data Término:01/12/2008 6Custo Total: Total Físico:

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, arts. 81 e 82; Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e suas alterações.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Infra-Estrutura FerroviáriaUO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

11ZD - Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste - Estrela D´Oeste - no Estado de São Paulo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Trecho ferroviário de 66 km entre Ouroeste/SP e Estrela d'Oeste/SP

kmUnidade de Medida:Trecho construídoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/AUO: 39207 - VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
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Proporcionar uma via econômica de escoamento à produção da região, com possibilidade de integração aos demais modais de transporte, mediante a garantia das
operacionalizações do trecho construído dentro dos padrões tecnicamente estabelecidos de segurança e confiabilidade.

Descrição
Construção de trecho ferroviário com 66 km de extensão entre Ouroeste/SP  e Estrela d'Oeste/SP, envolvendo obras de engenharia e serviços como desapropriações,
compensações ambientais, sítios arqueológicos, supervisão e gerenciamento. 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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Executar, diretamente com contratação de empresas mediante processo licitatório, obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações ambientais, sítios
arqueológicos, supervisão e gerenciamento.

Localizador (es)
0035 - No Estado de São Paulo

01/01/2010 Total Físico:Data Início: Data Término: 66R$ 297.172.465,0030/06/2014 Custo Total:

Lei n° 11.772, de 17 de setembro de 2008.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

11ZE - Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus - Caetité - no Estado da Bahia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Construção de trecho ferroviário com 537 km entre Ilhéus/BA e Caetité/BA

kmUnidade de Medida:Trecho construídoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar uma via econômica de escoamento à produção da região, com possibilidade de integração aos demais modais de transporte, mediante a garantia das
operacionalizações do trecho construído dentro dos padrões tecnicamente estabelecidos de segurança e confiabilidade.

Descrição
Construção de trecho ferroviário com 537 km de extensão entre Ilhéus/BA  e Caetité/BA, envolvendo obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações
ambientais, sítios arqueológicos, supervisão e gerenciamento. 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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Executar, diretamente com contratação de empresas mediante processo licitatório, obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações ambientais, sítios
arqueológicos, supervisão e gerenciamento.

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

06/12/2010 Total Físico:Data Início: Data Término: 537R$ 2.351.772.039,0030/06/2014 Custo Total:

Lei n° 11.772, de 17 de setembro de 2008.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/AUO: 39207 - VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

11ZH - Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás - São Simão - no Estado de Goiás

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

kmUnidade de Medida:Trecho construídoProduto:

Unidade Responsável: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/AUO: 39207 - VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
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Trecho ferroviário de 515 km entre Ouro Verde/GO e São Simão/GO

Especificação do Produto

Proporcionar uma via econômica de escoamento à produção da região, com possibilidade de integração aos demais modais de transporte, mediante a garantia das
operacionalizações do trecho construído dentro dos padrões tecnicamente estabelecidos de segurança e confiabilidade.

Descrição
Construção de trecho ferroviário com 515 km de extensão entre Ouro Verde/GO  e São Simão/GO, envolvendo obras de engenharia e serviços como desapropriações,
compensações ambientais, sítios arqueológicos, supervisão e gerenciamento. 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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Executar, diretamente com contratação de empresas mediante processo licitatório, obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações ambientais, sítios
arqueológicos, supervisão e gerenciamento.

Localizador (es)
0052 - No Estado de Goiás

23/12/2010 Total Físico:Data Início: Data Término: 515R$ 1.588.075.412,0030/06/2014 Custo Total:

Lei n° 11.772, de 17 de setembro de 2008.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

11ZI - Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória - Iturama - no Estado de Minas Gerais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Trecho ferroviário de 101 km entre Santa Vitória/MG e Iturama/MG

kmUnidade de Medida:Trecho construídoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar uma via econômica de escoamento à produção da região, com possibilidade de integração aos demais modais de transporte, mediante a garantia das
operacionalizações  do trecho construído dentro dos padrões tecnicamente estabelecidos de segurança e confiabilidade.

Descrição
Construção de trecho ferroviário com 101 km de extensão entre Santa Vitória/MG  e Iturama/MG, envolvendo obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações
ambientais, sítios arqueológicos, supervisão e gerenciamento. 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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Executar, diretamente com contratação de empresas mediante processo licitatório, obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações ambientais, sítios
arqueológicos, supervisão e gerenciamento.

Localizador (es)
0031 - No Estado de Minas Gerais

01/01/2010 Total Físico:Data Início: Data Término: 101R$ 447.043.950,0030/06/2014 Custo Total:

Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/AUO: 39207 - VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

1226 - Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Félix - no Estado da Bahia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Unidade Responsável: Diretoria de Infra-Estrutura FerroviáriaUO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
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Contorno concluído

kmUnidade de Medida:Contorno construídoProduto:

Especificação do Produto

Melhorar a segurança e a circulação dos trens, veículos e pessoas, bem como a ordenação do tráfego nas vias públicas e conseqüente revitalização das áreas afetadas nos
Municípios de São Félix e Cachoeira, no Estado da Bahia.

Descrição
Construção de contorno ferroviário com 18 Km, desviando o atual traçado das zonas urbanas dos Municípios de São Félix e Cachoeira, otimizando o desempenho operacional
através da eliminação das atuais rampas de até 3,6% e raios de curva de 60m incompatíveis em operação ferroviária passando a estabelecer rampas máximas de 1,3% e raios de
curvatura superiores a 500m. 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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Identificada a necessidade de intervenção pelos especialistas do setor, com base no relatório técnico apresentado e aprovado pela direção, do órgão, são contratadas por meio de
licitações públicas, empresas especializadas para a elaboração dos estudos e projetos e, em seqüência, a execução dos serviços necessários. O DNIT acompanha e fiscaliza a
execução da obra e sua supervisão, por meio das Diretorias competentes e da Superintendência Regional do Estado onde está sendo executada a obra, a quem cabe medir e
atestar a realização dos serviços.

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

30/12/2015Data Início: R$ 241.234.240,00Data Término:01/01/2012 17Custo Total: Total Físico:

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, arts. 81 e 82; Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e  alterações.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

124G - Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité - Barreiras - no Estado da Bahia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Construção de trecho ferroviário entre Caetité/BA e Barreiras/BA

kmUnidade de Medida:Trecho construídoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar uma via econômica de escoamento à produção da região, com possibilidade de integração aos demais modais de transporte, mediante a garantia das
operacionalizações  do trecho construído dentro dos padrões tecnicamente estabelecidos de segurança e confiabilidade.

Descrição
Construção de trecho ferroviário com 485 km de extensão entre Caetité/BA  e Barreiras/BA, envolvendo obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações
ambientais, sítios arqueológicos, supervisão e gerenciamento. 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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Executar, diretamente com contratação de empresas mediante processo licitatório, obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações ambientais, sítios
arqueológicos, supervisão e gerenciamento.

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

06/12/2010 Total Físico:Data Início: Data Término: 485R$ 1.928.028.293,0031/12/2015 Custo Total:

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/AUO: 39207 - VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
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Lei n° 11.772, de 17 setembro de 2008.

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

1276 - Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Contorno Concluído

kmUnidade de Medida:Contorno construídoProduto:

Especificação do Produto

Eliminar conflitos diretos com áreas históricas e/ou densamente ocupadas no perímetro urbano de São Francisco do Sul/SC, através da construção de um contorno ferroviário
mudando o traçado da ferrovia, no trecho inserido no Município de São Francisco do Sul, que atravessa local de grande ocupação urbana, suprimindo duas dezenas de passagens
em nível e estabelecendo novo acesso ferroviário ao Porto de São Francisco do Sul.

Descrição
Construção de 8,1 km de extensão em linha principal, integralmente localizada no município de São Francisco do Sul/SC, compreendendo os serviços / obras de engenharia, tais
como: implantação da infra-estrutura e da superestrutura, solução de interferências, obras complementares, inclusive serviços de proteção ao meio ambiente e desapropriação.
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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Identificada a necessidade de intervenção pelos especialistas do setor, com base no relatório técnico apresentado e aprovado pela direção, do órgão, são contratadas por meio de
licitações públicas, empresas especializadas para a elaboração dos estudos e projetos e, em seqüência, a execução dos serviços necessários. O DNIT acompanha e fiscaliza a
execução da obra e sua supervisão, por meio das Diretorias competentes e da  Superintendência Regional do Estado onde está sendo executada a obra, a quem cabe medir e
atestar a realização dos serviços.

Localizador (es)
0042 - No Estado de Santa Catarina

30/11/2013Data Início: R$ 58.076.105,00Data Término:01/01/2007 9Custo Total: Total Físico:

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, arts. 81 e 82; Lei nº 5.917, de 10 de Setembro de 1973, e suas alterações.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Infra-Estrutura FerroviáriaUO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

127K - Apoio à Implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV (Rio de Janeiro - São Paulo - Campinas)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

%Unidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Explorar o transporte de passageiros entre as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, utilizando-se de um sistema de trens de alta velocidade – TAV.

Descrição
Apoiar a implantação da ligação ferroviária EF-222 - entre as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Capinas com 511 km de extensão, compreendendo as obras civis de
engenharia que engloba serviços de terraplenagem e construção de túneis, pontes, viadutos e muros de contenção, a implantação da via permanente que envolve a superestrutura
ferroviária, a instalação de aparelhos de mudança de via, sistema de drenagem e cercas, a construção de estações ferroviárias e pátios de manutenção; a implantação de sistemas
de controle, eletrificação e sinalização da via; a aquisição de material rodante, bem como ações de desapropriações de área que envolve aquisição de terras, indenização de
construção, adoção de medidas socioambientais, incluindo o gerenciamento e supervisão de serviços técnicos e serviços complementares. Promover os procedimentos licitatórios e
a celebração dos atos de outorga de direito de exploração da infraestrutura e prestação de serviço de transporte terrestre relativos ao TAV.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Contratação de serviços e descentralização de recursos, por intermédio de convênio de apoio financeiro com vistas à execução do projeto.

Unidade Responsável: Secretaria de Política Nacional de TransportesUO: 39101 - Ministério dos Transportes
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Localizador (es)
0030 - Na Região Sudeste

31/12/2015Data Início: R$ 2.438.825.000,00Data Término:01/12/2012 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e alterações posteriores.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

128D - Estudos para a Implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Estudos de levantamento da fauna, flora, ruídos e vibrações, normas ambientais e poluição e de impacto sócio demográfico.

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Atender as exigências de ordem legal, ambiental, social, para a celebração dos atos de outorga e de direito de exploração de infraestrutura e prestação de serviço de transporte
terrestre relativos ao Trem de Alta Velocidade - TAV.

Descrição
Estudos voltados para a outorga de direito de exploração de infraestrutura e prestação de serviços de transportes terrestres relativo ao Trem de Alta Velocidade, incluindo os estudos
de impacto ambiental e social, assim como outras despesas relativas a realização dos estudos e a abertura e gestão dos procedimentos licitatórios.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Os estudos serão realizados mediante a contratação de consultores e serviços técnicos especializados, destinados a realização de estudos ambientais e sócio-demográficos
destinados a obtenção da licenças ambientais para implantação do projeto TAV, planejamento urbano das cidades que façam parte da rota do Trem e para efeitos de identificação
da titularidade e outras informações necessárias à desapropriação  da terra atingidas. Estando prevista a realização de operação de crédito para a sua consecução, tendo em vista a
expertise dos organismos internacionais neste tipo de projeto.

Localizador (es)
0001 - Nacional

30/12/2010 Total Físico:Data Início: Data Término: 103R$ 212.273.400,0030/12/2016 Custo Total:

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência ExecutivaUO: 39250 - Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

13EK - Construção de Viaduto sobre a Linha Férrea - no Município de Mogi das Cruzes - no Estado de São Paulo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra executadaProduto:

Especificação do Produto

Eliminar os graves problemas urbanos decorrentes do tráfego de composições ferroviárias no seu interior, diminuindo a influência da ferrovia na malha viária urbana, reduzindo
congestionamentos, e interrupções no fluxo de veículos. Ainda, proporcionará melhoras à operação ferroviária, cujas interrupções decorrentes da exposição da ferrovia ao tráfego
urbano são frequentes.

Descrição
Serviços de terraplenagem, drenagem, superestrutura, eliminação de interferências, obras de arte especiais, obras complementares, componentes ambientais, desapropriação,
supervisão de obra, gestão ambiental e infra-estrutura operacional no Município de Mogi Das Cruzes - no Estado do São Paulo. 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.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Diretoria de Infra-Estrutura FerroviáriaUO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
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Detalhamento da Implementação
Identificada a necessidade de intervenção pelos especialistas do setor, com base no relatório técnico apresentado e aprovado pela direção, do órgão, são contratadas por meio de
licitações públicas, empresas especializadas para a elaboração dos estudos e projetos e, em seqüência, a execução dos serviços necessários. O DNIT acompanha e fiscaliza a
execução da obra e sua supervisão, por meio das Diretorias competentes e da  Superintendência Regional  do Estado onde está sendo executada a obra, a quem cabe medir e
atestar a realização dos serviços.

Localizador (es)
0035 - No Estado de São Paulo

01/12/2011 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 44.474.155,0031/05/2014 Custo Total:

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, arts. 81 e 82; Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e suas alterações.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

13EL - Construção de Viaduto sobre a Linha Férrea - no Município de São Carlos - no Estado de São Paulo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra executadaProduto:

Especificação do Produto

A solução dos conflitos rodoferroviários no município de São Carlos/SP tem por finalidade eliminar os graves problemas urbanos decorrentes do tráfego de composições ferroviárias
no seu interior. A ação irá reduzir a influência da ferrovia na malha viária urbana, reduzindo congestionamentos, e interrupções no fluxo de veículos. Ainda, proporcionará melhoras à
operação ferroviária, cujas interrupções decorrentes da exposição da ferrovia ao tráfego urbano são freqüentes.

Descrição
A consecução do empreendimento será alcançada com a execução de serviços de terraplenagem, drenagem, superestrutura, eliminação de interferências, obras de arte especiais,
obras complementares, componentes ambientais, Desapropriação, supervisão de obra, gestão ambiental e infra-estrutura operacional no Município de São Carlos no Estado de São
Paulo.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Identificada a necessidade de intervenção pelos especialistas do setor, com base no relatório técnico apresentado e aprovado pela direção, do órgão, são contratadas por meio de
licitações públicas, empresas especializadas para a elaboração dos estudos e projetos e, em seqüência, a execução dos serviços necessários. O DNIT acompanha e fiscaliza a
execução da obra e sua supervisão, por meio das Diretorias competentes e da  Superintendência Regional  do Estado onde está sendo executada a obra, a quem cabe medir e
atestar a realização dos serviços.

Localizador (es)
0035 - No Estado de São Paulo

01/02/2011 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 8.500.000,0031/12/2014 Custo Total:

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, arts. 81 e 82; Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e suas alterações.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Infra-Estrutura FerroviáriaUO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

13L9 - Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Passagem Inferior construida

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra executadaProduto:

Especificação do Produto

Eliminar os graves problemas urbanos decorrentes do tráfego de composições ferroviárias no interior do Município de Paverama, e reduzir a influência da ferrovia na malha viária
urbana, diminuindo congestionamentos, e interrupções no fluxo de veículos. Proporcionará, ainda, melhoras à operação ferroviária, cujas interrupções decorrentes da exposição da
ferrovia ao tráfego urbano são freqüentes.operação ferroviária, cujas interrupções decorrentes da exposição da ferrovia ao tráfego urbano são freqüentes.

Finalidade

Unidade Responsável: Diretoria de Infra-Estrutura FerroviáriaUO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
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Descrição
Execução de serviços de terraplenagem, drenagem, superestrutura, eliminação de interferências, obras de arte especiais, obras complementares, componentes ambientais,
desapropriação, supervisão de obra, gestão ambiental e infra-estrutura operacional no Município de Paverama no Estado do Rio Grande do Sul. 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.

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Identificada a necessidade de intervenção pelos especialistas do setor, com base no relatório técnico apresentado e aprovado pela direção, do órgão, são contratadas por meio de
licitações públicas, empresas especializadas para a elaboração dos estudos e projetos e, em seqüência, a execução dos serviços necessários. O DNIT acompanha e fiscaliza a
execução da obra e sua supervisão, por meio das Diretorias competentes e da  Superintendência Regional do Estado onde está sendo executada a obra, a quem cabe medir e
atestar a realização dos serviços.

Localizador (es)
0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

31/12/2012Data Início: R$ 1.500.000,00Data Término:01/02/2011 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, arts. 81 e 82; Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e suas alterações.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

1D69 - Construção de Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

39 Km de novas linhas férreas, sendo 12km de contorno, e construção de pátio ferroviário com edificações, instalações administrativas e postos de abastecimento de locomotivas no
Pátio de Tutóia.

kmUnidade de Medida:Contorno construídoProduto:

Especificação do Produto

Corrigir graves conflitos entre a malha ferroviária e o sistema viário urbano, decorrentes do crescimento do tráfego ferroviário e do desenvolvimento do Município de Araraquara.

Descrição
Implantação de 39 km de novas linhas férreas, sendo 12 km de contorno, e construção de pátio ferroviário com edificações, instalações administrativas e posto de abastecimento de
locomotivas no Pátio de Tutóia. 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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Identificada a necessidade de intervenção pelos especialistas do setor, com base no relatório técnico apresentado e aprovado pela direção, do órgão, são contratadas por meio de
licitações públicas, empresas especializadas para a elaboração dos estudos e projetos e, em seqüência, a execução dos serviços necessários. O DNIT acompanha e fiscaliza a
execução da obra e sua supervisão, por meio das Diretorias competentes e da Superintendência Regional do Estado onde está sendo executada a obra, a quem cabe medir e
atestar a realização dos serviços.

Localizador (es)
0035 - No Estado de São Paulo

31/07/2012Data Início: R$ 152.670.000,00Data Término:01/01/2007 36Custo Total: Total Físico:

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, arts. 81 e 82; Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e suas alterações.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Infra-Estrutura FerroviáriaUO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

1K24 - Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

kmUnidade de Medida:Contorno construídoProduto:

Unidade Responsável: Diretoria de Infra-Estrutura FerroviáriaUO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
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Contorno Concluído

Especificação do Produto

Eliminar os conflitos com o tráfego urbano, em 26 passagens de nível de grande volume de tráfego, melhorar a qualidade de vida da população no perímetro urbano da cidade de
Joinville, sede do município de mesmo nome, e aumentar o desempenho operacional da ferrovia com a erradicação de 25 km da linha atual que atravessa o centro urbano da
cidade.

Descrição
Implantação de 17,4 km de linha férrea, posicionada no Município de Joinville e na área rural do Município de Araquari, abrangendo a construção das obras de infra-estrutura e
superestrutura da via permanente, solução das interferências com estruturas de serviços de utilidade pública, obras complementares, nelas incluída a proteção ao meio ambiente, e
a desapropriação. 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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Executada diretamente pelo DNIT por meio de contratação por licitação pública das obras de construção, dos serviços de supervisão e de gerenciamento ambiental.

Localizador (es)
0042 - No Estado de Santa Catarina

30/04/2015Data Início: R$ 89.453.472,00Data Término:01/01/2007 18Custo Total: Total Físico:

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, arts. 81 e 82; Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e suas alterações.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

1K25 - Construção da Variante Ferroviária (EF-431) de Camaçari - no Estado da Bahia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Contorno  concluído

kmUnidade de Medida:Trecho construídoProduto:

Especificação do Produto

Eliminar os graves problemas urbanos decorrentes do tráfego de composições ferroviárias no interior do Município de Camaçari, e reduzir a influência da ferrovia na malha viária
urbana, reduzindo congestionamentos, e interrupções no fluxo de veículos. Ainda, proporcionará melhoras à operação ferroviária, cujas interrupções decorrentes da exposição da
ferrovia ao tráfego urbano são freqüentes.

Descrição
Construção da Variante Ferroviária (EF-431) de Camaçari/BA com 18 km de extensão, envolvendo serviços de terraplenagem, drenagem, superestrutura, eliminação de
interferências, obras de arte especiais, obras complementares, componentes ambientais, desapropriação, supervisão de obra, gestão ambiental e infra-estrutura operacional.
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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Identificada a necessidade de intervenção pelos especialistas do setor, com base no relatório técnico apresentado e aprovado pela direção, do órgão, são contratadas por meio de
licitações públicas, empresas especializadas para a elaboração dos estudos e projetos e, em seqüência, a execução dos serviços necessários. O DNIT acompanha e fiscaliza a
execução da obra e sua supervisão, por meio das Diretorias competentes e da  Superintendência Regional  do Estado onde está sendo executada a obra, a quem cabe medir e
atestar a realização dos serviços.

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

30/07/2013Data Início: R$ 154.000.000,00Data Término:01/09/2008 18Custo Total: Total Físico:

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Infra-Estrutura FerroviáriaUO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 12



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, arts. 81 e 82; Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e  alterações.

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

20LJ - Manutenção da Malha Ferroviária da EF-151 - Ferrovia Norte-Sul

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Manutenção contínua da via férrea e operação de licenciamento dos trens, incluindo construção de edificações e aquisição de sistemas de controle de tráfego, comunicação, etc. da
Ferrovia Norte-Sul

kmUnidade de Medida:Manutenção realizadaProduto:

Especificação do Produto

Garantir condições adequadas de trafegabilidade em trechos ferroviários federais, de acordo com as suas características técnicas originais, proporcionando maior segurança e
eficiência aos operadores da malha ferroviária nacional.

Descrição
Manutenção da infraestrutura, superestrutura e dos demais sistemas das vias férreas, inclusive as edificações de apoio à operação ferroviária. 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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação por quantitativos de serviços (obras de restauração e conservação) ou por contratos de manutenção por resultados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 11.722, de 17 de setembro de 2008
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/AUO: 39207 - VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2348 - Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infraestrutura Ferroviária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Concessionária fiscalizadaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar aos usuários a qualidade e a segurança na prestação dos serviços ferroviários de cargas, mediante a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais e dos editais
previstos nos contratos com as empresas concessionárias.

Descrição
Planejamento, programação e realização de inspeções econômico-financeiras e operacionais na sede da concessionária e em campo; elaboração de relatórios com os resultados
obtidos nas inspeções, contendo informações coletadas, avaliação da situação encontrada e das recomendações; acompanhamento do desempenho econômico-financeiro e
operacional das concessionárias, frente às metas e às demais exigências contratuais; elaboração de normas e portarias; pesquisa do nível de satisfação da clientela usuária do
serviço de transporte ferroviário de carga, de acordo com o estabelecido na Resolução nº 44/ANTT de 12 de julho de 2002;  aplicação de critério de desempenho operacional das
empresas concessionárias do serviço de transporte ferroviário de carga das malhas originárias da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementar a fiscalização por intermédio da ação direta nas ferrovias e concessionárias, implantando e mantendo unidades operacionais, ou por meio da celebração de convênios
com órgãos considerados aptos a realizar, controlar ou apoiar a fiscalização dos serviços de transporte ferroviário.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Serviços de Transportes de CargasUO: 39250 - Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 13



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, art. 29; Decreto nº 1.832, de 4 de março de 1996, art. 3º; Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, arts. 20, 22, 24 e 25; Resolução ANTT nº
104, de 17 de outubro de 2002.

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

5E83 - Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Projeto

kmUnidade de Medida:Trecho construídoProduto:

Proporcionar uma via econômica de escoamento à produção da região, com possibilidade de integração aos demais modais de transporte, mediante a garantia das
operacionalizações do trecho construído dentro dos padrões tecnicamente estabelecidos de segurança e confiabilidade.

Descrição
Construção de trecho ferroviário, totalizando 504 km de extensão, entre Aguiarnópolis/TO e Palmas/TO, envolvendo obras de engenharia e serviços como desapropriações,
compensações ambientais, sítios arqueológicos, supervisão e gerenciamento. 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.

Finalidade

Localizador (es)
0017 - No Estado do Tocantins

01/12/2006 Total Físico:Data Início: Data Término: 504R$ 1.993.524.245,0031/08/2012 Custo Total:

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
39207 - VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

7S26 - Construção de Trecho Ferroviário - Trecho Maracaju (MS) - Cascavel  (PR) - Na EF-484 (Ferroeste) - Nacional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

kmUnidade de Medida:Trecho construídoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 14
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Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

7S27 - Construção de Trecho Ferroviário - Lucas do Rio Verde/MT - Cruzeiro do Sul/AC - Na EF-354 - Na Região Centro-Oeste

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

kmUnidade de Medida:Trecho construídoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0050 - Na Região Centro-Oeste

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 39207 - VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

7T01 - Construção de Contorno Feroviário - No Município de Ourinhos - No Estado de São Paulo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

kmUnidade de Medida:Trecho construídoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0035 - No Estado de São Paulo

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 15
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Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

7T02 - Adequação de ramal ferroviário - Botucatu - Bauru - no Estado de São Paulo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

kmUnidade de Medida:Trecho adequadoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0035 - No Estado de São Paulo

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

7T03 - Construção do Polo Intermodal de Cargas de Serrana - No Estado de São Paulo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra executadaProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0035 - No Estado de São Paulo

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 16
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10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

7T04 - Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Apucarana - no Estado do Paraná

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

kmUnidade de Medida:Trecho construídoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0041 - No Estado do Paraná

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 783 - Transporte FerroviárioSubfunção:Esfera:

7T06 - Construção de Trecho Ferroviário - Trecho B. Barão do Retiro - Entroncamento BR 040 - No Município de Juiz de Fora/MG - No Estado de
Minas Gerais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

kmUnidade de Medida:Trecho construídoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0035 - No Estado de São Paulo

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 17
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10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

869U - Fiscalização de Bens Operacionais e Gestão dos Contratos de Arrendamento das Malhas Ferroviárias

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

%Unidade de Medida:Bens fiscalizadosProduto:

Especificação do Produto

Fiscalizar os bens operacionais e realizar a gestão dos contratos de arrendamento das malhas ferroviárias.

Descrição
Fiscalização dos ativos operacionais transferidos às concessionárias tais como: material rodante, via permanente, pátios, oficinas, vagões e outros, visando o cadastro,
acompanhamento e a gestão dos bens arrendados.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementar a fiscalização e gestão por intermédio da ação direta nas ferrovias e concessionárias, implantando e mantendo unidades operacionais, ou por meio da celebração de
convênios com órgãos considerados aptos a realizar, controlar ou apoiar a fiscalização e gestão dos serviços de transporte ferroviário.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, art. 29; Decreto nº 1.832, de 4 de março de 1996, art. 3º; Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, arts. 20, 22, 24 e 25; Resolução ANTT nº
104, de 17 de outubro de 2002.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de FiscalizaçãoUO: 39250 - Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 18


