
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2048 - Mobilidade Urbana e Trânsito

Número de Ações 34

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

10SR - Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Projeto de sistema integrado de transporte coletivo urbano

unidadeUnidade de Medida:Projeto elaboradoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar a elaboração de projetos de sistemas integrados de transporte coletivo urbano que ofereçam maior acessibilidade e mobilidade à população das cidades brasileiras, por meio
de modalidades de transporte seguras, rápidas, confiáveis e de capacidade adequada, que possibilitem a racionalização do sistema local de transporte, equacionando os problemas
decorrentes da atual saturação dos acessos aos centros das maiores cidades brasileiras, bem como elaboração de Planos Diretores de Transporte e da Mobilidade Urbana,
incluindo elaboração de planos setoriais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Descrição
Apoio à elaboração de projetos e Planos Diretores de Transporte e da Mobilidade Urbana que busquem a integração das estruturas de transporte coletivo urbano. Os projetos devem
prever a integração do sistema estrutural de média e alta capacidade e seus pontos de conexão com os sistemas alimentadores, detalhamento da rede básica de transporte de
média e alta capacidade e das tecnologias escolhidas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Inicia-se com a abertura do processo de seleção de projetos apresentados por Estados, Municípios e Distrito Federal, por meio de consulta prévia, ao Ministério das Cidades. A
Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana analisa os pleitos com base nas diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável e de critérios publicados
previamente na página do Ministério das Cidades na Internet. A transferência dos recursos se dá mediante contrato de repasse entre o proponente selecionado e a Caixa Econômica
Federa - CEF. O proponente se encarrega de licitar e executar o projeto. A CEF faz o acompanhamento físico e financeiro da execução e liberação de recursos com a autorização
do Ministério das Cidades.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 13.762.643,00Data Término:01/01/2008 26Custo Total: Total Físico:

CF, art. 21, XII-f e XX; 22, IX, XI; 23, II, VI, IX, XII; Lei nº 10.683/2003; Decreto nº 4665, de 3 de abril de 2003
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Cidadania e Inclusão SocialUO: 56101 - Ministério das Cidades

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

10SS - Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema apoiadoProduto:

Apoiar projetos de priorização da circulação do transporte coletivo urbano em cidades de médio e grande porte.

Descrição
Apoio técnico e/ou financeiro à implantação de sistemas que priorizem a circulação dos transportes coletivos urbanos promovendo a acessibilidade universal e a integração com os
meios não-motorizados.
Apoio à implantação de projetos integrados de melhorias na infraestrutura viária dos serviços de transporte coletivo urbano, compreendendo: obras civis, drenagem pluvial,
pavimentação, pontes, viadutos, sinalizações vertical e horizontal, entre outras intervenções necessárias para a operação.
Apoio, ainda, à melhoria e/ou implantação de equipamentos de apoio ao transporte coletivo (abrigos, terminais de transbordo de passageiros), segregação de vias, faixas exclusivas,
corredores e túneis dos modais sobre trilhos e pneus e aquisição de material rodante sobre trilhos e pneus.

Finalidade
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Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Construção do Binário Noé Mendes-Pedro Teixeira - Teresina - PI

0058 - Expansão do Sistema de Trens Urbanos pela Implantação de Linhas de VLT na RM de Natal - RN

0060 - Obras e Ações de Apoio a Mobilidade Urbana em Municípios - Estado de Santa Catarina

0062 - Obras e Ações de Apoio a Mobilidade Urbana em Municípios - Estado da Bahia

0064 - Obras e Ações de Apoio a Mobilidade Urbana em Municípios - Estado de São Paulo

0068 - Obras e Ações de Adequação dos Sistemas de Transporte Urbano de Passageiros em Municípios - Estado do Mato Grosso

0070 - Apoio à Implantação do Trecho Pirajá-Cajazeiras do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA

0072 - Construção de Terminais Aquaviários de Passageiros na Região Metropolitana de Vitória - ES

0074 - Apoio à Implantação de Linha VLP no Trecho Planaltina-Plano Piloto - Distrito Federal

0076 - Obras e Ações de Apoio a Mobilidade Urbana e Trânsito Motorizado - Campo Grande - MS

0078 - Obras e Ações de Apoio a Mobilidade Urbana e Trânsito Motorizado - Dourados - MS

0080 - Obras e Ações de Apoio a Mobilidade Urbana e ao Trânsito Motorizado na Região Metropolitana de João Pessoa - Estado da Paraíba

0084 - Implantação do Eixo Leste-Oeste do Metro - Ligação Lapa-Brás-Pari-São Miguel - São Paulo - SP

0086 - Apoio à Implantação da Linha 15 do Metro - Branca-Vila Prudente-Dutra - Interligação Linhas 2, 3 e 12 - Região Metropolitana - Estado de

0088 - Implantação do Sistema Integrado de Transporte Urbano do Município - Jundiaí - SP

0092 - Implantação de Corredores Exclusivos de Transporte Coletivo - Aracaju - SE

0096 - Implantação de Obras Estruturantes de Transportes Coletivos - Aracaju - SE

0098 - Apoio à Implantação de Corredores Exclusivos de Transporte Rápido (BRT) - Palmas - TO

0100 - Apoio à Readequação do Sistema Viário Urbano Articulado pelas Avenidas Gil Martins, José F. de Almeida e Industrial - Teresina - PI

0102 - Apoio à Adequação das Estruturas de Mobilidade Urbana - Florianópolis - SC

0142 - Adequação de Vias Urbanas de Transporte Coletivo na Região Metropolitana de Recife - Estado de Pernambuco

0144 - Adequação de Vias Urbanas - Nilópolis - RJ

31/12/2015Data Início: R$ 6.051.044.456,00Data Término:01/01/2008 100Custo Total: Total Físico:

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

56101 - Ministério das Cidades

CF, art. 21, XII-f e XX; 22, IX, XI; 23, II, VI, IX, XII; Lei nº 10.683/2003; Decreto nº 4665, de 3 de abril de 2003.
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 15 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura UrbanaSubfunção:Esfera:

10ST - Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Apoiar projetos de circulação baseados em meios não-motorizados de transporte (bicicleta e caminhada) que contribuam para a ampliação da mobilidade urbana e a redução da
poluição ambiental.

Descrição
Apoio à implantação ou melhoria de vias destinadas ao deslocamento e travessia de pedestres e ciclistas, proteção de vias e implantação de passarelas, sistema de segurança
viária mediante sinalizações horizontal e/ou vertical, redução de velocidade de veículos e outras ações necessárias que garantam a redução dos acidentes de trânsito.

Finalidade
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Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Implantação de Sistemas de Circulação Não-Motorizada - Lagarto - SE

0058 - Implantação de Sistemas de Circulação Não-Motorizada em Municípios - No Estado de Minas Gerais

0060 - Implantação de Sistemas de Circulação Não-Motorizada em Municípios - Estado da Bahia

0062 - Implantação de Sistemas de Circulação Não-Motorizada - Distrito Federal

0066 - Implantação de Sistemas de Circulação Não-Motorizada em Municípios - Estado do Sergipe

0070 - Sistemas de Circulação Não Motorizados - Curitiba - PR

0088 - Sistemas de Circulação Não-Motorizada em Municípios - Estado do Rio de Janeiro

31/12/2016Data Início: R$ 44.599.088,00Data Término:01/01/2008 31Custo Total: Total Físico:

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
56101 - Ministério das Cidades

56101 - Ministério das Cidades

CF, art. 21, XII-f e XX; 22, IX, XI; 23, II, VI, IX, XII; Lei nº 10.683/2003; Decreto nº 4665, de 3 de abril de 2003.
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 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

10ST - Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2008 Total Físico:Data Início: Data Término: 31R$ 516.356.290,0031/12/2015 Custo Total:

0056 - Implantação de Sistemas de Circulação Não-Motorizada - Lagarto - SE

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

0058 - Implantação de Sistemas de Circulação Não-Motorizada em Municípios - No Estado de Minas Gerais

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

0060 - Implantação de Sistemas de Circulação Não-Motorizada em Municípios - Estado da Bahia

Unidade Responsável:UO: 56101 - Ministério das Cidades

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 3



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

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

0062 - Implantação de Sistemas de Circulação Não-Motorizada - Distrito Federal

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

0066 - Implantação de Sistemas de Circulação Não-Motorizada em Municípios - Estado do Sergipe

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

0070 - Sistemas de Circulação Não Motorizados - Curitiba - PR

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

0088 - Sistemas de Circulação Não-Motorizada em Municípios - Estado do Rio de Janeiro

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

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

10SX - Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Produto Implantado, com tecnologia metroviária no sistema de trens urbanos de Salvador, no trecho de Lapa até Pirajá, atendendo todos os preceitos de segurança, confiabilidade e
adequação às normas de acessibilidade, viabilizando capacitar o sistema para transportar 200 mil passageiros/dia, ao final de sua implantação.

% de execução físicaUnidade de Medida:Trecho implantadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar maior acessibilidade e mobilidade à população da Região Metropolitana de Salvador por meio de uma modalidade de transporte segura, rápida, confiável e pontual.

Descrição
Continuidade da primeira fase do Metrô de Salvador, de Lapa a Pirajá, envolvendo a construção de 12,24 km de via dupla eletrificada, sendo 5,8 km em elevado, 1, 7 km em
subterrâneo e o restante em superfície, 8 estações, sendo 2 subterrâneas, 4 elevadas e 2 em superfície, do Centro de Manutenção e do Centro de Controle Operacional (CCO).
Contempla também a aquisição de 12 TUEs, dos quais 6 são de responsabilidade do Estado da Bahia e a implantação dos sistemas fixos e da bilhetagem eletrônica.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

O repasse dos recursos referentes ao contrato de financiamento (BIRD) e após sua conclusão, dos recursos exclusivos da União, dos convênios de co-gestão firmados entre a
União, o Estado da Bahia e o Município de Salvador, e hoje, com os previstos no PAC, é feito pela Administração Central da CBTU para a empresa municipal Companhia de
Transportes de Salvador - CTS, que executa o Projeto. De acordo com o programa de descentralização do serviço de transporte ferroviário urbano de passageiros, prevê-se a
elaboração do projeto, sua modelagem, o cronograma de execução das obras e dos serviços, a realização de processos licitatórios e a contratação de empresas para a execução da
Modernização. A licitação e a contratação das empresas é feita pela CTS - Companhia de Transportes de Salvador, que atesta as medições, paga as faturas com recursos
transferidos pela CBTU e lhe presta contas conforme critérios definidos pela Instrução Normativa nº 01/STN/97. São elaborados relatórios periódicos de acompanhamento da
evolução do Projeto. Nos Planos de Trabalho dos Convênios são estabelecidas as datas de conclusão dos serviços que, conforme a evolução dos mesmos, são postergadas ou
não.

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

31/12/2014Data Início: R$ 917.767.000,00Data Término:30/11/1999 100Custo Total: Total Físico:

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia Brasileira de Trens UrbanosUO: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
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Lei nº 8.693 de 03/08/93; Lei n° 10.257 de 10/072001; Decreto 4566 de 01/01/2003; Convênio 006-2005 de 24/09/2005 e seus aditivos; Convênio 009/2005/DT de 30/12/2005 e seus
aditivos; Convênio 04/2007 de 30/11/2007; Convênio 06/2007 de 05/12/2007.

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

10SY - Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Produto Implantado, com tecnologia metroviária no sistema de trens urbanos de Fortaleza separando as linhas de carga e passageiros, atendendo todos os preceitos de segurança,
confiabilidade e adequação às normas de acessibilidade, viabilizando capacitar o sistema de Fortaleza para transportar 185 mil passageiros/dia, ao final de sua implantação,
considerando as duas linhas: Sul e Oeste.

% de execução físicaUnidade de Medida:Trecho implantadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar maior acessibilidade e mobilidade à população da Região Metropolitana de Fortaleza por meio de uma modalidade de transporte segura, rápida, confiável e pontual.

Descrição
Apoio a continuidade à implantação do METRÔ (Projeto METROFOR), envolvendo a duplicação e eletrificação da Linha Sul, numa extensão de 24,1 km, com alteração do traçado
para passar em subterrâneo (3,9 km) pelo centro da cidade de Fortaleza e 2,2 em via elevada, a segregação do sistema de transporte ferroviário de carga em relação ao sistema de
passageiros, com a construção de 33 km de linha singela, construção de 4, reforma de 5 e recuperação de 5 estações, a construção de Centro de Administrativo e Operacional e do
Centro de Manutenção de Vila das Flores. Contempla também a aquisição de 10 TUEs, remanejamento de interferências com a construção de 13 pontes e viadutos e implantação
de sistemas de eletrificação, sinalização, telecomunicação e bilhetagem eletrônica.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

O repasse dos recursos é feito por transferência através de Convênio entre a União x Governo do Estado do Ceará x Companhia Brasileira de Trens Urbanos x Companhia
Cearense de Transportes Metropolitanos. A transferência final é feita diretamente da Administração Central da CBTU para empresa estadual Companhia Cearense de Transportes
Metropolitano - METROFOR.  O acordo de financiamento encerrou-se em 31/01/2007 e os recursos do JBIC foram repassados integralmente para Fortaleza. O complemento das
intervenções está em desenvolvimento com recursos diretos do tesouro Nacional e do Estado do Ceará.
De acordo com o programa de descentralização do serviço de transporte ferroviário urbano de passageiros, prevê-se a elaboração do projeto, sua modelagem, o cronograma de
execução das obras e dos serviços, a realização de processos licitatórios e a contratação de empresas para a execução do Projeto. Para a Linha Sul ( 1º estágio) foi realizada
licitação para contratação tipo "turn-key", de empresa para a realização das obras civis e fornecimento do material rodante e sistemas fixos. Parte dos Trens será fornecida pela
Contra Partida do Estado. Também foi licitado e assinado o contrato para a realização dos serviços de supervisão, fiscalização e controle de qualidade das obras e serviços.
A contratação das empresas é feita pelo METROFOR, que atesta as medições, paga as faturas com recursos transferidos pela CBTU e lhe presta contas conforme critérios definidos
pelo Manual de Movimentação de Recursos, aprovado pelo Conselho Diretor do Convênio de Estadualização. São elaborados relatórios periódicos de acompanhamento da
evolução do Projeto.

Localizador (es)
0023 - No Estado do Ceará

31/12/2013Data Início: R$ 1.180.645.800,00Data Término:31/12/1997 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 8.693 de 03/08/93; Lei n° 10.257 de 10/072001; Decreto 4566 de 01/01/2003; Convênio 011/2005/P de 25/11/2005 e seus aditivos; Convênio 007/2005/DT de 28/12/2005 e
seus aditivos.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia Brasileira de Trens UrbanosUO: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

10SZ - Apoio à Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador-BA

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Apoio à modernização do sistema de trens do subúrbio de Salvador

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema modernizadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar maior acessibilidade e mobilidade à população da Região Metropolitana de Salvador por meio de uma modalidade de transporte segura, rápida, confiável e pontual.

Descrição
Consiste na reabilitação física do sistema já existente, com a recuperação de 13,5 km de sua via permanente, 10 estações, 4 passarelas e 6 Trens Unidade Elétricos TUEs; na
execução de projetos e construção de 2 terminais de integração nas estações Calçada e Paripe; na substituição da estrutura metálica da ponte São João e de reforço da estrutura
de concreto; na modernização da subestação Lobato e na recuperação do sistema de eletrificação (rede aérea e subestações).

Finalidade

Unidade Responsável: Companhia Brasileira de Trens UrbanosUO: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 5
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Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

O repasse dos recursos referentes ao contrato de financiamento (BIRD) e após sua conclusão, dos recursos exclusivos da União, dos convênios de co-gestão firmados entre a
União, o Estado da Bahia e o Município de Salvador, e hoje, com os previstos no PAC, foram feitos pela Administração Central da CBTU para a empresa municipal Companhia de
Transportes de Salvador - CTS, que executa o Projeto. De acordo com o programa de descentralização do serviço de transporte ferroviário urbano de passageiros, prevê-se a
elaboração do projeto, sua modelagem, o cronograma de execução das obras e dos serviços, a realização de processos licitatórios e a contratação de empresas para a execução da
Modernização. A licitação e a contratação das empresas são feitas pela CTS - Companhia de Transportes de Salvador, que atesta as medições, paga as faturas com recursos
transferidos pela CBTU e lhe presta contas conforme critérios definidos pela Instrução Normativa nº 01/STN/97. São elaborados relatórios periódicos de acompanhamento da
evolução do Projeto. Nos Planos de Trabalho dos Convênios são estabelecidas as datas de conclusão dos serviços que, conforme a evolução dos mesmos, são postergadas ou
não.

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

31/12/2015Data Início: R$ 118.883.000,00Data Término:01/01/2000 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 8.693 de 03/08/93; Lei n° 10.257 de 10/072001; Decreto 4566 de 01/01/2003; Convênio 004-2005 de 24/09/2005 e seus aditivos; Convênio 010/2005/DT de 30/12/2005 e seus
aditivos; Convênio 004/2007 de 30/11/2007; Convênio 005/2007/DT de 05/12/2007 e seus aditivos e o Convênio 003/2010 de 05/10/2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura UrbanaSubfunção:Esfera:

10T2 - Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Projetos de acessibilidade ao sistema de transporte público para pessoas com restrição de mobilidade e deficiência.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar projetos de acessibilidade ao sistema de transporte público para pessoas com restrição de mobilidade e deficiência.

Descrição
Apoio técnico e/ou financeiro a projetos de adaptação do sistema de transporte urbano para atender a pessoas com deficiência, compreendendo veículos, vias e instalações.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Inicia-se com a abertura do processo de seleção de projetos apresentados por Estados, Municípios e Distrito Federal, por meio de consulta prévia, ao Ministério das Cidades. A
Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana analisa os pleitos com base nas diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, e de critérios
publicados previamente na página do Ministério das Cidades na Internet. A transferência dos recursos se dá mediante contrato de repasse entre o proponente selecionado e a Caixa
Econômica Federal - CEF. O proponente se encarrega de licitar e executar o projeto. A CEF faz o acompanhamento físico e financeiro da execução e liberação de recursos com a
autorização do Ministério das Cidades.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0064 - Apoio a Projetos de Acessibilidade - Niterói - RJ

0066 - Apoio a Projetos de Acessibilidade - Maceió - AL

0068 - Obras e Ações de Acessibilidade para Pessoas com Restrições de Mobilidade - Rio de Janeiro - RJ

31/12/2016Data Início: R$ 21.609.963,00Data Término:01/01/2008 24Custo Total: Total Físico:

CF, art. 21, XII-f e XX; 22, IX, XI; 23, II, VI, IX, XII; Lei nº 10.683/03; Lei nº 10.098/2000; Decreto nº 4665, de 3 de abril de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Mobilidade UrbanaUO: 56101 - Ministério das Cidades

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

10T9 - Implantação do Projeto de Eficiência Energética do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Unidade Responsável: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.AUO: 56201 - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. -

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 6



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Projeto de eficiência energética de 5 etapas completo e em operação.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Reduzir os custos de operação e manutenção dos sistemas operacionais e prediais, promovendo a melhoria de desempenho por meio da utilização de energia elétrica de modo
racional e eficiente.

Descrição
Atualização tecnológica de sistemas operacionais e prediais com a implantação das melhorias no ajuste da contratação de Energia Elétrica, conversão de energia de frenagem dos
trens para realimentação do sistema, sincronização de todo o sistema de tração dos trens, controle conjugado de demanda, e modernização predial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As etapas do projeto serão realizadas de forma direta, através da constituição de um grupo de trabalho encarregado de estruturar e desenvolver as ações de implementação do
Programa de Eficiência Energética da TRENSURB.

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

31/12/2007 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 35.482.637,0031/12/2016 Custo Total:

Estatuto social da TRENSURB, capítulo II, art 4°, que tem por objetivo "a contratação, implantação e exploração de um serviço de trens urbanos na Região Metropolitana de Porto
Alegre - RMPA, no Estado do Rio Grande do Sul; e a exploração de atividades conexas ou complementares às escritas na alínea anterior".

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

11IO - Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Recuperação das condições de confiabilidade e segurança para a regular operação do sistema de trens urbanos de Natal, constituído das Linhas - Norte com 38,5 Km de extensão e
12 estações, atendendo os municípios de Ceará Mirim, Extremoz e Natal; e - Sul com 17,7 Km de extensão e 10 estações, atendendo os municípios de Parnamirim e Natal

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema de trem urbano recuperadoProduto:

Especificação do Produto

Recuperar o Sistema de Trens Urbanos de Natal com o objetivo de restabelecer as condições de segurança e confiabilidade necessárias à produção de um transporte de
passageiros. Garantir a melhoria dos níveis de eficiência e promover a inserção do sistema de trens urbanos na política de transporte local, facilitando o processo de
descentralização. O Sistema de Natal é originário de uma linha de carga da RFFSA e, ao ser transferido para a CBTU em 1984, já apresentava problemas na sua infra-estrutura e
necessitava de investimentos para restabelecer as suas características básicas e as condições necessárias para uma operação segura e confiável. Ao longo dos anos a CBTU não
obteve sucesso em viabilizar projetos de modernização do sistema e os recursos destinados ao funcionamento do mesmo não permitiram o pleno atendimento das ações de
manutenção preventiva, muito menos a corretiva, o que provocou a degradação do sistema. Além disso a partir da concessão do serviço ferroviário de carga da malha nordeste à
CFN - Companhia Ferroviária do Nordeste, foi intensificado o transporte regular de carga, compartilhado nas linhas do sistema de passageiros, provocando o aumento do desgaste
do sistema existente, sendo que a manutenção do trecho permaneceu sob a responsabilidade da CBTU, por força do contrato celebrado com a RFFSA.

Descrição
A recuperação do sistema consiste nas seguintes intervenções: recuperação da frota de material rodante, composta por 3 locomotivas e 20 carros de passageiros, manutenção das
22 estações existentes; aquisição de materiais e realização de obras e serviços de recuperação da via permanente, com uma extensão de 56,2 km,  da oficina de manutenção e
melhorias no sistema de sinalização e de passagens de nível.. Tendo em vista a utilização de forma mais produtiva dos recursos, foi priorizada a contratação dos serviços em trecho
de maior demanda, o trecho Natal/Extremoz – Linha Norte (Fase 1), com 21,30 km, com orçamento de investimentos de R$ 98.630.213,00.  A Fase 2 contempla os trechos
Extremoz-Ceará Mirim da Linha Norte, e a Linha Sul (Natal-Parnamirim), com 34,90 km de via, com orçamento de investimentos de R$ 73.025.682,00.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será executada de forma direta e o gerenciamento dos recursos será feito pela CBTU, através do Superintendência de Natal.Prevê-se a elaboração do projeto, do
cronograma de execução de obras e serviços, a realização de processos licitatórios e a contratação de empresas para a execução do projeto. Serão designados gestores e fiscais
dos contratos, visando o acompanhamento e controle da execução do projeto, através das medições que servirão de base para a emissão das faturas para pagamentos.

Localizador (es)
0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

31/12/2016Data Início: R$ 171.655.895,00Data Término:01/04/2001 100Custo Total: Total Físico:

Unidade Responsável: Companhia Brasileira de Trens UrbanosUO: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 7



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Lei nº 8.693 de 03/08/93
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

11J9 - Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Recomposição das condições de confiabilidade e segurança para a regular operação do sistema de trens urbanos de João Pessoa com 30 Km de extensão e 12 estações,
atendendo os municípios de Santa Rita, Bayeux, João Pessoa e Cabedelo.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema de trem urbano recuperadoProduto:

Especificação do Produto

Recuperar o Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa com o objetivo de restabelecer as condições de segurança e confiabilidade necessárias à produção de um transporte de
passageiros. Garantir a melhoria dos níveis de eficiência e promover a inserção do Sistema de Trens Urbanos na política de transporte local, facilitando o processo de
descentralização.
O Sistema de João Pessoa é originário de uma linha de carga da RFFSA e, ao ser transferido para a CBTU em 1984, já apresentava problemas na sua infra-estrutura e necessitava
de investimentos para restabelecer as suas características básicas e as condições necessárias para uma operação segura e confiável. Ao longo dos anos os recursos destinados ao
funcionamento do mesmo não permitiram o pleno atendimento das ações de manutenção preventiva, muito menos a corretiva, o que provocou sua degradação. A partir da
concessão do serviço ferroviário de carga da malha nordeste à CFN - Companhia Ferroviária do Nordeste, foi intensificado o transporte regular de carga, compartilhado nas linhas do
sistema de passageiros, provocando o aumento do nível de desgaste do sistema existente, sendo que a manutenção do trecho permaneceu sob a responsabilidade da CBTU, por
força do contrato celebrado com a RFFSA.

Descrição
A recuperação do sistema consiste nas seguintes intervenções: recuperação da frota de material rodante, composta por  composta por 3 locomotivas, 24 carros de passageiros e 12
estações; aquisição de materiais e realização de obras e serviços de recuperação da via permanente com uma extensão de 30 km, da oficina de manutenção e melhorias no sistema
de sinalização e de passagens de nível.
 Tendo em vista a utilização de forma mais produtiva dos recursos, foi priorizada a contratação dos serviços em trecho de maior demanda, o trecho Santa Rita-Renascer (Fase 1),
com 18,25 km, com orçamento de investimentos de R$ 80.369.669,00.  A Fase 2 contempla o trecho Renascer-Cabedelo com 11,75 km de via, com orçamento de investimentos de
R$ 26.362.844,00.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação vem sendo executada de forma direta e o gerenciamento dos recursos feito pela CBTU, através da Superintendência de João Pessoa. Prevê-se a elaboração do projeto, do
cronograma de execução de obras e serviços, a realização de processos licitatórios e a contratação de empresas para a execução do projeto. Serão designados gestores e fiscais
dos contratos, visando o acompanhamento e controle da execução do projeto, através das medições que servirão de base para a emissão das faturas para pagamentos.

Localizador (es)
0025 - No Estado da Paraíba

31/12/2016Data Início: R$ 106.732.512,00Data Término:01/03/2002 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 8.693 de 03/08/93
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia Brasileira de Trens UrbanosUO: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

11JD - Modernização e Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Restauração das condições de confiabilidade e segurança para a regular operação do sistema de trens urbanos de Maceió com 32,1 Km de extensão e 15 estações, atendendo os
municípios de Maceió, Satuba e Rio Largo.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema de trem urbano modernizadoProduto:

Especificação do Produto

Recuperar/Modernizar o Sistema de Trens Urbanos de Maceió, com o objetivo de reestabelecer as condições de segurança e confiabilidade necessárias à produção de um
transporte de passageiros. Garantir a melhoria dos níveis de eficiência e promover a inserção do Sistema de Trens Urbanos na política de transporte local, facilitando o processo de
descentralização. Ao fim desta ação é esperada uma demanda da ordem de 40 mil passageiros/dia.
O Sistema de Maceió é originário de uma linha de carga da RFFSA e, ao ser transferido para a CBTU em 1984, já apresentava problemas na sua infra-estrutura e necessitava de
investimentos para restabelecer as suas características básicas e as condições necessárias para uma operação segura e confiável. Ao longo dos anos a CBTU não obteve sucesso
em viabilizar projetos de modernização do sistema, e os recursos destinados ao funcionamento do mesmo não permitiram o pleno atendimento das ações de manutenção
preventiva, muito menos a corretiva, o que provocou a degradação do sistema. Além disso, a partir da concessão do serviço ferroviário de carga da malha nordeste à CFN -

Finalidade

Unidade Responsável: Companhia Brasileira de Trens UrbanosUO: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 8



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Companhia Ferroviária do Nordeste foi intensificado o transporte regular de carga, compartilhado na linha do sistema de passageiros, provocando o aumento de desgaste do sistema
existente, sendo que a manutenção da trecho permaneceu sob a responsabilidade da CBTU, por força do contrato celebrado com a RFFSA.

Descrição
A recuperação/modernização do sistema visa o restabelecimento das condições de operação e manutenção e consiste nas seguintes intervenções: renovação da frota de material
rodante, composta atualmente por 3 locomotivas, 18 carros de passageiros, sendo 10 em operação, para 8 Veículos Leves sobre Trilhos - VLT - com 3 carros cada, com tração a
diesel, sendo 5 VLTs no trecho Maceió-Fernão Velho, 2 VLTs no trecho Fernão Velho-Lourenço de Albuquerque (Rio Largo) e 1 VLT de reserva; aquisição de equipamentos de
oficina e sobressalentes para manutenção de material rodante; recuperação de 8 estações e reconstrução de 7 estações; aquisição de materiais e realização de obras e serviços de
recuperação da via permanente, com uma extensão de 32,1 km, recuperação da oficina de manutenção; construção de passagens de nível, desvios ferroviários nas estações, obras
de drenagem, contenção de encostas, recuperação de ponte e serviços de consultoria/supervisão. Foi contratada em agosto/2009 a elaboração do projeto básico visando a
recuperação dos 32,1 km de linha existente. Também foi contratado o fornecimento da nova frota de material rodante, tendo sido recebida no final de 2010 a primeira composição de
VLT. A execução dos serviços de recuperação foi dividida em dois trechos, em função dos seus aspectos operacionais, e tendo em vista a prioridade na contratação em áreas de
maior demanda, como o trecho Maceió até Fernão Velho (FASE 1). A FASE 2 contempla o trecho Fernão Velho-Lourenço de Albuquerque.
O trecho Maceió-Fernão Velho, com extensão de 12,30 km, com 8 estações (4 a reformar e 4 a serem reconstruídas) operará com intervalo entre trens de 15 minutos no horário de
pico. O orçamento previsto para os investimentos é de R$ 174.755.386,77.
O trecho Fernão Velho - Lourenço de Albuquerque, com extensão de 19,80 km, com 7 estações (4 a reformar e 3 a serem reconstruídas) operará com intervalo entre trens de 30
minutos no horário de pico. O orçamento previsto para os investimentos é de R$ 68.791.536,48.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação está sendo executada de forma direta e o gerenciamento dos recursos feito pela CBTU, através da Superintendência de Maceió. Prevê-se a elaboração do Projeto, do
cronograma de execução de obras e serviços, a realização de processos licitatórios e a contratação de empresas para a execução do Projeto. Serão designados gestores e fiscais
dos contratos, visando o acompanhamento e controle da execução do Projeto, através das medições que servirão de base para a emissão das faturas para pagamentos.

Localizador (es)
0027 - No Estado de Alagoas

31/12/2014Data Início: R$ 243.546.923,00Data Término:01/01/2002 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 8.693 de 03/08/93
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

123N - Elaboração dos Projetos de Engenharia das Linhas 2 e 3 do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Elaboração de projetos de infra e superestrutura de via, de pátios, estações, subestações, obras de arte especiais, e sistemas de energia de tração, telecomunicações, sinalização e
ventilação.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Elaborar projetos de engenharia que viabilizem a implantação das Linhas 2 e 3 do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte, que possibilitarão, quando das suas implantações,
atender uma expectativa de demanda de 720mil passageiros por dia.

Descrição
Desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos para a linha 2, para ligar Calafate até a região dos Hospitais com 6,5km e para linha 3, ligando Savassi com a região da
Pampulha, passando por Lagoinha, com 11,5km.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O gerenciamento do projeto e dos recursos é realizado pela Administração Central e pela Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte. Empresas contratadas realizam as
medições dos serviços que permitem a emissão das faturas. São designados gestores e fiscais dos respectivos contratos, visando o acompanhamento e controle da execução do
Projeto, controlando e atestando as medições que servirão de base para a emissão dos pagamentos. Periodicamente são elaborados relatórios de acompanhamento da evolução do
Projeto.

Localizador (es)
0031 - No Estado de Minas Gerais

31/12/2013Data Início: R$ 11.200.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Unidade Responsável: Companhia Brasileira de Trens UrbanosUO: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 9



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Lei nº 8.693 de 03/08/93; Lei n° 10.257 de 10/07/2001; Decreto 4566 de 01/01/2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

142U - Adequação dos Sistemas de Trens Urbanos operados pela CBTU à Acessibilidade Universal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Sistemas de trens urbanos acessíveis às pessoas com restrição de mobilidade e portadores de deficiências.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema adequadoProduto:

Especificação do Produto

Propiciar aos sistemas de trens urbanos sob gestão da CBTU, nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Natal, João Pessoa e Maceió, condições de acessibilidade
universal para pessoas com restrição de mobilidade e portadoras de deficiências, em conformidade e em cumprimento ao estabelecido no Decreto nº5.296, de 02 de dezembro de
2004.

Descrição
Adequação dos sistemas de trens urbanos em nas(os):
Estações: Adequação das rampas, instalação de elevadores, adequação de corrimões, peitoris, comunicação visual, sonora, comunicação em braile, diferenciação de piso (piso tátil
direcional e de alerta), adequação de telefones públicos e bebedouros, revisão de normas operacionais, criação de sanitários acessíveis, altura de balcões de atendimento,
treinamento dos empregados em linguagens por sinais (Libras), assentos preferenciais, área especial para embarque, eliminação de espaço e altura diferenciada entre trens e
plataformas.
Entornos das Estações e Terminais: Calçadas (largura, condições de manutenção, rampas de acesso), eliminação/remanejamento de barreiras(telefones públicos, árvores, gelo
baiano, barreiras tipo “capa cegos”, lixeiras, extintores de incêndio, placas de comunicação), travessias com sinais sonoros.
Trens: Assentos especiais e locais para cadeiras de rodas, melhorias nas comunicações visuais e sonoras, nivelamento trem x plataforma, piso diferenciado, eliminação do espaço
entre o trem e a plataforma.
Prédios Administrativos e Oficinas: Vagas de estacionamento preferenciais, calçadas de acesso, eliminação de barreiras, rampas de acesso, comunicação visual (braile e libras),
piso diferenciado, sanitários acessíveis, mobiliário de recepção, assentos preferenciais, bebedouros.
Capacitação de Pessoal Operacional e Recepcionistas: Treinamento em Braile, Libras, atendimento a deficientes, revisão de normas incluindo acessibilidade ao cão guia.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Ação executada diretamente pelo Governo Federal, por meio de suas unidades responsáveis pelas administração e operação dos sistemas de trens urbanos.
Prevê-se a elaboração dos projetos, do cronograma de execução de obras e serviços, a realização de processos licitatórios e a contratação de empresas para a execução do
Projeto. Serão designados gestores e fiscais dos contratos, visando o acompanhamento e controle da execução, através das medições que servirão de base para emissão das
faturas para pagamentos.

Localizador (es)
0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0025 - No Estado da Paraíba

0026 - No Estado de Pernambuco

0027 - No Estado de Alagoas

0031 - No Estado de Minas Gerais

31/12/2014Data Início: R$ 69.779.331,00Data Término:01/01/2008 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 10.933 de 11 de agosto de 2004 e Decreto nº 5.296 de 02 de Dezembro de 2004
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia Brasileira de Trens UrbanosUO: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

142V - Elaboração de Estudos e Projetos Funcional, Básico e Executivo para Implantação e Expansão de Sistemas de Trens Urbanos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

No sistema de Belo Horizonte:
Desenvolver estudos de viabilidade e elaborar projetos básicos e executivos para expansão do sistema de trens de BH, no prolongamento do eixo da Linha 1, contemplando nos
respectivos trechos conforme enumerados acima: 1) cerca de 1,6 km a partir da estação Eldorado, junto às linhas de estacionamento do pátio de Eldorado, até a estação Novo
Eldorado, localizada na região onde hoje encontra-se a Oficina de Eldorado, que será removida e reconstruída em área próxima. Junto a estação Novo Eldorado será construída uma

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto elaboradoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Companhia Brasileira de Trens UrbanosUO: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 10



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

nova rodoviária para ônibus interestaduais, retirando parte dos ônibus de Belo Horizonte. Constituindo-se assim a implantação de um complexo de transporte intermodal em
Contagem, com construção de estação de metrô e terminal rodoviário; 2) cerca de 17,4 km a partir da futura estação Novo Eldorado no município de Contagem até a estação
Alterosa no município de Betim, com a implantação de 8 (oito) novas estações. O traçado deverá seguir o mesmo traçado da linha de carga, porém com as retificações necessárias
para se atingir os raios de curva mínimos exigidos para circulação dos trens do metrô. As características técnicas tanto das vias quanto dos sistemas fixos e do material rodante
deverão ser as mesmas da atual linha 1 em operação, de modo a permitir a continuidade da circulação dos trens em toda a extensão da via (Vilarinho – Alterosa).

No sistema de Recife:
Desenvolver estudos de viabilidade e elaborar EIA/RIMA e projetos básicos e executivos para implantação dos sistemas de VLTs contemplando nos respectivos trechos:
1)14 km de via permanente dupla com bitola métrica, viaduto ferroviário, sistemas de sinalização e telecomunicações, construção de 3 estações, recuperação de 1 estação e
aquisição de material rodante;
2) 6 km de via permanente dupla com bitola métrica, viaduto ferroviário/rodoviário, sistemas de sinalização e telecomunicações, construção de 4 estações, aquisição de material
rodante e desapropriações;
3) 18 km de  via permanente dupla com bitola métrica, viaduto ferroviário/rodoviário, sistemas de sinalização e telecomunicações, construção de 11 estações, 2 terminais de
integração, aquisição de material rodante e desapropriações;
4) 12 km de via permanente dupla com bitola métrica, viaduto ferroviário/rodoviário, sistemas de sinalização e telecomunicações, construção de 9 estações, 1 terminal de integração,
ampliação/recuperação de 1 terminal de integração, aquisição de material rodante e desapropriações;
5) a recuperação e duplicação de 16 km de via permanente dupla com bitola métrica, viaduto ferroviário/rodoviário,  sistemas de sinalização e telecomunicações, construção de 1
estação e 1 terminal de integração,  ampliação/recuperação de 4 estações, aquisição de material rodante e desapropriações.

E para a expansão dos respectivos trechos contemplando:
6) 8 km de via permanente dupla com bitola larga, viaduto ferroviário/rodoviário, sistemas de sinalização, telecomunicações e eletrificação, construção de 1 estação, 1 terminal de
integração e desapropriações;
7) Este estudo para implantação desta extensão contemplará apenas os projetos básicos e executivos e a recuperação de 1,1 km de via permanente singela com bitola métrica,
recuperação e ampliação de 1 estação.

No sistema de Natal:
Desenvolver estudos de viabilidade, elaborar EIA/RIMA, projetos básicos e executivos para implantação dos trechos relacionados.

No sistema de Maceió:
Desenvolver estudos de viabilidade, elaborar EIA/RIMA, projetos básicos e executivos para implantação dos trechos relacionados.

Nas Regiões Metropolitanas não operadas pela CBTU:
Por solicitação dos Governos locais, será avaliada técnica e econômicamente a solução de sistemas de transporte sobre trilhos.

Proporcionar maior acessibilidade e mobilidade às populações das Regiões Metropolitanas, particularmente às  dos sistemas de Belo Horizonte, Recife, Natal e Maceió, através da
ampliação da malha metroferroviária existente.
Estudar a viabilidade e avaliar técnica e economicamente o potencial de Regiões Metropolitanas visando a elaboração de projetos funcional, básico e executivo de sistemas de
transporte sobre trilhos, proporcionado às populações destas Regiões um transporte moderno, integrado ao modo rodoviário, dentro dos padrões de segurança, conforto, rapidez,
regularidade e pontualidade, que amplie a mobilidade e democratize o acesso à oportunidades do meio urbano, melhore a qualidade de vida e reduza o tempo e custo dos
deslocamentos.

Descrição
No sistema de Belo Horizonte:
Desenvolver estudos e elaborar projetos para implantação de extensão da Linha 1, nos trechos:
1) Estação Eldorado - Estação Novo Eldorado;
2) Estação Novo Eldorado - Estação Alterosa.

No sistema de Recife:
Desenvolver estudos e elaborar projetos para implantação de sistemas diesel de veículo leve sobre trilhos – VLT, nos trechos:
1) Cabo de Santo Agostinho – SUAPE (Cabo/SUAPE ou Cajueiro Seco/SUAPE);
2) Aeroporto - Werneck;
3) Cajueiro Seco - Macaxeira;
4) Joana Bezerra - terminal do SEI na PE-15;
5) Rodoviária - Cajueiro Seco;
e para expansão dos trechos:
6) Camaragibe - São Lourenço da Mata (eletrificado); e
7) do sistema diesel entre Curado e Rodoviária (este em alternativa ao sistema de VLT do trecho Rodoviária - Cajueiro Seco).

No sistema de Natal:
Desenvolver estudos e elaborar projetos para implantação da interligação do sistema de Trens Urbanos de Natal:
1) da estação Parnamirim ao Aeroporto Augusto Severo, com 1,5 km de extensão;
2) da estação Natal à Av. Bernardo Viera, com 3,0 km de extensão;
3) da estação Nova Alecrim ao Centro Administrativo e ao Estádio Municipal, com 7,0 km de extensão.

No sistema de Maceió:
Desenvolver estudos e elaborar projetos para implantação da interligação do sistema de Trens Urbanos de Maceió ao:
1) Porto de Jaraguá, cm 4,6 km de via singela e duas estações;
2) ao Aeroporto, com 21 km de extensão e 14 novas estações;
3) Shopping Iguatemi, com 3,1 km de extensão e 4 novas estações.

Estudos de viabilidade e avaliação técnica e econômica de sistemas sobre trilhos em Regiões Metropolitanas, atuando como ente do Governo Federal responsável pela ampliação
da participação do modal metroferroviário nos transportes das grandes cidades.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O gerenciamento dos projetos e dos recursos é realizado pela Administração Central e pelas Superintendências de Trens Urbanos. Empresas contratadas realizam as medições dos
serviços que permitem a emissão das faturas. São designados gestores e fiscais dos respectivos contratos, visando o acompanhamento e controle da execução da Ação,
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controlando e atestando as medições que servirão de base para a emissão dos pagamentos. Periodicamente são elaborados relatórios de acompanhamento da evolução dos
Projetos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0026 - No Estado de Pernambuco

0027 - No Estado de Alagoas

0031 - No Estado de Minas Gerais

31/12/2015Data Início: R$ 64.137.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 8.693 de 03/08/93; Lei n° 10.257 de 10/072001; Decreto 4566 de 01/01/2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

142W - Modernização dos Sistemas de Trens Urbanos de Passageiros sob Gestão da CBTU

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Os sistemas contarão com toda sua extensão de via permanente recuperada, construção de desvios, construção e recuperação de estações e terminais, reforma e adequação de
oficinas e pátios. Serão implantados sistemas de telecomunicação e sinalização adequados à operação do novo material rodante.
O material. rodante a ser utilizado será do tipo VLT – Veículo Leve Sobre Trilhos, movido a diesel, com composições de 3 carros, sendo 2 motores e 1 reboque.
Estas composições podem transportar até 600 passageiros cada, a uma velocidade comercial de 35 km/h, com economia substancial de consumo de combustível. O headway
(intervalo entre trens) será de 15 minutos no pico.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema modernizadoProduto:

Especificação do Produto

Transformar os Sistemas de Trens de Urbanos de Passageiros em sistemas modernos, eficientes, seguros e efetivamente integrados aos sistemas de transporte das Regiões
Metropolitanas onde se inserem, melhorando o atendimento das necessidades de deslocamento da população e contribuindo para aumentar a qualidade de vida nas regiões.
A CBTU, em consonância com a Constituição Federal de 1988 e Lei nº 8693 de 03/08/93, vem implementando uma série de intervenções com o intuito de dar aos sistemas
condições para serem efetivamente integrados à rede de transporte das áreas urbanas onde estão localizados, viabilizando a transferência de suas gestões aos governos locais,
estaduais ou municipais.

Descrição
O Projeto compreende a modernização dos Sistemas de Trens Urbanos de Passageiros, através da substituição do material rodante para modernos VLT, com tração diesel,
permitindo uma maior oferta de transporte com um menor intervalo entre viagens, recuperação e construção de estações, recuperação da via permanente, implantação de sistemas
de telecomunicações e sinalização, oficina de manutenção e integração com o modal rodoviário nas estações.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O gerenciamento do Projeto de Modernização e dos recursos será feito pela Administração Central e pelas Superintendências de Trens Urbanos da CBTU. Prevê-se que as
intervenções sejam desenvolvidas integralmente com os recursos do Tesouro Nacional, cabendo, se for de interesse, ações para obtenção de financiamento externo ou parceria
com os governos do Estado e Prefeituras locais. Prevê-se a elaboração dos projetos, dos cronogramas de execução de obras e serviços, as realizações de processos licitatórios e
as contratações de empresas para a execução dos Projetos. As licitações são feitas pela CBTU e as empresas contratadas realizam as medições dos serviços que permitem a
emissão das faturas. São designados gestores e fiscais dos respectivos contratos, visando o acompanhamento e controle da execução dos Projetos, controlando e atestando as
medições que servirão de base para a emissão dos pagamentos. Periodicamente são elaborados relatórios de acompanhamento da evolução dos Projetos.

Localizador (es)
0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0025 - No Estado da Paraíba

31/12/2016Data Início: R$ 533.894.242,00Data Término:02/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Lei Federal n° 10.257, de 10/072001; Lei no 8.693 de 03/08/93 - Descentralização da CBTU.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia Brasileira de Trens UrbanosUO: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

142X - Apoio ao Desenvolvimento e Fortalecimento Institucional da CBTU

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto
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Diagnóstico do setor realizado e divulgado.
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices Metro-ferroviários concebido, desenvolvido e implantado.
Projeto de revitalização das áreas lindeiras ao sistema de Maceió (projeto piloto) desenvolvido.
Sistema de Informações Gerenciais – SIG atualizado tecnológicamente.

% de execução físicaUnidade de Medida:Estudo e pesquisa realizadosProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver e fortalecer institucionalmente a CBTU, enquanto unidade componente da atuação do Ministério das Cidades, incrementando seu papel de instância de fomento do
setor metro-ferroviário e capacitando-a para o planejamento do transporte ferroviário – local e regional – de passageiros, de médio e longo prazo.

Descrição
Esta ação compreenderá a elaboração de estudos, projetos e desenvolvimento de sistemas de informação, abrangendo: 1 - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices
Metro-ferroviários; 2 - Elaboração de Diagnóstico Anual do Setor Metro-ferroviário; 3 - Modernização e Artualização Tecnológica do SIG - Sistema de Informações Gerenciais e 4 -
Elaboração de Projetos de Revitalização de áreas Lindeiras de Corredores Metro-ferroviários Urbanos e Regionais

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será executada de forma direta e o gerenciamento dos recursos será feito pela CBTU, através da Administração Central. Prevê-se a elaboração dos cronogramas de
execução, conceituação dos projetos e sistemas, contratação de empresas para desenvolvimento dos trabalhos. Serão designados gestor e fiscal para cada contrato, visando o
acompanhamento e controle da execução dos serviços através de medições que servirão de base para a emissão das faturas para pagamentos.
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices Metro-ferroviários demandará, também, a contratação de empresa ou organismo de coleta de preços para atualização
periódica dos preços dos insumos aplicados às composições de preços que compõem o banco de dados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 9.750.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 8693, de 03/08/1993, Estatuto Social da CBTU, Art 4º.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia Brasileira de Trens UrbanosUO: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

142Y - Recuperação e Melhorias no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Conforme trechos enumerados na “ Descrição” da Ação:
1-	Recuperação/melhorias da oficina (CMC); da via permanente e obras de artes especiais; do sistema de eletrificação; do (EOA); recuperação de 15 estações, realizando limpeza e
conserto de fachadas e saguões, eliminando infiltrações, goteiras, promovendo reparos de esquadrias e instalações e implantando 8 Bicicletários;aumentar a quantidade de salas
técnicas para atender o aumento da equipe de manutenção em razão da aquisição de novos trens para o sistema de Recife; recuperação/modernização do sistema de
telecomunicações (Implantação de Fibra ótica); da sinalização no trecho Recife – Coqueiral, com 10 km de extensão; de equipamento de tração de 13 TUEs; de equipamento de
freio e de ATC para 25 TUEs; de 4 locomotivas;  supervisão técnica; e recuperação/Melhorias/Aquisição de equipamentos para oficinas e veículos ferroviários para manutenção de
via permanente. Serão adaptados os sistemas de telecomunicações/iluminação/sonorização, CFTV e informação ao público, de 25 TUEs para atender adequadamente o aumento do
número de passageiros, previsto.
2-	Elaboração de projetos executivos; construção das estações Cabo de Santo Agostinho e Garapú; reforma e adequação das estações Ângelo de Souza, Pontezinha, Ponte dos
Carvalhos e Santo Inácio no trecho Cajueiro/Cabo e das estações Marcos Freire e Jorge Lins no trecho Cajueiro/Curado; construção de oficina de manutenção dos VLTs e dos
veículos rodoferroviários; posto de abastecimento, base de equipes de manutenção e 5 linhas de estacionamento de trens; pintura de 20 carros de passageiros; implantação de
sistemas de telecomunicações, sinalização e passagens em nível automatizadas e complementação de desapropriação.

% de execução físicaUnidade de Medida:Trecho ferroviário recuperadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar maior acessibilidade e mobilidade à população da Região Metropolitana de Recife, atender o aumento do número de passageiros, por meio de uma modalidade de
transporte segura, rápida, confiável e pontual, promovendo uma complementação de revitalização geral da Linha Centro e melhorias do trecho diesel de Cabo a Cajueiro Seco e de
Cajueiro Seco até Curado.

Descrição
1-Trecho da Linha Centro de Recife a Jaboatão e Coqueiral Camaragibe: Prevê intervenções complementares e não contempladas no PAC, promovendo recuperação/melhorias dos
sistemas de tração e freio dos trens antigos, da oficina de manutenção de Cavaleiro (CMC); da via permanente e obras de artes especiais; do sistema de eletrificação; do edifício
operacional administrativo (EOA); de salas técnicas; de locomotivas; recuperação/modernização de estações; do sistema de sinalização e do sistema de ATC de TUEs; dos sistemas
de telecomunicações/sonorização/iluminação, CFTV e de informação ao público nos TUEs, melhorando segurança e operação do sistema. Além de supervisão técnica; e
recuperação/Melhorias/Aquisição de equipamentos para oficinas e veículos ferroviários para manutenção de via permanente.
2-Trecho da Linha diesel de Cajueiro Seco/Cabo e Cajueiro Seco/Curado: Prevê intervenções complementares e melhorias no trecho de Linha métrica da STU-REC, não
contempladas na Ação do PAC, promovendo a elaboração de projetos executivos; construção de 2 estações; reforma e adequação 6 estações; construção de oficina de manutenção
de material rodante destes trechos; posto de abastecimento, base de equipes de manutenção e estacionamento de trens; melhorar o aspecto dos carros de passageiros,

Finalidade

Unidade Responsável: Companhia Brasileira de Trens UrbanosUO: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

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

promovendo a pintura de parte da frota; implantação de sistemas de telecomunicações, sinalização e passagens em nível automatizadas e complementação de desapropriação.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O gerenciamento dos recursos será feito pela Administração Central da CBTU e acompanhado pela Superintendência de Trens Urbanos do Recife. Prevê-se a elaboração do
cronograma de execução de obras e serviços, a realização de processos licitatórios e a contratação de empresas para promover as aquisições e a execução das intervenções. As
licitações serão feitas pela CBTU e as empresas contratadas realizarão as medições dos serviços que permitirão a emissão das faturas. serão designados gestores e fiscais dos
respectivos contratos, visando o acompanhamento e controle da execução da Ação, através de medições que servirão de base para a emissão de faturas para pagamentos.
Periodicamente serão elaborados relatórios de acompanhamento da evolução da Ação.

Localizador (es)
0026 - No Estado de Pernambuco

31/12/2016Data Início: R$ 330.640.680,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 8.693 de 03/08/93; Lei n° 10.257 de 10/072001; Decreto 4566 de 01/01/2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

1O34 - Adequação dos Sistemas de Trens Urbanos de Porto Alegre à Acessibilidade Universal (Decreto n.° 5.296 de 2004)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Projeto para Adequação dos Sistemas de Trens Urbanos de Porto Alegre nas Estações e Trens até 2014, conforme Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004 e Decreto nº 5.296 de 02
de dezembro de 2004.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Propiciar aos sistemas de trens urbanos, administrados e operados pelo Governo Federal, condições de acessibilidade universal para pessoas com restrição de mobilidade e
portadoras de deficiências.

Descrição
Adequação dos sistemas de trens urbanos nas(os):
Estações: Adequação das rampas, instalação de elevadores, adequação de corrimões, peitoris, comunicação visual, sonora, comunicação em braile, diferenciação de piso (piso tátil
direcional e de alerta), adequação de telefones públicos e bebedouros, revisão de normas operacionais, criação de sanitários acessíveis, altura de balcões de atendimento,
treinamento dos empregados em linguagens por sinais (Libras), assentos preferenciais, área especial para embarque, eliminação de espaço e altura diferenciada entre trens e
plataformas.
Entornos das Estações e Terminais: Calçadas (largura, condições de manutenção, rampas de acesso), eliminação/remanejamento de barreiras(telefones públicos, árvores, gelo
baiano, barreias tipo "capa cegos", lixeiras, extintores de incêndio, placas de comunicação), travessias com sinais sonoros.
Trens: Assentos especiais e locais para cadeiras de rodas, melhorias nas comunicações visuais e sonoras, nivelamento trem x plataforma, piso diferenciado, eliminação do espaço
entre o trem e a plataforma.
Prédios Administrativos e Oficinas: Vagas de estacionamento preferenciais, calçadas de acesso, eliminação de barreiras, rampas de acesso, comunicação visual (braile e libras),
piso diferenciado, sanitários acessíveis, mobiliário de recepção, assentos preferenciais, bebedouros.
Capacitação de Pessoal Operacional e Recepcionistas: Treinamento em Braile, Libras, atendimento a deficientes, revisão de normas incluindo acessibilidade ao cão guia.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Ação executada diretamente pelo Governo Federal, por meio de suas unidades responsáveis pelas administração e operação dos sistemas de trens urbanos.  Prevê-se a elaboração
dos projetos, do cronograma de execução de obras e serviços, a realização de processos licitatórios e a contratação de empresas para a execução do Projeto. Serão designados
gestores e fiscais dos contratos, visando o acompanhamento e controle da execução, através das medições que servirão de base para emissão das faturas para pagamentos.

Localizador (es)
0101 - No Município de Porto Alegre - RS

31/12/2007 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 45.069.909,0031/12/2016 Custo Total:

Lei nº10.933, de 11 de agosto de 2004
Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.AUO: 56201 - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. -

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 14



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

2D47 - Apoio a Implantação de Medidas de Moderação de Tráfego

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projeto apoiado de medidas de moderação de tráfego

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a segurança viária através de ações que minimizem os conflitos entre os diferentes modos de transporte e de circulação que interagem no ambiente urbano.

Descrição
Apoio à implantação de projetos de ajustes na infra-estrutura (geometria viária) e à sinalização viária urbana - horizontal, vertical e semafórica, através de ações que promovam:·
Medidas de segurança viária, sobretudo em cruzamentos perigosos e no atendimento aos conflitos gerados entre modais diferenciados (não-motorizados - a pé, bicicleta etc. e
motorizados - automóvel, ônibus, trem, metrô etc.);·Implantação de medidas de moderação de tráfego tais como: ampliação de passeios, implantação de travessias elevadas,
eliminação de barreiras arquitetônicas, implantação de passarelas etc.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Inicia-se com a abertura do processo de seleção de projetos apresentados por Estados, Municípios e Distrito Federal, por meio de consulta prévia, ao Ministério das Cidades. A
Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana analisa os pleitos com base nas diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável e de critérios publicados
previamente na página do Ministério das Cidades na Internet. A transferência dos recursos se dá mediante contrato de repasse entre o proponente selecionado e a Caixa Econômica
Federa - CEF. O proponente se encarrega de licitar e executar o projeto. A CEF faz o acompanhamento físico e financeiro da execução e liberação de recursos com a autorização
do Ministério das Cidades.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF, Art 21, XX, Lei nº 10683/2003 - Decreto nº 4665 de 03/04/2003
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Cidadania e Inclusão SocialUO: 56101 - Ministério das Cidades

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

2D49 - Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Gestor público capacitado

unidadeUnidade de Medida:Gestor público capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Promover o desenvolvimento institucional da gestão do transporte público e da mobilidade urbana por meio do aperfeiçoamento do marco regulatório, da assistência técnica e da
capacitação técnica e gerencial, com o objetivo de melhorar a qualidade e a eficiência do transporte público coletivo urbano, promover o uso racional do transporte privado individual,
incentivar a utilização de modos não-motorizados de transporte - à pé e bicicleta, melhorar a acessibilidade para as pessoas com deficiência física e com mobilidade reduzida,
incentivar o desenvolvimento tecnológico e a adoção de tecnologias não poluentes e incentivar participação social no planejamento e avaliação da qualidade da mobilidade urbana.

Descrição
Desenvolvimento de  ações de divulgação e consolidação da Política Nacional de Mobilidade Urbana,  promoção de seminários e audiências públicas, disponibilidade de  dados e
informações sobre os sistemas de mobilidade nas cidades brasileiras, publicação de  textos básicos e cadernos técnicos, promoção de assistência técnica, promoção de  cursos de
capacitação com os conteúdos da política, tais como:  ·	Planejamento da Mobilidade Urbana;·	A organização institucional do planejamento e gestão da  mobilidade;·	Gestão do
Sistema de Mobilidade;·	 Os mecanismos de monitoramento e avaliação de políticas locais de mobilidade;·	Regulação Econômica e Contratualização, dentre outros

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

As publicações, os textos, a assistência técnica, os cursos, seminários e encontros técnicos serão realizados por meio de parcerias, convênios, contratos, sob a coordenação da
equipe do Departamento de Regulação e Gestão da SEMOB.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade UrbanaUO: 56101 - Ministério das Cidades
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CF, Art 21, XX, Lei nº 10683/2003 - Decreto nº 4665 de 03/04/2003
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4398 - Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Trânsito

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estudos, pesquisas científicas, projetos, publicações e eventos desenvolvidos institucionalmente ou em parceria com órgãos ou entidades ligadas à área de trânsito, universidades
ou instituições de pesquisa.

unidadeUnidade de Medida:Projeto elaboradoProduto:

Especificação do Produto

Promover e divulgar estudos e pesquisas visando o aumento da segurança, o aprimoramento das normas, da gestão e da fiscalização de trânsito e desenvolver ou apoiar projetos
que induzam a inovação tecnológica na área de trânsito.

Descrição
Promoção da produção e da disseminação de conhecimento e a inovação tecnológica na área de trânsito por meio do desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos, da
elaboração e distribuição de publicações e da realização de cursos, congressos e eventos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratação ou parceria com instituições de pesquisa, universidades e órgãos ou entidades ligadas à área de trânsito para a realização de estudos, pesquisas, projetos e eventos
que promovam a inovação tecnológica e a produção e disseminação de conhecimento técnico e científico na área de trânsito.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.503/1997, de 23/09/97, art. 19, V e XVII, XVIII e XIX.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Infra-Estrutura de TrânsitoUO: 56901 - Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito -

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

4410 - Informações do Sistema Nacional de Trânsito

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Desenvolvimento, aperfeiçoamento, manutenção e atualização dos sistemas de dados e informações de gestão do Sistema Nacional de Trânsito - SNT.

unidadeUnidade de Medida:Sistemas mantidosProduto:

Especificação do Produto

Assegurar confiabilidade, segurança e atualização dos sistemas de dados e informações de gestão do Sistema Nacional de Trânsito - SNT.

Descrição
Aperfeiçoamento e manutenção de projetos já implantados ou em fase de implantação e desenvolvimento de novos projetos que visem prover dados e informações necessárias às
ações de educação e segurança no trânsito

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A implementação caracteriza-se pelo tratamento das informações que integram as bases de dados do SNT, de forma eficaz e segura, garantindo sua confiabilidade pela integração
com outras fontes de informações. Deve garantir ainda a disponibilidade destas informações aos diversos agentes que integram o SNT.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.503 (CTB), art. 19 incisos VIII, IX, X, XI, XIII e XIV e Capítulos XI e XII. Resolução CONTRAN nº 212/2006, alterada pela 338/2009; Lei Complementar nº 121/2006 e
Resolução CONTRAN nº 245/2007, alterada pelas 329/2009 e 364/2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Informatização e EstatísticaUO: 56901 - Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito -
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10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 452 - Serviços UrbanosSubfunção:Esfera:

4414 - Educação para a Cidadania no Trânsito

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Ações, projetos e programas desenvolvidos institucionalmente ou em parcerias com órgãos e entidades de trânsito, centros de pesquisas nacionais ou internacionais, universidades
etc.

unidadeUnidade de Medida:Projeto elaboradoProduto:

Especificação do Produto

Aumentar a conscientização, reeducação e a mudança cultural do cidadão relativa ao tema trânsito como forma de exercício da cidadania, inclusive desenvolvendo no cidadão um
comportamento pró-ativo e o envolvimento da comunidade, dos órgãos públicos e a sociedade civil sobre o assunto.

Descrição
Instrumentalização de professores e de outros agentes, como multiplicadores, no tema trânsito de forma transversal apoiados em material didático na rede de ensino e nas
comunidades; disseminação das experiências bem sucedidas na educação de trânsito e encontros municipais de envolvimento da comunidade, dos órgãos públicos e da sociedade
civil; elaboração, distribuição e difusão de material educativo à sociedade em diferentes; prêmio DENATRAN.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Ações educativas para planejamento e seleção das áreas de atuação; definição de conteúdos programáticos; confecção de material didático; treinamento de professores e
multiplicadores de agente voltados para área de educação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.503/1997 de 23/09/1997, art. 19, incisos XV , XVI ,XXII,XXIII e  art. 76.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Qualificação do Fator Humano no TrânsitoUO: 56901 - Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito -

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 131 - Comunicação SocialSubfunção:Esfera:

4641 - Publicidade de Utilidade Pública

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento
da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida.

Descrição
A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de interesse público, que assuma caráter educativo, informativo, de mobilização ou de
orientação social, ou ainda que contenha uma orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços públicos e que expresse, com objetividade e clareza, mediante
a utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
56901 - Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito - FUNSET

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 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

5174 - Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema modernizadoProduto:

Unidade Responsável: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.AUO: 56201 - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. -
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sistema modernizado

Especificação do Produto

Proporcionar à população da Região Metropolitana de Porto Alegre um sistema metro-ferroviário de superfície modernizado eficiente e confortável, visando a melhoria da mobilidade
urbana, da qualidade de vida e da redução do tempo e do custo dos deslocamentos.

Descrição
Substituição e requalificação de sistemas, edificações e equipamentos que estão no limite de obsolescência com agregação de novas tecnologias para melhoria da produtividade e
qualidade dos serviços ofertados nas estações, subestações, frota, via e pátio de manutenção.
Substituição da frota atual que está no limite de obsolescência agregando novas tecnologias para melhoria da produtividade e qualidade dos serviços ofertados. Os novos trens,
serão em número de 28, compostos  por  seis  carros,  sendo  “MA” e “MB”  (Carros  de Extremidades  Motorizados com Cabine ), “MC”e “MD” (Carros Intermediários Motorizados) e
”RA” e “RB” (Carros Reboques Não Motorizados). Capacidade nominal do trem será de no mínimo 1.680 passageiros definida para uma densidade de 6 passageiros em pé por m2.
A alimentação elétrica do trem será através de catenária em 3.000 Vcc. A bitola do rodeiro é de 1.600 mm. A caixa do trem deverá será em aço inox. Com condução automática
(ATO), freio regenerativo, ar condicionado, acessibilidade universal, sistema multimídia e CFTV.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será executada de forma direta e o gerenciamento dos recursos será feito pela TRENSURB. Prevê-se a elaboração de projetos, a elaboração do cronograma de execução de
obras e serviços, a realização de processos licitatórios e a contratação de empresas para a execução do referido projeto de modernização. Serão designados gestores e fiscais dos
contratos, visando o acompanhamento e controle da execução, por meio de medições que servirão de base para a emissão das faturas para pagamentos.

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

31/12/2003 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 916.447.801,0031/12/2016 Custo Total:

Decreto nº 84.640, de 17.04.1980; Estatuto social da TRENSURB, cap.2, art.4º.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

5176 - Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Produto a ser complementado / implantado a partir de 2012: Aquisição de mais 10 TUEs através do PAC II, além da conclusão da construção do Pátio de Manobras de Trens de
Vilarinho (obras civis e rede aérea); melhorias da sinalização incluindo substituição dos ATCs de bordo em 25 TUEs; ampliação de oficinas e de pêra ferroviária em São Gabriel; e
aquisição de novos equipamentos de manutenção, para atender adequadamente a sobrecarga das vias com a entrada dos novos trens.

% de execução físicaUnidade de Medida:Trecho implantadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar maior acessibilidade e mobilidade à população da Região Metropolitana de Belo Horizonte, ampliando atualmente a oferta de lugares na Linha 1, por meio de uma
modalidade de transporte segura, rápida, confiável e pontual.

Descrição
Conclusão da Implantação da Linha 1 do Trem Metropolitano de Belo Horizonte entre Eldorado e Vilarinho, constituindo-se da etapa final em consonância com o escopo do
Programa CBTU-BIRD/BH. Iniciado em abril de 1995, teve como produto a expansão do sistema em mais 5,7km, no trecho entre as Estações de São Gabriel e Vilarinho, incluindo
também algumas intervenções físicas, no trecho Eldorado - São Gabriel e no Complexo de Manutenção, melhoria para o sistema de transporte, como a implantação do CTA -
Controle de Tráfego por Área em Belo Horizonte; desapropriações e reassentamentos; construção de mais 8 estações e 3 terminais de integração, complementando as 19 estações
e 4 terminais do sistema; construção do edifício sede da administração; implantação e montagem de sistemas de eletrificação, sinalização, telecomunicação, bilhetagem automática;
aquisição de equipamentos de oficinas e de manutenção de via permanente, de material rodante (20 Trens Unidade Elétrica - TUE´S, complementando 25 TUE´S, na fase do Projeto
BIRD), supervisão, estudos, projetos, treinamento e gerenciamento, despesas  de importação e transporte de equipamentos. E para atender necessidades atuais de crescentes
demandas de passageiros, contemplará também a aquisição de mais 10 TUEs através do PAC II, além da conclusão da construção do Pátio de Manobras de Trens de Vilarinho
(obras civis e rede aérea); melhorias da sinalização incluindo substituição dos ATCs de bordo em 25 TUEs; ampliação de oficinas e de pêra ferroviária em São Gabriel; e aquisição
de novos equipamentos de manutenção, para atender adequadamente a sobrecarga das vias com a entrada dos novos trens.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O gerenciamento dos recursos é feito pela Administração Central da CBTU e acompanhado pela Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte. Partindo da elaboração do
projeto, do cronograma de execução de obras e serviços, a realização de processos licitatórios e a contratação de empresas para a execução do projeto. As licitações são feitas pela
CBTU, as empresas contratadas realizam medições dos serviços que permitem a emissão das faturas. São designados gestores e fiscais dos respectivos contratos (CBTU), visando
o acompanhamento e controle da execução do projeto, através de medições que servirão de base para a emissão de faturas para pagamentos. Periodicamente são elaborados
relatórios de acompanhamento da evolução do projeto.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Companhia Brasileira de Trens UrbanosUO: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
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0031 - No Estado de Minas Gerais

30/09/2015Data Início: R$ 1.119.316.711,00Data Término:01/01/1995 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 8.693 de 03/08/93; Lei n° 10.257 de 10/072001; Decreto 4566 de 01/01/2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

5754 - Implantação do Trecho Rodoviária-Camaragibe e Modernização dos Trechos Recife - Jaboatão, Coqueiral - Rodoviária e Recife - Cabo do
Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Na Linha Sul, consiste na implantação de tecnologia metroviária em 14,3km de via, ligando Recife a Cajueiro Seco, no Município de Jaboatão dos Guararapes, com construção de
estações e terminais de passageiros, implantação dos sistemas de eletrificação, sinalização, telecomunicações, bilhetagem automática e recuperação de material rodante incluindo a
climatização de 25 TUEs. Modernização do sistema existente de 11 Km entre Cajueiro Seco e Cabo, com duplicação de parte da via e recuperação da infraestrutura e  substituição
do material rodante por 7 veículos leves sobre trilhos (VLT´S).   A intervenção na Linha Sul é complementada com a aquisição de mais 15 TUEs e realocação da linha ferroviária de
carga, entre Afogados e Cajueiro Seco, segregando-a do transporte de passageiros.  Na Linha Centro, além de melhorias no trecho entre Recife/Jaboatão eCoqueiral/Rodoviária,
consiste em sua expansão compreendendo a implantação de 4,7km de via e a construção de duas novas estações (Cosme e Damião e a Estação Terminal Camaragibe), ligando a
Estação Rodoviária (TIP) a Camaragibe (TIMBI).

% de execução físicaUnidade de Medida:Trecho implantadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar maior acessibilidade e mobilidade à população da Região Metropolitana de Recife por meio de uma modalidade de transporte segura, rápida, confiável e pontual.

Descrição
O Projeto de Recife contempla intervenções nas duas linhas do sistema. Na Linha Sul, consiste na implantação de tecnologia metroviária em 14,3km de via, ligando Recife a
Cajueiro Seco, no Município de Jaboatão dos Guararapes, com construção de estações e terminais de passageiros, implantação dos sistemas de eletrificação, sinalização,
telecomunicações, bilhetagem automática e recuperação de material rodante incluindo a climatização de 25 TUEs. Modernização do sistema existente de 11 Km entre Cajueiro Seco
e Cabo, com duplicação de parte da via e recuperação da infraestrutura e  substituição do material rodante por 7 veículos leves sobre trilhos (VLT´S).   A intervenção na Linha Sul é
complementada com a aquisição de mais 15 TUEs (Aprovados no PAC I) e realocação da linha ferroviária de carga, entre Afogados e Cajueiro Seco, segregando-a do transporte de
passageiros.  Na Linha Centro, além de melhorias no trecho entre Recife/Jaboatão eCoqueiral/Rodoviária, consiste em sua expansão compreendendo a implantação de 4,7km de
via e a construção de duas novas estações (Cosme e Damião e a Estação Terminal Camaragibe), ligando a Estação Rodoviária (TIP) a Camaragibe (TIMBI).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O gerenciamento dos recursos referentes ao contrato de financiamento (BIRD) e após sua conclusão, dos recursos exclusivos da União, e hoje, com os previstos no PAC, é feito
pela Administração Central da CBTU e acompanhado pela Superintendência de Trens Urbanos do Recife. Prevê-se a elaboração do projeto, do cronograma de execução de obras e
serviços, a realização de processos licitatórios e a contratação de empresas para a execução do projeto. As licitações são feitas pela CBTU e as empresas contratadas realizam as
medições dos serviços que permitem a emissão das faturas. São designados gestores e fiscais dos respectivos contratos, visando o acompanhamento e controle da execução do
projeto, através de medições que servirão de base para a emissão de faturas para pagamentos. Periodicamente são elaborados relatórios de acompanhamento da evolução do
projeto.

Localizador (es)
0026 - No Estado de Pernambuco

30/12/2013Data Início: R$ 1.225.868.000,00Data Término:31/03/1996 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 8.693 de 03/08/93; Lei n° 10.257 de 10/072001; Decreto 4566 de 01/01/2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia Brasileira de Trens UrbanosUO: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

6622 - Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Profissional encarregado da execução de atividades relativas ao trânsito.

unidadeUnidade de Medida:Profissional capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Qualificação do Fator Humano no TrânsitoUO: 56901 - Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito -
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Capacitar profissionais encarregados das diversas áreas no trânsito, tais como: fiscalização ,  habilitação de condutores, educação e engenharia, dentre outras.

Descrição
Capacitação e a formação de profissional encarregado da execução de atividades relativas ao trânsito, mediante elaboração de projetos, tais como engenharia, educação,
policiamento ostensivo, fiscalização, operação, administração de trânsito e avaliação de condutores, visando formar mão-de-obra qualificada para atender às necessidades de
estados, municípios e do Distrito Federal, bem como a distribuição dos materiais técnicos relacionados com a capacitação dos profissionais envolvidos.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Planejar e selecionar os temas de atuação bem como o público-alvo; a definição cronológica, a grade curricular, a carga horária e o local do curso; definir o uso de equipamentos
audiovisuais/multimídia; organizar palestras e debates; avaliar a aprendizagem e contratar instrutores, por meio de levantamentos prévios da necessidade de capacitação, eleição e
divisão do inicio das capacitações conforme instrução consolidada entre o Denatran e os demais órgãos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.503, de 23/09/1997, art. 19, incisos VI, X, XIX e XXIII.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

7L64 - Expansão e Melhoria da Malha Metroviária do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Implantação de metrô

% de execução físicaUnidade de Medida:Trecho implantadoProduto:

Especificação do Produto

Concluir a implantação da Linha 1, estendendo a operação do metrô desde São Leopoldo até Novo Hamburgo (3ª etapa).

Descrição
Expansão da Linha 1 (S. Leopoldo/N. Hamburgo)Implantação de 9,3 km de metrô, em via elevada, linha dupla, bitola 1,60 m, 4 estações. Inclui a execução das obras civis e o
fornecimento e instalação dos sistemas fixos operacionais (energia, rede aérea, sinalização e controle, telecomunicação e sistemas auxiliares). As simulações operacionais
realizadas apontam para a necessidade de prever a aquisição de 8 (oito) TUEs, em acréscimo à frota existente de 25 (vinte e cinco) TUEs.
A 1ª etapa da implantação da Linha 1, entre Porto Alegre e Sapucaia do Sul foi concluída em 1985 e a 2ª etapa, até São Leopoldo, foi concluída em  2000. A geração de empregos e
atração de indústrias, principalmente no setor calçadista , criou, na região metropolitana, um importante polo econômico no eixo norte, compreendendo os municípios de São
Leopoldo, Novo Hamburgo, e cidades vizinhas. Enquanto São Leopoldo e Canoas destacam-se como principais centros educacionais da região, Novo Hamburgo apresenta
características industriais e forte setor de serviços.
A necessidade de suprir os deslocamentos entre esses dois polos, e deles com Porto Alegre, justifica a ampliação da Linha 1, além de constituir-se em importante alternativa à BR-
116, no que tange ao seu atual estado de saturação. Constituir-se-á, ainda, em importante fator de otimização dos investimentos anteriores, pelo maior aproveitamento das
instalações e equipamentos existentes e redução dos custos operacionais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Expansão da Linha 1: Recursos do Governo Federal;

Localizador (es)
0056 - Expansão e Melhoria da Malha Metroviária do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - No Estado do Rio Grande

28/02/2008 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 824.171.000,0031/12/2012 Custo Total:

Estatuto social da TRENSURB, capítulo II, art 4º, que tem por objeto “a contratação, implantação e exploração de um serviço de trens urbanos na Região Metropolitana de Porto
Alegre - RMPA, no Estado do Rio Grande do Sul”; e a exploração de atividades conexas ou complementares às descritas na alínea anterior.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.AUO: 56201 - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. -

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 453 - Transportes Coletivos UrbanosSubfunção:Esfera:

7S32 - Implantação do Corredor T5 (Transolimpico) de Trânsito Urbano na Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema apoiadoProduto:

Unidade Responsável:UO: 56101 - Ministério das Cidades
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Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0056 - Apoio à Implantação da Ligação Barra da Tijuca-Deodoro do Corredor Estrutural de Transporte do Rio de Janeiro - RJ

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

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 452 - Serviços UrbanosSubfunção:Esfera:

8028 - Fortalecimento Institucional dos Órgãos e Entidades do Sistema Nacional de Trânsito - SNT

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Reuniões, fóruns, encontros, visitas técnicas, ações de fiscalização, propostas de elaboração e/ou alteração de normas de trânsito e manuais e outras publicações elaboradas ou
revisadas e distribuídas aos órgãos e entidades do SNT.

unidadeUnidade de Medida:Projeto elaboradoProduto:

Especificação do Produto

Promover a melhoria do desempenho dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito-SNT e fomentar a integração de novos municípios ao SNT.

Descrição
Promoção do fortalecimento do SNT a partir do fomento à integração de municípios ao sistema, ações de acompanhamento, monitoramento e suporte às atividades dos órgãos de
trânsito, articulação dos órgãos e entidades do SNT, ações de fiscalização de competência do DENATRAN e realização de propostas para o aperfeiçoamento das normas de
trânsito.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Realização de reuniões, fóruns e encontros com órgãos ou entidades do SNT e outras entidades ligadas ao trânsito. Visitas técnicas aos órgãos e entidades do SNT para
acompanhamento e monitoramento de suas atividades. Criação de mecanismos de avaliação institucional e organizacional dos órgãos e entidades do SNT. Elaboração de propostas
para o aperfeiçoamento da legislação de trânsito, conclusão da regulamentação do CTB e atualização da Política Nacional de Trânsito. Elaboração, revisão e distribuição de
manuais técnicos e outras publicações aos órgãos e entidades do SNT. Fiscalização das atividades exercidas pelos órgãos ou entidades estaduais de trânsito e entidades
credenciadas pelo DENATRAN.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.503/97, de 23/09/97, art. 19, incisos III, V, XVIII, XIX, XXI, XXII e XXIII.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Planejamento Normativo e Estratégico do Sistema NacionalUO: 56901 - Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito -

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 452 - Serviços UrbanosSubfunção:Esfera:

8487 - Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Eventos, cursos, estudos e projetos elaborados por órgãos e entidades do SNT e/ou outras instituições ligadas à área de trânsito, incluindo a produção de material gráfico de apoio
aos mesmos.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Planejamento Normativo e Estratégico do Sistema NacionalUO: 56901 - Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito -
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Reduzir a mortalidade, gravidade e número de acidentes de trânsito no País apoiando a implementação de projetos de órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e/ou
outras ligadas à área de trânsito.

Descrição
Apoio aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito e/ou outras ligadas à área de trânsito na realização de eventos, cursos, estudos e projetos, que contribuam para a
redução da mortalidade, gravidade e número de acidentes de trânsito no território nacional.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Apoio à realização de eventos, cursos, estudos e projetos voltados à segurança no trânsito, que promovam, por meio da disseminação de conhecimento técnico, a padronização de
procedimentos e uma maior eficiência dos órgãos e entidades do SNT no desempenho de suas atribuições.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0062 - Apoio a Projetos e Campanhas de Redução de Acidentes no Trânsito - Novo Hamburgo - RS

Lei nº 9.503/97, de 23/09/97, art. 19, inciso V, XXII e XXIII.
Base Legal da Ação
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