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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 transpor-
tes, 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 asse-
gurado a entrega de obras essenciais para o desenvolvimento do nosso país.

EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES

PREZADO/A PARLAMENTAR

Saldo
3%

Executado
97%

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.
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EMPREENDIMENTOS DA REGIÃO
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OPORTUNIDADES DE EMENDAS 2021 - ACRE

Ação Empreendimento PLOA  
2021

Proposta 
de Emenda

Justificativa 
para Emenda

10.39252.26.782. 
3006.219Z.0010

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

R$ 99.750.000,00 R$ 100.000.000,00

Com as emendas será possível executar serviços de 
restauração do pavimento nas BR-364 e BR- 317. Essas 
obras proporcionarão condições adequadas de trafega-
bilidade em trechos rodoviários federais, promovendo 
a redução dos custos de transporte e o aumento da 
segurança e conforto aos usuários.

10.39252.26.782. 
3006.7S97.0154

Construção do Contorno 
Rodoviário - No município 
de Brasiléia - Na BR-317 - No 
estado do Acre

R$ 0,00 R$ 5.000.000,00 Com as emendas será possível dar continuidade às 
obras, que estão em licitação.

10.39252.26.782. 
2087.7V83.0012

Construção de Ponte sobre 
o Rio Juruá com Acesso a 
Rodrigues Alves - na BR-364/
AC No Estado do Acre

R$ 0,00 R$ 5.000.000,00 Sem recursos. Com as emendas há previsão de licitar a 
obra em 2021 e iniciar a execução em 2022.

10.39252.26.121. 
0032.20UC.0001

Estudo, projetos e planeja-
mento de Infraestrutura de 
Transportes

R$ 0,00 R$ 20.000.000,00
Recurso para projetos. O desenvolvimento de novos pro-
jetos garante a perenidade de investimentos no Estado, 
além de otimizar a alocação de recursos.

TOTAL R$ 99.750.000,00 R$ 130.000.000,00

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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OPORTUNIDADES DE EMENDAS 2021 - AMAZONAS

Ação Empreendimento PLOA  
2021

Proposta 
de Emenda

Justificativa 
para Emenda

10.39252.26.782. 
3006.219Z.0010

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

R$ 137.660.000,00 R$ 80.000.000,00

Com as emendas será possível executar serviços de 
melhorias na BR-319 e incrementar a qualidade da BR-
230. Essas obras proporcionarão condições adequadas de 
trafegabilidade em trechos rodoviários federais, promo-
vendo a redução dos custos de transporte e o aumento da 
segurança e conforto aos usuários.

10.39252.26.782. 
3006.1248.0000

Construção de Trecho 
Rodoviário - Manaus
- Divisa AM/RO - na BR-
319/AM - No Estado
do Amazonas

R$ 0,00 R$ 40.000.000,00
Sem recursos. Com a emenda é possível a elaboração 
dos projetos e execução de 4km no Lote C e licitar lote 
do OAE no trecho do meio.

10.39252.26.784. 
3005.127G.0001

Construção de terminais 
fluviais R$ 6.000.000,00 R$ 25.500.000,00

Com as emendas será possível iniciar as obras de 
Construção da IP4 no município de Lábrea e as obras 
de construção da IP4 no município de Barcelos, 
provendo aos  municípios instalações que forneçam 
segurança nas operações de embarque e desembarque 
de passageiros e cargas.

10.39252.26.784. 
3005.219Z.6032

Conservação e recupera-
ção de ativos de
infraestrutura da União

R$ 103.670.000,00 R$ 17.500.000,00

Os recursos viabilizarão obras de recuperação e 
manutenção de IP4, incluindo as obras críticas de 
manutenção nos munícipios de Manicoré, Santa Isabel 
do Rio Negro e Careiro da Várzea, garantindo segu-
rança nas operações de embarque e desembarque de 
passageiros e cargas.

 10.39.39902.26. 
781.3004.15UX Aeroporto de Coari R$ 10.000.000,00 R$ 9.000.000,00

Obra em andamento. Mobilização ocorrida em 
15/06/2020.  A obra preve uma renovação completa 
do aeroporto, com construção de nova pista, taxiway 
e patio de aeronaves em concreto, novo terminal de 
passageiros, balizamento noturno, cerca operacional e 
serviços complementares.

10.39.39902.26. 
781.3004.14UB Aeroporto de Eirunepé/AM R$ 0,00 R$ 3.000.000,00

Obra em processo de conclusão de projetos, com 
mobilização e inicio da aquisição de insumos em 2020 
com recursos de emenda, que serão necessários para 
a licitação das obras do Terminal de Passageiros em 
2021

10.39.39902.26. 
781.3004.14UB

Aeroporto de São Gabriel 
da Cachoeira/AM R$ 0,00 R$ 4.500.000,00

A obra preve a construção da cerca operacional, ajustes 
de faixa, sistema de drenagem, sinalizações, baliza-
mento noturno  e serviços complementares. Não há 
recursos para inicio da obra em 2021, previsto em TED 
em celebração com o COMAER  e com compromisso 
junto a ANAC para execução até 2022

TOTAL R$ 257.330.000,00 R$ 179.500.000,00

OPORTUNIDADES DE EMENDAS 2021 - AMAPÁ

Ação Empreendimento PLOA  
2021

Proposta 
de Emenda

Justificativa 
para Emenda

10.39252.26.782. 
3006.219Z.0010

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

R$ 52.100.000,00 R$ 30.000.000,00

Com as emendas será possível executar serviços 
dos CREMAs na BR-156. 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.

10.39252.26.782. 
3006.13YK.0016

Construção de Trecho 
Rodoviário - Laranjal do Jari 
- Entroncamento BR-210/
AP-030 - na BR-156/AP No 
Estado do Amapá

R$ 10.000.000,00 R$ 25.000.000,00 Sem recursos. Emenda permitirá licitação e início dos 
serviços
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OPORTUNIDADES DE EMENDAS 2021 - AMAPÁ

Ação Empreendimento PLOA  
2021

Proposta 
de Emenda

Justificativa 
para Emenda

10.39252.26.782. 
3006.1418.0000

Construção de Trecho 
Rodoviário - Ferreira Gomes 
- Oiapoque (Fronteira com a 
Guiana Francesa) - na BR-156/
AP - No Estado do Amapá

R$ 30.900.000,00 R$ 65.000.000,00
Recursos para continuidade do Lote 2 e 3 com execu-
ção de 3 e 4 km respectivamente. Emenda permitirá 
executar 11 km a mais no Lote 2 e 11 km no Lote 3.

10.39252.26.121. 
0032.20UC.0001

Estudo, projetos e planeja-
mento de Infraestrutura de 
Transportes

R$ 0,00 R$ 5.000.000,00
Recurso para projetos. O desenvolvimento de novos 
projetos garante a perenidade de investimentos no 
Estado, além de otimizar a alocação de recursos.

10.39.39902.26. 
781.3004.14UB Aeroporto de Oiapoque/AP R$ 0,00 R$ 4.000.000,00

TED celebrado com COMAER preve um minimo de R$ 
3,7 milhões de necessidade orçamentária em 2021. 
Contratação deverá ser avaliada após licitação das 
obras do TPS pelo COMAER, que será concluída em fins 
de outubro. Recursos suficientes para mobilização e 
ressarcimento do transporte do MOP, já pagos. 

TOTAL R$ 93.000.000,00 R$ 129.000.000,00

OPORTUNIDADES DE EMENDAS 2021 - PARÁ

Ação Empreendimento PLOA  
2021

Propostade 
Emenda

Justificativa 
para Emenda

10.39252.26.782. 
3006.219Z.0010

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

R$ 331.540.000,00 R$ 100.000.000,00

Com a emenda será possível executar serviços de restau-
ração do pavimento nas BR-155 e BR-158 e CREMA da 
BR-316. Essas obras proporcionarão condições adequa-
das de trafegabilidade em trechos rodoviários federais, 
promovendo a redução dos custos de transporte e o 
aumento da segurança e conforto aos usuários.

10.39252.26.782. 
3006.10KR.0015

Construção de Trecho 
Rodoviário - Divisa PA/
TO - Altamira - na BR-230/
PA - No Estado do Pará

R$ 23.700.000,00 R$ 29.850.000,00

Recursos para conclusão do Lote 2-OAE e de 5 OAEs 
do Lote 3. Com a Proposta de Emenda será possível 
viabilizar o TED e iniciar serviços remanescentes dos 
contratos 532/2013 e 584/2010.

10.39252.26.782. 
3006.110I.0015

Construção de Trecho 
Rodoviário - Altamira - 
Rurópolis - na BR-230/PA 
- No Estado do Pará

R$ 16.400.000,00 R$ 18.000.000,00
Com recursos atuais, é possível concluir 3 OAEs do Lote 
OAE5 em 2021. Com Emenda, será possível concluir o 
Lote, que contempla 9 OAEs

10.39252.26.782. 
3006.1490.0000

Construção de Trecho 
Rodoviário - Divisa MT/
PA - Santarém - na BR-163/
PA - No Estado do Pará

R$ 18.000.000,00 R$ 25.000.000,00
Recursos possibilitarão a continuidade das obras com 
intervenções pontuais. Com Proposta de Emenda, será 
possível a conclusão de 10 km em 2021.

10.39252.26.782. 
3006.7S62.0015

Construção de Trecho 
Rodoviário - Bragança - 
Viseu - na BR-308/PA - No 
Estado do Pará

R$ 12.300.000,00 R$ 33.500.000,00
Recursos permitem a continuidade das obras nos dois 
lotes. A Emenda possibilitará a conclusão de 15 km e a 
Licitação das OAEs.

10.39252.26.782. 
2087.7W07.0015

Adequação de Trecho 
Rodoviário - Castanhal - 
Santa Maria do Pará - Trevo 
de Salinópolis - Divisa PA/
MA -  na BR-316/PA No 
Estado do Pará

R$ 12.300.000,00 R$ 22.500.000,00
Recursos possibilitarão a continuidade das obras com 
intervenções pontuais. Com Emenda será possível 
concluir o empreendimento

10.39252.26.121. 
0032.20UC.0001

Estudos, Projetos e 
Planejamento De
Infraestrutura De 
Transportes

R$ 0,00 R$ 10.000.000,00

Elaboração de projetos do contorno de Marabá e da 
ponte em Itaituba. O desenvolvimento de novos projetos 
garante a perenidade de investimentos no Estado, além 
de otimizar a alocação de recursos.

10.39252.26.784. 
3005.123M.0001

Melhoramentos no Canal 
de Navegação da Hidrovia 
do Rio Tocantins (Pedral do 
Lourenço)

R$ 0,00 R$ 100.000.000,00
A obra de derrocamento do Pedral do Lourenço, que 
permitirá a navegabilidade do Rio Tocantins, está previs-
ta para iniciar em 2021.

Ação Nova
Pavimentação da BR-422 
(Novo Repartimento 
- Tucuruí)

R$ 0,00 R$ 20.000.000,00
É uma importante via de ligação entre cidades do Norte do 
país. Com o recurso o DNIT implementará melhorias no tre-
cho, trazendo impactos positivos para os usuários da via.
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OPORTUNIDADES DE EMENDAS 2021 - PARÁ

Ação Empreendimento PLOA  
2021

Propostade 
Emenda

Justificativa 
para Emenda

10.39252.26.784. 
3005.219Z.6032

Conservação e recupera-
ção de ativos de infraestru-
tura da União

R$ 103.670.000,00 R$ 11.000.000,00

Recursos possibilitarão a implantação e Manutenção 
de Sinalização Náutica na Hidrovia do Rio Tapajós e do 
Rio Xingu (HN-106 e HN-103), garantindo a melhoria no 
nível de segurança da navegação.

10.39252.26.784. 
3005.20LO.0001

Operação de eclusas e 
hidrovias R$ 19.380.000,00 R$ 5.000.000,00

A emenda permitirá a continuidade dos serviços de 
Operação e Manutenção das Eclusas de Tucuruí para o 
ano de 2021, o que viabiliza a Navegabilidade da bacia 
hidroviária da região.

10.39101.28. 
846.0909.0E45

Aeroporto de Belém - 
Recuperação do Sistema 
de Pistas e Pátios 

R$ 45.264.535,09 R$ 42.363.137,00
Revitalização do pavimento atual e adequação das 
sinalizações e das áreas de escape
adjacentes a pistas, pátios e taxiways

10.39101.28. 
846.0909.0E45

Aeroporto de Belém - 
Adequação do Terminal de 
Passageiros e Edificações 
Complementares

R$ 14.298.728,63 R$ 2.458.461,00
Intervenções na edificação do Terminal de Passageiros 
e demais edificações no sítio
aeroportuário sob responsabilidade direta da Infraero.

10.39.39902.26. 
781.3004.14UB Aeroporto de Breves/PA R$ 0,00 R$ 4.000.000,00

A obra preve uma renovação completa do aeroporto, 
com construção de nova pista, taxiway e patio de 
aeronaves, novo terminal de passageiros, balizamento 
noturno, cerca operacional e serviços complementares. 
Não há recursos para inicio da obra em 2021, previsto 
em TED em celebração com o COMAER

10.68101.28. 
846.0909.00O6

Portos de Belém e Vila do 
Conde/PA Implantação 
do Sistema de Apoio de 
Gestão de Tráfegos de 
Navios

R$ 0,00 R$ 20.000.000,00

A indisponibilidade do recurso resultará na paralisa-
ção da implantação Sistema de Apoio de Gestão de 
Tráfegos de Navios, cujo propósito é ampliar a seguran-
ça da vida humana no mar, a segurança da navegação 
e a proteção ao meio ambiente nas áreas em que haja 
intensa movimentação de embarcações ou risco de 
acidente de grandes proporções.

TOTAL R$ 596.853.263,72 R$ 443.671.598,00

OPORTUNIDADES DE EMENDAS 2021 - RONDÔNIA

Ação Empreendimento PLOA  
2021

Proposta 
de Emenda

Justificativa 
para Emenda

10.39252.26.782. 
3006.219Z.0010

Conservação e 
Recuperação de Ativos de 
Infraestrutura da União - No 
Estado de RO

R$ 124.120.000,00 R$ 100.000.000,00

Com a emenda será possível executar serviços dos 4 
CREMAs da BR-364 e manutenção na BR-425. Essas 
obras proporcionarão condições adequadas de trafega-
bilidade em trechos rodoviários federais, promovendo 
a redução dos custos de transporte e o aumento da 
segurança e conforto aos usuários.

10.39252.26.782. 
3006.7M63.0011

Adequação de Trecho 
Rodoviário - km 714 - km 
725 - na BR-364/RO No 
Estado deRondônia

R$ 0,00 R$ 20.000.000,00 A emenda permitirá iniciar obras em 2021.

10.39252.26.782. 
3006.7P87.0111

Adequação de Travessia 
Urbana em Ji-Paraná - Na 
BR-364/RO - No Estado 
deRondônia

R$ 0,00 R$ 20.000.000,00 A emenda permitirá iniciar obras em 2021.

Ação Nova

Adequação de Travessia 
Urbana em Jaru -Na 
BR-364/RO - No Estado de 
Rondônia

R$ 0,00 R$ 15.000.000,00 A emenda permitirá iniciar obras em 2021.

10.39252.26.784. 
3005.219Z.6032

Conservação e recupera-
ção de ativos de infraestru-
tura da União

R$ 103.670.000,00 R$ 80.000.000,00

Com o recurso será possível executar os serviços de 
Dragagem para o ano de 2021, Plano de Monitoramento 
e Implantação e Manutenção de Guias Correntes na 
Hidrovia do Rio Madeira (HN-117), garantindo um nível 
de serviço mínimo para a hidrovia.

TOTAL R$ 227.790.000,00 R$ 235.000.000,00



7REGIÃO NORTE | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES |

OPORTUNIDADES DE EMENDAS 2021 - RORAIMA

Ação Empreendimento PLOA  
2021

Proposta 
de Emenda

Justificativa 
para Emenda

10.39252.26.782. 
3006.219Z.0010

Conservação e Recuperação 
de Ativos de Infraestrutura da 
União - No Estado de RR

R$ 97.050.000,00 R$ 38.000.000,00

Com a emenda será possível executar serviços da 
restauração das BR-174 e BR-401 . Essas obras propor-
cionarão condições adequadas de trafegabilidade em 
trechos rodoviários federais, promovendo a redução 
dos custos de transporte e o aumento da segurança e 
conforto aos usuários.

10.39252.26.782. 
3006.7242.0000

Construção de Trecho 
Rodoviário - Cantá - Novo 
Paraíso - na BR-432/RR - No 
Estado de Roraima

R$ 20.400.000,00 R$ 40.000.000,00

Recurso permitirá a execução de 5,00 Km de pavimen-
tação no Lote 1; Emenda permitirá a conclusão do lote 
1 (8,00 Km de pavimentação) e a conclusão no TED-
622/2017 (7,5 Km de pavimentação);

Ação Nova Construção da BR-401 
Bonfim - Normandia R$ 0,00 R$ 20.000.000,00

A BR-401 é uma rodovia federal brasileira que liga a capi-
tal do estado de Roraima aos municípios de Normandia 
e Bonfim, ambos na fronteira com a Guiana. Com este 
recurso o DNIT implementará melhorias no trecho, 
trazendo impactos potitivos para seus usuários.

10.39252.26.121. 
0032.20UC.0001

Estudos, Projetos e 
Planejamento De
Infraestrutura De Transportes

R$ 0,00 R$ 10.000.000,00

Elaboração dos projetos de 7 pontes na BR-210 e cons-
trução na BR-401. O desenvolvimento de novos projetos 
garante a perenidade de investimentos no Estado, além 
de otimizar a alocação de recursos.

TOTAL R$ 117.450.000,00 R$ 108.000.000,00

OPORTUNIDADES DE EMENDAS 2021 - TOCANTINS

Ação Empreendimento PLOA  
2021

Proposta 
de Emenda

Justificativa 
para Emenda

10.39252.26.782. 
3006.219Z.0010

Conservação e Recuperação 
de Ativos de Infraestrutura 
da União - No Estado de TO

R$ 132.030.000,00 R$ 80.000.000,00

Com a emenda será possível executar serviços de restau-
ração nas BR-010 e BR-153. 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.

10.39252.26.782. 
3006.5E15.0017

Construção de Trecho 
Rodoviário - Peixe - Paranã 
- Taguatinga - na BR-242/TO - 
No Estado do Tocantins

R$ 13.100.000,00 R$ 15.000.000,00 A emenda permitirá a conclusão dos estudos ambientais 
para retomada das obras.

10.39252.26.782. 
3006.7L92.0548

Construção de Ponte 
sobre o Rio Araguaia em 
Xambioá - na BR-153/TO No 
Município de Xambioá - TO

R$ 20.400.000,00 R$ 50.000.000,00
Recursos para continuidade das obras com execução de 
10% da ponte. A emenda permitirá executar 20% a mais, 
além de permitir a licitação dos acessos.

10.39252.26.784. 
3005.219Z.6033

Conservação e recuperação 
de ativos de infraestrutura 
da União

R$ 8.000.000,00 R$ 7.000.000,00
Início da Implantação e Manutenção de Sinalização 
Náutica nos Rios Araguaia, das Mortes e Tocantins (HN-
209, HN-210 e HN-200)

TOTAL R$ 173.530.000,00 R$ 152.000.000,00
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