REGIÃO CENTRO-OESTE

INFRAESTRUTURA

Obras federais prioritárias para o país
Emendas Parlamentares 2021

PREZADO/A PARLAMENTAR
A oferta de infraestrutura de transportes em condições adequadas gera
relevante efeito multiplicador na economia, a partir do aumento da produtividade, da redução de custos e dos impactos positivos no PIB do país. Nesse
sentido, é importante elevar o nível de investimentos em infraestrutura
no Brasil, pois os atuais gargalos e ineficiências afetam a competitividade
das empresas e sufocam as potencialidades regionais.
A oferta de recursos públicos para a expansão da infraestrutura é, no
entanto, insuficiente para resgatar o passivo que foi gerado nas últimas
décadas. A responsabilidade fiscal, por outro lado, exige participação de
todos, nos níveis municipal, estadual e federal. Por isso, é fundamental o
somatório de esforços.
O Ministério da Infraestrutura (MInfra) vem, desde 2019, trabalhando ativamente em parceria com o Congresso Nacional para garantir os investimentos
no setor de transportes, focando na eficiência das despesas. Para isso, vem
priorizando a retomada de obras consideradas estratégicas e a conclusão
de empreendimentos já iniciados, bem como investindo na conservação e
manutenção do patrimônio público. Com isso, temos assegurado a entrega
de obras essenciais para o desenvolvimento do nosso país.
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EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES
A preocupação do Parlamento em contribuir para a provisão da infraestrutura do país tem sido de vital importância para o setor. Com as restrições
orçamentárias enfrentadas a cada ano, o Ministério da Infraestrutura tem
atuado em parceria com deputados e senadores para buscar mais recursos
para as obras pelo Brasil, via emendas individuais e de bancadas, para finalizar os projetos prioritários nos estados. O resultado desse esforço garantiu
97% de execução das emendas parlamentares em 2019, resultado recorde
até aqui. Para que a infraestrutura continue tendo papel fundamental na
retomada da economia e geração de empregos, essa parceria com deputados e senadores precisa continuar. O setor e o país contam com a sua
participação e esforço no direcionamento de emendas para as rodovias,
ferrovias, portos e aeroportos pelo país.

Saldo
3%
Executado
97%

Elencamos, a seguir, um conjunto de obras federais prioritárias localizadas
na sua região. As equipes técnicas do ministério seguem à disposição
para sanar quaisquer dúvidas. E o Brasil continua contando com essa
parceria em prol da infraestrutura.
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EMPREENDIMENTOS DA REGIÃO
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OPORTUNIDADES DE EMENDAS 2021 - DISTRITO FEDERAL
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Ação

Empreendimento

PLOA
2021

Proposta
de Emenda

Ação Nova

Adequação de trecho
rodoviário – Brasília a
divisa DF/GO - na BR-080

R$ 0,00

R$ 10.000.000,00

TOTAL

R$ 0,00

R$ 10.000.000,00
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Justificativa
para Emenda

Contratação de adequação de trecho rodoviário
da BR-080/DF

OPORTUNIDADES DE EMENDAS 2021 - GOIÁS
Ação

Empreendimento

Conservação e
Recuperação de Ativos
10.39252.26.782.
de Infraestrutura da
3006.219Z.0050
União - No Estado do
GO/DF
Construção do Contorno
10.39252.26.782. Rodoviário em Aragarças
3006.15K0.0052 - na BR-070/GO - No
Estado de Goiás

PLOA
2021

Proposta
de Emenda

Justificativa
para Emenda

R$ 207.630.000,00

R$ 100.000.000,00

Com as emendas será possível executar serviços
de restauração do pavimento nas BR-158, BR-020
e BR-070. Essas obras proporcionarão condições adequadas de trafegabilidade em trechos
rodoviários federais, promovendo a redução dos
custos de transporte e o aumento da segurança e
conforto aos usuários.

R$ 1.600.000,00

R$ 4.000.000,00

Recursos necessários para continuidade dos serviços. Emenda preve recursos necessários para
a conclusão do empreendimento, com execução
total de 6,30 km de revestimento asfáltico.

Construção de Trecho
Rodoviário - Uruaçu 10.39252.26.782.
Divisa GO/MT - na BR3006.7E79.0052
080/GO - No Estado
de Goiás

R$ 12.300.000,00

R$ 40.000.000,00

Recursos necessários para conclusão dos projetos da Ponte sobre o Rio Araguaia e início das
atividades. Emenda prevê recursos suficiente para
a continuidade da Mesoestrutura da Ponte sobre
o Rio Araguaia.

Construção de Contorno
10.39252.26.782. Rodoviário em Jataí - na
3006.7I71.5545 BR-060/GO - No Estado
de Goiás

R$ 22.900.000,00

R$ 19.000.000,00

Recursos contemplam continuidade da obra.
Emenda permitirá a conclusão da ponte e continuidade às obras da 2ª Ponte sobre o Rio Claro.

Adequação de Trecho
Rodoviário - Divisa
10.39252.26.782.
DF/GO - Divisa GO/BA 3006.7R82.0052
Na BR-020/GO - No
Estado de Goiás

R$ 28.700.000,00

R$ 25.000.000,00

O projeto contempla a duplicação da pistas com a
implantação de 4 viadutos e retornos.

R$ 0,00

R$ 11.000.000,00

Recurso necessário para construção de viaduto
na BR-153, em Anápolis.

R$ 0,00

R$ 15.000.000,00

Adequação BR-020 (Formosa a divisa com a
Bahia). O desenvolvimento de novos projetos
garante a perenidade de investimentos no Estado,
além de otimizar a alocação de recursos.

R$ 0,00

R$ 3.500.000,00

Projeto em fase de conclusão para autorização
de licitação das obras de infraestrutura de pista.
Impacto na autorização das obras do Terminal de
Passageiros em 2021, com recursos disponiveis
apenas para as obras de infraestrutura

R$
273.130.000,00

R$
217.500.000,00

Ação Nova

Construção de Viaduto
Rodoviário em Anápolis
– na BR-153/GO

Estudo, projetos e plane10.39252.26.121.
jamento de Infraestrutura
0032.20UC.0001
de Transportes

10.39.39902.26.
Aeroporto de Jataí/GO
781.3004.14UB

TOTAL

OPORTUNIDADES DE EMENDAS 2021 MATO GROSSO
Ação

10.39252.26.782.
3006.219Z.0050

Empreendimento
Conservação e
Recuperação de Ativos
de Infraestrutura da
União - No Estado do
MT

PLOA
2021

R$ 284.530.000,00

Proposta
de Emenda

Justificativa
para Emenda

R$ 120.000.000,00

Com as emendas será possível executar serviços
de recuperação do pavimento nas BR-364, BR163 e BR-158 e manutenção da BR-174. Essas
obras proporcionarão condições adequadas de
trafegabilidade em trechos rodoviários federais,
promovendo a redução dos custos de transporte e
o aumento da segurança e conforto aos usuários.
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OPORTUNIDADES DE EMENDAS 2021 MATO GROSSO
PLOA
2021

Proposta
de Emenda

10.39252.26.782.
3006.10L1.0051

Adequação de
Trecho Rodoviário Rondonópolis - Cuiabá
- Posto Gil - na BR163/MT - No Estado do
Mato Grosso

R$ 36.800.000,00

R$ 40.000.000,00

Recursos para continuidade dos Lotes 1 e 3
com execução de 1 km cada. Emenda permitirá
o término do lote 3 e retomada do lote 2 com
execução de 3km

10.39252.26.782.
3006.7S80.0051

Construção de Contorno
Rodoviário em Barra
do Garças - na BR-070/
MT - No Estado do Mato
Grosso

R$ 24.500.000,00

R$ 20.000.000,00

Recursos para continuidade do Lote 1 com
execução de 2 km. Emenda permitirá além do
pavimento, os serviço ambientais e contenção
de taludes

10.39252.26.121.
0032.20UC.0001

Estudo, projetos e
planejamento de
Infraestrutura de
Transportes

R$ 0,00

R$ 10.000.000,00

Recurso para projetos. O desenvolvimento de
novos projetos garante a perenidade de investimentos no Estado, além de otimizar a alocação
de recursos.

10.39.252.26.784.
3005.219Z.6041

Conservação e
Recuperação de Ativos de
Infraestrutura da União
(Aquaviário)

R$ 9.000.000,00

R$ 4.000.000,00

Emenda permitirá complementar recursos para
realização de Dragagem, Desobstrução e Sinalização
do Tramo Norte do Rio Paraguai, com Supervisão e
Monitoramento Ambiental.

10.39252.26.782.
3006.11VA.0051

Construção de Trecho
Rodoviário - Divisa PA/
MT - Ribeirão Cascalheira
- na BR-158/MT

R$ 0,00

R$ 20.000.000,00

A construção da BR-158 vai permitir a interligação com os portos do chamado “Arco Norte da
Logística”, no Sul do Pará.

10.39.39902.26.
781.3004.14UB

Aeroporto de Barra do
Garças/MT

R$ 0,00

R$ 2.000.000,00

Em fase de autorização de licitação por RDCI Recursos suficientes para a etapa de projetos,
sendo necessária complementação para execução das obras do Terminal de Passageiros em
2021

R$ 0,00

R$ 5.000.000,00

A obra preve a construção da cerca operacional,
ajustes de faixa, sistema de drenagem, sinalizações, balizamento noturno e serviços complementares. Não há recursos para inicio da obra
em 2021, previsto em TED em celebração com
o COMAER

R$ R$
354.830.000,00

R$
221.000.000,00

Ação

10.39.39902.26.
781.3004.14UB

Empreendimento

Aeroporto de
Matupá/MT

TOTAL
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Justificativa
para Emenda

OPORTUNIDADES DE EMENDAS 2021 - MATO GROSSO DO SUL
Ação

Empreendimento

PLOA
2021

Proposta
de Emenda

Justificativa
para Emenda
Com as emendas será possível executar serviços
de restauração do pavimento nas BR-158, BR-262
e BR-267. Essas obras proporcionarão condições adequadas de trafegabilidade em trechos
rodoviários federais, promovendo a redução dos
custos de transporte e o aumento da segurança e
conforto aos usuários.

Conservação e
Recuperação de Ativos
10.39252.26.782.
de Infraestrutura da
3006.219Z.0050
União - No Estado
do MS

R$ 141.780.000,00

R$ 100.000.000,00

Construção de Anel
Rodoviário em Campo
10.39252.26.782. Grande - nas BRs
3006.123S.5218 060/163/262/MS No
Município de Campo
Grande - MS

R$ 800.000,00

R$5.000.000,00

Sem recursos. Emenda permite a conclusão do
empreendimento

R$ 30.000.000,00

Recursos para continuidade do Lote 4 com
execução de 6 km. Emenda permitirá o término
do lote 1 e execução de 6km a mais no lote 4,
totalizando 12km

R$ 15.000.000,00

Elaboração estudos e projetos de adequação das
BR-267 e BR-158. O desenvolvimento de novos
projetos garante a perenidade de investimentos
no Estado, além de otimizar a alocação de
recursos.

R$ 28.000.000,00

Recurso necessário para tratativas relativas à
implantação e pavimentação do Anel Rodoviário
de Três Lagoas, em contorno a área urbana, com
melhoria da segurança e eliminação de pontos
críticos das rodovias federais BR 262/MS e BR
158/MS.

R$ 11.000.000,00

Com o recurso será possível iniciar a realização
dos serviços de Dragagem, Desobstrução e
Sinalização - Rio Paraguai (HN-950) e Manutenção
de sinalização, monitoramento ambiental e
sistema de ancoragem (Ponte da BR-262) no Rio
Paraguai (HN-950

R$ 0,00

R$ 6.000.000,00

Em fase de conclusão de projeto. Mobilização
iniciada pelo Exercito, com contratação de canteiro
de obras. Interesse da Gol em operar. Para viabilizar o inicio das obras de infraestrutura já foi efetuado o uso de emenda de bancada MS em 2020.

R$ 9.674.594,27

R$ 48.297.450,00

Revitalização do pavimento atual e adequação das
sinalizações e das áreas de escape
adjacentes a pistas, pátios e taxiways.

R$
180.154.594,27

R$
221.000.000,00

Construção de
Trecho Rodoviário Entroncamento BR-163
10.39252.26.782. (Rio Verde Mato
R$ 27.900.000,00
3006.7S57.0054 Grosso) - Entroncamento
BR-262 (Aquidauana) - na
BR-419/MS - No Estado
do Mato Grosso do Sul
10.39252.26.121. Estudo, projetos e plane0032.20UC.0001 jamento de Infraestrutura
de Transportes

Construção de Anel
10.39252.26.782. Rodoviário em Três
3006.7X34.5275 Lagoas - nas BRs
262/158/MS

10.39252.26.784. Conservação e recupe3005.219Z.6041 ração de ativos de
infraestrutura da União

10.39.39902.26. Aeroporto de
781.3004.14UB Dourados/MS

Aeroporto de Campo
Grande Adequação e
10.39101.28.
Recuperação de Pistas,
846.0909.0E45
Pavimentos e
Sinalização

TOTAL

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

REGIÃO CENTRO-OESTE | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES |

7

8

| REGIÃO CENTRO-OESTE| INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

