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Plano Especial de Auditoria de Obras 2003

Relatório Sintético 

Caracterização da obra 
 
Ano orçamento: 2003                        UF: MG

Nome do programa de trabalho: Implantação do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG -

Trecho Calafate - Barreiro 
Número do programa de trabalho:  26.783.0222.5753.0003

Nome da UO: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 
Número da UO: 39208

Tipo de Obra: Ferrovia, metropolitano e trem urbano

   Processo: 4628/2003-7

Importância Socioeconômica: LINHA 2- TRECHO CALAFATE/BARREIRO

 

 

 

 

 

Em Belo Horizonte, terceira capital do país, torna-se inviável o atendimento pelo sistema de ônibus

convencional dos 2.900.000 passageiros diários da RMBH (Região Metropolitana), que conta com

4.819.288 habitantes (censo 2000 do IBGE; estimativa anterior de 1996: 3.810.662 habitantes).

 

Para reduzir o consumo de combustíveis, os índices de poluição sonora e atmosférica e o número de

acidentes na área central da cidade, há necessidade urgente de reestruturação e racionalização do

sistema de transporte da RMBH, com a conclusão das obras do metrô iniciadas em 1985 e prejudicadas

por repetidas paralisações.

 

O traçado do metrô segue o da linha ferroviária de carga, sendo que, com o aproveitamento da faixa de

domínio existente, reduz-se o valor das desapropriações e o custo da implantação, bem como equaciona-

se o problema das passagens de nível.

 

Com a implantação do trecho Calafate-Barreiro serão eliminadas, em média, 2.000 viagens de ônibus por

dia. A demanda prevista  para o trecho é de 140.000 passageiros por dia.

 

A região do Barreiro é predominantemente industrial, com população operária. Nas proximidades do

futuro terminal de integração metrô-ônibus do Bairro Salgado Filho está concluída a Via 210 (Av. Tereza

Cristina), o que acarreta adensamento populacional e de tráfego.

 

Os resultados da pesquisa sobre o perfil do usuário do metrô, atualizada com dados de 1996, revelam a
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importância social do sistema Trem Metropolitano de BH: 69 % dos usuários são trabalhadores e 60 %

dos usuários situam-se na faixa de renda de 0 a 4 salários mínimos.

Observações:
 

Projeto Básico
 
Informações Gerais

 
Projeto(s) básico(s) abrange(m) toda obra

 
Exige licença ambiental: Sim

 
Possui licença ambiental: Sim

 
As medidas mitigadoras estabelecidas pelo EIA estão sendo implementadas tempestivamente? Sim

 
Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção,
gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento? Não

 
Projetos Básicos

Data Elaboração: 05/04/1982  Custo da obra: R$           41.637.449,30  Data Base: 01/07/1994 
 
Objeto: IMPLANTAÇÃO DO TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE

 

O projeto básico concluído pelo MT/GEIPOT (1982) compunha-se de projeto executivo para as obras

civis, com orçamento detalhado, e de projeto básico para os demais componentes do empreendimento

(sistemas fixos e material rodante), os quais não foram objeto de estimativas de custo (estes

componentes não foram ainda licitados nem contratados). Englobava todo o sistema metroviário então

previsto (trechos Eldorado-São Gabriel e Calafate-Barreiro). Foi atualizado em 1998 em seus aspectos

técnico-construtivos para as obras civis, quando da retomada das obras do trecho Calafate-Barreiro,

adaptando o traçado para seguir rigorosamente o leito da atual faixa ferroviária (minimizando as

intervenções urbanas e o conseqüente custo de desapropriações).  Existe portanto a necessidade de

atulização técnica do projeto básico para os demais componentes (sistemas fixos e material rodante

antes de sua contratação, devido ao longo tempo transcorrido desde a preparação do projeto inicial.

Essa necessidade está detalhada no item "Outras irregularidades" deste formulário, com proposta de

determinação.
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Observações:
O valor do projeto básico ( obras civis do trecho Calafate-Barreiro - R$ 41.637449,30) é bastante inferior

ao valor total do contrato correspondente (contrato 009/85-DT), porque o contrato abrange a maioria

das obras civis do trecho Eldorado-São Gabriel (todo o trecho atualmente em operação), realizadas ao

longo das décadas de 80 e 90, além do ramal Calafate-Barreiro. Esse valor corresponde ao valor

contratado para as obras civis do trecho Calafate-Barreiro.  O valor é fornecido aqui em reais, com data-

base 30.06.1994, por ter sido nessa data convertido de acordo com a legislação do Plano Real  (MP

681/94 e reedições). Assim, a estimativa de valor do projeto básico é efetivamente uma revisão

posterior do valor inicial orçado em 1982, utilizando os preços já cotados na planilha contratual, com

data-base 1994.

 

 
 

Execução Física
 
Dt. Vistoria: 07/04/2003                        Percentual realizado: 38

Data do Início da Obra: 10/08/1998                        Data Prevista para Conclusão: 31/08/2004

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: concluídas 7 OAE´s (em execução mais 3

das 19 previstas); concluídos 52 % da terraplenagem/contenções, 36 % vedação, 39 % da edificação da

Estação Amazonas e 24 % da desapropriação (segundo critério de valor) 

Observação:
Data de início das obras - data da emissão pela CBTU da primeira Ordem de Serviço referente ao trecho

 

Data prevista para conclusão : em virtude da inexistência de projetos executivos e processos licitatórios

relativos às etapas posteriores (sistemas fixos, eletrificação, material rodante, controle e

telecomunicações), a CBTU não dispõe de cronograma definido da conclusão total (salvo obras civis). A

estimativa apresentada foi elaborada pela CBTU utilizando o encadeamento das etapas de obras civis

(para os quais existem projeções mais precisas) e das etapas seguintes, utilizando-se os prazos

contratuais reais das obras no trecho São Gabriel-Via Norte (cujos dados são bastante recentes),

ponderados pela extensão dos respectivos trechos.
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Execução Financeira/Orçamentária
 
Primeira Dotação: 01/07/1998   Valor estimado para conclusão: R$ 369.741.294,03

 
Desembolso

Origem Ano Valor Orçado Valor Liquidado Créditos

Autorizados

Moeda

União 2003 35.300.000,00 0,00 35.300.000,00 Real

União 2002 32.160.000,00 7.126.329,28 7.339.600,00 Real

União 2001 20.170.900,00 17.383.900,00 18.153.810,00 Real

União 2000 30.000.000,00 9.899.999,97 Real

União 1999 3.249.412,00 3.244.233,00 Real

União 1998 20.050.000,00 8.050.000,00 Real

Observação:
 Valor estimado para conclusão -  com base no valor original fornecido pela CBTU em 2002 (TC

006.829/2002-6 - Levantamento FISCOBRAS). Essa estimativa original de conclusão de obras civis e

sistemas (estes a partir do valor em dólares de serviços equivalentes contratados e pagos no trecho São

Gabriel/Venda Nova) atingiu o total de US$ 138.600.000,00), devendo ser subtraído do valor total em

dólares pago pelas obras civis já faturadas (US$ 20.507.711,34, conversão pelo dólar da data do efetivo

pagamento). Para 2003, as seguintes revisões são necessárias:

 

1) substituição do valor do trecho Calafate-Barreiro do TA 20 do contrato 009/85-DT (R$ 42.164.896,70)

pelo do TA 21 (R$ 43.516.384,12) - valores a P0 de junho de 94 acrescidos de verba para canteiro e

mobilização de 10 % sobre o valor da obra;

 

2) acréscimo do valor de obras do próprio trecho que foram excluídas do contrato e que terão que ser

licitadas individualmente (total R$ 7.044.806,01, relação individualizada dos itens no TC 005.435/2003-5) -

valores a P0 de junho de 94 acrescidos de verba para canteiro e mobilização de 10 % sobre o valor da

obra;

 

3) atualização do valor total (US$ 126.623.730,83) para a cotação oficial do dólar em 02/05/2003 (R$ 2,92

- fonte: Banco Central - www.bcb.gov.br), resultando em um valor estimado de R$ 369.741.294,03.

 

 

 

OBS: Valores a P0 em reais de jun/94 � R$ 1,00 = US$ 1,00 (cotação em 01/07/1994; fonte: Banco Central �

 www.bcb.gov.br) - esta foi a cotação utilizada na conversão dos valores a P0 em dólares quando do
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cálculo do valor total do projeto em US$.

 

 

 

 

 

Contratos/Convênios
Contratos Principais

 

Dados básicos 
 
Objeto do Contrato: EXECUÇÃO NO REGIME  DE EMPREITADA DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO

DO TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE  
 
No. Contrato: 009/85-DT                        Data da Assinatura: 25/02/1985 
 
CNPJ Contratada:                          Razão Social: Consórcio BH Metrô  
 
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
Situação Inicial 
 
Vigência Inicial: 11/10/1985 a 11/04/1988                        Valor Inicial: Cr$      130.770.000.000,00 
 
Data Base: 11/10/1985                        SIASG: -- 
 
Volume do Serviço: 37,0000 km                        Custo Unitário: 3.534.324.324,32 Cr$/km 
 
Condições de Reajuste: ÍNDICES COLUNAS 33, 34, 35, 36, 38 E 46 DA REVISTA CONJUNTURA

ECONÔMICA DA FGV - BASE JAN./84. 
 
Situação Atual 
 
Vigência Atual: 10/08/2000 a 31/12/2003                        Valor Atual: R$          201.756.730,86 
 
No. Termo Aditivo Vigente: TA 21                        Assinatura Último Termo Aditivo: 20/12/2002 
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Situação: Em andamento.                        Rescisão:   
 
Data Base Atual: 01/07/1994                        Alterações do Objeto:   
 
Volume do Serviço Atual: 37,0000 km                        Custo Unitário Atual: 5.452.884,61 R$/km 
 
Condições Atuais de Reajuste: ÍNDICES COLUNAS 33, 34, 35, 36, 38 E 46 DA REVISTA

CONJUNTURA ECONÔMICA DA FGV - BASE JAN./84. 
 
Observações:
Contrato 009/85.

 

O contrato foi assinado anteriormente ao Decreto-lei 2300/86 e, conforme levantamento feito pela

CBTU, houve, até  01.02.94, 53 meses de obra paralisada em virtude de falta de recursos

orçamentários.

 

 O contrato abrange todas as obras civis do trecho Eldorado-São-Gabriel (todo o trecho atualmente em

operação), realizadas ao longo das décadas de 80 e 90 e atualmente financiadas pelo programa de

trabalho 26783022257530001, além do ramal Calafate-Barreiro. Assim, o valor contratual atingia R$

181.349.660,00 no T.A. 17 (reinserção do trecho Calafate-Barreiro no contrato, em 1998), contra R$

41.637.449,30 do ramal. No TA 19 , já contando com mais projetos executivos de estações e trechos de

infra-estrutura, utilizando soluções construtivas mais complexas que minimizassem o custo de

desapropriação, os valores foram revistos para  R$ 201.756.730,86 (todo o contrato) e R$

40.768.135,79 (ramal Calafate-Barreiro, que representa apenas uma parte do contrato).

 

Todos os preços contratuais informados estão na base junho/94 (P0 a 28/06/94) , posterior portanto à

data e assinatura devida à conversão em reais determinada pela legislação do Plano Real

 

 

 

TA 21 - altera planilha de preços e quantidades: suprimiu itens contratuais fora do trecho Calafate-

Barreiro, exceto o Terminal J.C. Silveira; reprioriza obras mais próximas ao início do trecho (Calafate),

exclui o acabamento de estações (suscetível de depredação se a estação não for imediatamente

ocupada); excli as obras civis da eletrificação (especialmente subestaçõs); concentra os valores

contratuais nos itens de infra-estrutura, superestrutura e vedação de faixa.    
 

 
Contratos Secundários

 

Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONSULTIVA DE
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ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO  
 
No. Contrato:008/98-STU/BH                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Concluído.                        Valor Atual: R$              160.344,39 
 
Vigência Atual:14/07/1998 a 30/12/1998                        Data-Base: 14/07/1998 
 
CNPJ Contratada:00.803.728/0001-51                        Razão Social:Vianna Engenharia e Consultoria 
 
Observações:
 O contrato foi assinado em 14.07.98, com validade de 4 meses. O TA 01 assinado em 12/12/98

prorrogou a vigencia até 31/12/98 e elevou o valor para R$ 160.344,39.

 

O resultado do contrato foi a realização, pela contratada, de toda a revisão do Projeto básico do ramal,

alterando o traçado, as soluções de engenharia e o desenho das estações, com o fim de reduzir os

custos finais da obra       
 

Objeto do Contrato: Assistência técnica consultiva de engenharia para implantação do trecho Calafate-

Barreiro e complementação do trecho Santa Inês-São Paulo 
 
No. Contrato:015/2000                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Em andamento.                        Valor Atual: R$            1.153.731,94 
 
Vigência Atual:07/07/2000 a 24/06/2003                        Data-Base: 07/07/2000 
 
CNPJ Contratada:16.593.410/0001-23                        Razão Social:EPC ENGENHARIA PROJETO

CONSULTORIA LTDA 
 
Observações:
  TA 01 assinado em 27/12/2001 prorroga o prazo para 24/06/2003, mantendo as mesmas condições

contratuais 
 

Objeto do Contrato: Execução do Edifício Administrativo do Terminal José Cândido da Silveira 
 
No. Contrato:157/005/98                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Concluído.                        Valor Atual: R$              128.010,00 
 
Vigência Atual:28/02/2001 a 31/08/2001                        Data-Base: 09/07/1998 
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CNPJ Contratada:23.123.060/0001-05                        Razão Social:Fabal Prestação de Serviços Ltda 
 
Observações:
 Contrato celebrado entre a contratada Consórcio BH-Metrô e a subcontratada FABAL Prestação de

Serviços Ltda.  
 

Objeto do Contrato: Execução da Instalação Elétrica e Hidráulica do Terminal José Cãndido da Silveira 
 
No. Contrato:157/006/98                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Concluído.                        Valor Atual: R$              225.579,54 
 
Vigência Atual:28/08/2000 a 28/02/2001                        Data-Base: 09/07/1998 
 
CNPJ Contratada:23.123.060/0001-05                        Razão Social:Fabal Prestação de Serviços Ltda 
 
Observações:
 Contrato celebrado entre a contratada BH-Metrô e a subcontratada FABAL Prestação de Serviços Ltda. 
 

Objeto do Contrato: Aproveitamento do material de escavação do terreno onde se edificará o

Shopping Pátio Savassi e o rspectivo transporte para o aterro da Transposição Ferroviária da Gameleira

e o depósito no Pátio da Gameleira, sem movimentação financeira entre as partes 
 
No. Contrato:Termo de Acordo 002/STUBH                        SIASG:-- 
 
Situação Atual:	Em andamento.                        Valor Atual: R$                    0,00 
 
Vigência Atual:27/12/2002 a 27/06/2003                        Data-Base: 27/12/2002 
 
CNPJ Contratada:03.065.552/0001-76                        Razão Social:Tencorealty s/c Ltda. 
 
Observações:
 O Acordo prevê o aproveitamento de material de escavação a ser produzido por obra particular de

grande porte, para uso em aterro na obra conduzida pela CBTU. Não existem responsabilidades

financeiras nem exclusividade de fornecimento (pelo que não se apresenta revestido das formalidades

da Lei 8666/93), ficando cada uma das partes responsável pelo transporte de aproximadamente metade

do volume aproveitado (estimado em 240.000 metros cúbicos). O ajuste representa uma considerável

economia para as obras, eliminando os custos de aquisição desse volume significativo de material de

aterro e reduzindo drasticamente o custo de transporte, por ser extraído de terreno urbano próximo à

linha (interessando também ao empreendedor privado, por eliminar a necessidade de contratar bota-

fora para o material escavado).  
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Convênios

 

Objeto: Convênio 005/STU-BH/2002 - Cooperação para implantação parcial do Parque Teixeira Dias,

na região do Barreiro 
 
Número SIAFI:   
 
Data Assinatura: 31/08/2002                        Vigência: 31/08/2002 a 28/08/2003 
 
Data Rescisão/Suspensão:                          Situação Atual: Em andamento. 
 
Concedente:   42.357.483/0005-50  Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
 
Convenente:   17.444.886/0001-65  Superintendência de Desenvolvimento da Capital - Prefeitura de

Belo Horizonte/MG 
 
Valor:              139.000,00 
 
Observações:
 O convênio tem por objeto o cumprimento de medida compensatória prevista no Relatório de Controle

Ambiental/Plano de Controle Ambiental do projeto (Processo PBH 01.00491799-31, p. 87),

condicionada na Autorização 01/99 do Conselho Municipal do Meio Ambiente. A implantação de Parque

com cobertura arbórea na região representa reposição de árvores e cobertura vegetal retiradas pelas

obras.

 

TA01 - assinado em 27/02/2003 -  proroga vigência até 28.08.2003 
 

Indícios de Irregularidades
 

Área de Ocorrência: PROJETO BÁSICO                        Número : 1 
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Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES 
 
Tipo: Deficiência de projetos

 

             
 
Descrição: Oprojeto básico do trecho Calafate-Barreiro tal como hoje está configurado (revisão de

1998), abrange tão somente as obras civis. Um sistema de transporte sobre trilhos não está composto

apenas pela obra em si (como uma estrada), mas também por complexos sistemas complementares de

eletrificação, sinalização e material rodante. A definição destes sistemas feita pelo projeto GEIPOT de

vinte anos atrás é inteiramente inaplicável (basta dizer-se que, à época, não existiam equipamentos

digitais).

 

Ainda que a obra avançe a passos lentos pela escassez de recursos ano a ano, seu estágio hoje já se

depara com obstáculos derivados da indefinição das etapas subsequentes. Assim, o desconhecimento

das especificações dos trens impede a conclusão das plataformas das estações, dado que estas têm

que ter a altura das portas dos trens (caso da Estação Amazonas, vide Foto 1 neste formulário). Da

mesma forma, se as características de bitola e voltagem de operação dos trens forem diferentes das da

linha Eldorado-Vilarinho, os trens não poderão acessar o Complexo de Manutenção em São Gabriel,

sendo necessária a definição de uma nova área de manutenção. No caso da eletrificação, se a

voltagem de operação for diferente daquela considerada no projeto inicial, pode surgir a necessidade de

novas subestações ao longo do trecho.  Finalmente, a definição prévia do sistema de sinalização/ATC

oferece a possibilidade de implantação das canaletas e pontos de hospedagem dos controles na faixa

conjuntamente com as obras civis, com considerável economia na execução. Por outro lado, se se

prossegue nas obras adotando hipóteses sobre essas variáveis, a competitividade da futura aquisição

de sistemas poderá ser fortemente restringida  por especificações feitas a priori e desvinculadas das

melhores alternativas técnicas. É exatamente a esta situação que dirige-se a exigência do projeto

básico imposta pelos arts. 6o inciso IX e 7o § 2o inciso I da Lei 8666/93.

 

A CBTU pretende, diante da contingência imediata, adaptar o ritmo das obras àqueles itens de serviço

que não sofram condicionamento direto dessas demais variáveis de projeto (a exemplo de obras de

terraplenagem e vedação de faixa). Tal  abordagem é correta como uma medida emergencial, mas não

elide a necessidade de enfrentamento do problema de fundo. Se a falta de atualização da definição dos

demais componentes do sistema metroviário pôde ser contornada até agora sem maiores prejuízos, a

continuidade da obra exige a sua conclusão (e a configuração do percurso como via independente da

linha 1 permite uma definição relativamente independente dos sistemas em cada linha). Desta forma,

parece-nos indispensável salientar, dentro de uma perpectiva de antecipação de riscos inerente à

auditoria, a necessidade de elaboração do projeto básico atualizado dos sistemas fixos e material

rodante do ramal Calafate-Barreiro, de forma a viabilizar a continuidade das obras sem o risco de

incompatibilidade com as obras civis em andamento, em atendimento aos arts. 6 inciso IX e 7 § 2o

inciso I da Lei 8666/93.

 

Portanto, cabe propor determinação à CBTU no sentido de elaborar o projeto básico atualizado dos
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sistemas fixos e material rodante do ramal Calafate-Barreiro, de forma a viabilizar a continuidade das

obras sem o risco de incompatibilidade com as obras civis em andamento. 

 

 
 

Área de Ocorrência: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        Número : 2 
 
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES 
 
Tipo: Impropriedades relacionadas à documentação

 

             
 
Descrição: Nenhum dos contratos do programa de trabalho está cadastrado no SIASG. A CBTU não é

usuária do sistema.

 

O art. 18 da LDO/2003 (Lei 10.524/2003) determina que deverão ser disponibilizados no sistema SIASG �

informações referentes a contratos e convênios firmados, para fins de adequar os relacionamentos com

os respectivos programas de trabalho�, acrescentando em seu par. 1 que �Os órgãos e entidades que

decidirem manter sistemas próprios de controle de contratos e convênios deverão providenciar a

transferência eletrônica de dados para os SIASG, mantendo-s atualizados mensalmente�.

 

 A CBTU não está entre aquelas entidades cuja utilização do SIASG é obrigatória (administração direta,

autárquica e fundacional, art. 7 do Decreto 1094/94), podendo no entanto optar pela sua utilização

mediante entendimento com o gestor do sistema (Portaria Normativa SLTI/MPOG 002 de 27/10/2000,

Anexo I, Seção I).

 

Não se pode, desde logo, determinar o uso integral do SIASG, uma vez que a normativa coloca-o como

uma escolha de conveniência e oportunidade do administrador. Cabe porém questionar da

aplicabilidade do citado artigo da LDO para os programas de trabalho auditados. O artigo dirige-se aos �

órgãos e entidades integrantes dos orçamentos da União�, o que inclui a CBTU, receptora de fundos

orçamentários tanto para investimento quanto para custeio. Além disso, ainda que não houvesse a

vinculação direta com o custeio, a finalidade do artigo é evidenciar o relacionamento entre os contratos

e os programas orçamentários que financiam os empreendimentos. Assim, mesmo que a natureza de

sociedade de economia mista da CBTU a excluísse em caráter subjetivo do rol dos destinatários da

norma, a finalidade do dispositivo (evidenciar os contratos vinculados a cada PT)  relaciona-se com a

execução dos programas de trabalho, individualizados no O.G.U., o que  levaria à aplicabilidade do

comando legal aos contratos a ele dedicados.

 

 

 

Entendemos que esse ponto não enseja audiência, na medida em que se trata de uma interpretação
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específica da legislação feita neste momento pelo Tribunal. Assim, será adequado propor determinação

à CBTU para que solicite ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como gestor do SIASG

nos termos do Decreto 1094/94 e da Portaria Normativa SLTI/MPOG 002 de 27/10/2000, as orientações

necessárias ao cadastramento naquele sistema dos contratos em andamento que atendam ao

Programa de Trabalho  26783022257530003, a fim de dar cumprimento ao art. 18 da Lei 10.524/2003

(LDO/2003). 

 

 
 

Histórico de Fiscalizações

Exercício Obra já fiscalizada pelo TCU? Foram observados indícios de

irregularidades graves ?

2001 Sim Não

2002 Sim Não

Conclusão
 
Parecer/Proposta do secretário : 

Determinação a Órgão/Entidade:  Companhia Brasileira de Trens Urbanos: elaboração do projeto

básico atualizado dos sistemas fixos e material rodante do ramal Calafate-Barreiro, de forma a viabilizar

a continuidade das obras sem o risco de incompatibilidade com as obras civis em andamento, em

atendimento aos arts. 6o inciso IX e 7o § 2o inciso I da Lei 8666/93. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 0

DIAS. 
 

Determinação a Órgão/Entidade:  Companhia Brasileira de Trens Urbanos: solicitar ao Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão, como gestor do SIASG nos termos do Decreto 1094/94 e da

Portaria Normativa SLTI/MPOG 002 de 27/10/2000, as orientações necessárias ao cadastramento

naquele sistema dos contratos em andamento que atendam ao Programa de Trabalho
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26783022257530003, a fim de dar cumprimento ao art. 18 da Lei 10.524/2003 (LDO/2003). PRAZO

PARA CUMPRIMENTO: 0 DIAS. 
 

Observações Complementares:

 Não há observações complementares.

Processo de Interesse
 
Processo: 4628/2003-7

Deliberação: AC-788-25/2003-PL

Data: 02/07/2003

Apreciador: Plenário

Descrição: Determinação a Órgão/Entidade:  Companhia Brasileira de Trens Urbanos: 9.1 - determinar à

Companhia Brasileira de Trens Urbanos que:

 

9.1.1. solicite ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, órgão gestor do SIASG, nos termos do

Decreto n. 1.094/94 e da Portaria Normativa SLTI/MPOG n. 002 de 27/10/2000, as orientações

necessárias ao cadastramento, naquele sistema, dos contratos em andamento que atendam ao Programa

de Trabalho n. 26.783.0222.5753.0003 - Implantação do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte -

MG - Trecho Calafate-Barreiro, a fim de dar cumprimento ao art. 18 da Lei 10.524/2002 (LDO/2003);

 
Deliberação: AC-788-25/2003-PL

Data: 02/07/2003

Apreciador: Plenário

Descrição: Determinação a Órgão/Entidade:  Companhia Brasileira de Trens Urbanos: 9.1.2. elabore o

projeto básico atualizado dos sistemas fixos e de material rodante do ramal Calafate-Barreiro (objeto

deste levantamento), nos termos dos arts. 6°, inciso IX, e 7°, § 2°, inciso I, da Lei n. 8.666/93, de forma a

viabilizar a continuidade do empreendimento sem o risco de incompatibilidade com as obras civis em

andamento.

 
Deliberação: AC-788-25/2003-PL

Data: 02/07/2003

Apreciador: Plenário

Descrição: Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO

NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.2 - encaminhar à

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional cópia desta

deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, consignando que os fatos ora

apurados não ensejam a paralisação das obras em destaque.
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Processo: 5435/2003-5

Não há deliberação para este Processo de Interesse.
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Fotografias
 

 
No. Apresentação: 1   Data: 07/04/2003

Legenda: Estação Amazonas - estrutura da plataforma não concluída à espera da definição da altura em

função da tecnologia de material rodante a adotar 

 

 
No. Apresentação: 2   Data: 07/04/2003

Legenda: PA Leopoldino de Aguiar - obra em conclusão no período examinado
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No. Apresentação: 3   Data: 07/04/2003

Legenda: Parque Teixeira Dias - obra executada por convênio - medida compensatória prevista no

licenciamento ambiental do empreendimento

 

 
No. Apresentação: 4   Data: 07/04/2003

Legenda: PS Costa e Silva e trecho contíguo à Siderúrgica Vallourec-Mannesmann - contenção lateral -

final do trecho em obras
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No. Apresentação: 5   Data: 07/04/2003

Legenda: Postes de rede aérea de energia relocalizados em função das obras da Transposição

Gameleira, na confluência entre as Linhas 1 e 2 do Metrô

 

 
No. Apresentação: 6   Data: 07/04/2003

Legenda: Transposição Gameleira, entre as Linhas 1 e 2 do Metrô - vista geral da obra, realizada

simultaneamente à operação comercial (limitando o uso de via dupla nesse trecho)
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No. Apresentação: 7   Data: 07/04/2003

Legenda: Transposição da Gameleira - visão do ritmo lento das obras e da convivência do trabalho de

construção com a passagem dos trens (operando em via singela nesse trecho)

 

 
No. Apresentação: 8   Data: 07/04/2003

Legenda: Transposição Gameleira - visão do ritmo lento das obras e da convivência dos trabalhos de

construção com a passagem dos trens (operando em via singela nesse trecho)

 


