PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM 6 EIXOS
PAC Cidade Melhor

Enfrentar os principais desafios das grandes aglomerações urbanas, propiciando melhor qualidade
de vida

PAC Comunidade Cidadã

Presença do Estado nos bairros populares – aumentando a cobertura de serviços

PAC Minha Casa, Minha Vida

Redução do déficit habitacional, dinamizando o setor de construção civil e gerando trabalho e renda

PAC Água e Luz para Todos

Universalização do acesso à água e à energia elétrica

PAC Transportes

Consolidar e ampliar a rede logística, interligando os diversos modais, garantindo qualidade e
segurança

PAC Energia

Garantir a segurança do suprimento a partir de uma matriz energética baseada em fontes renováveis
e limpas
Desenvolver as descobertas no Pré-Sal, ampliando a produção
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
O conjunto de investimentos selecionados em logística e
energia tem caráter preliminar
 Projetos que alavanquem o desenvolvimento local e regional e que
reduzam a desigualdade social e regional
 Eixos ou projetos estruturantes contemplados nos diversos planos
estratégicos setoriais
 Sinergia entre os projetos e complementaridade com os empreendimentos
do PAC 1
 Sustentabilidade ambiental
 Recuperação de infraestrutura existente

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Investimentos em habitação, saneamento, mobilidade urbana,
pavimentação e equipamentos sociais e urbanos serão definidos
entre abril e junho, a partir do diálogo com Estados e Municípios
Grupos Quantidade

Municípios

% da
população

1

477

11 RMs* e RIDE/DF
Acima de 70 mil habitantes no N, NE e CO
Acima de 100 mil habitantes no S e SE

60%

2

221

Entre 50 e 70 mil habitantes no N, NE e CO
Entre 50 e 100 mil habitantes no S e SE

8%

3

4.866

Abaixo de 50 mil habitantes

32%

*São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Campinas, Belém e Santos
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PREVISÃO PRELIMINAR DE INVESTIMENTO
R$ bilhões

EIXOS

2011-2014 PÓS 2014

TOTAL

PAC CIDADE MELHOR

57,1

-

57,1

PAC COMUNIDADE CIDADÃ

23,0

-

23,0

PAC MINHA CASA, MINHA VIDA

278,2

-

278,2

PAC ÁGUA E LUZ PARA TODOS

30,6

-

30,6

PAC TRANSPORTES

104,5

4,5

109,0

PAC ENERGIA

465,5

627,1

1.092,6

958,9

631,6

1.590,5

TOTAL

GESTÃO DO PAC
PAC 2 coloca novos desafios à gestão
 Reestruturação das áreas de formulação de projetos
 Simplificação dos procedimentos de licitação, contratação
e pagamento com controle e transparência
 Estruturação de rede de assistência técnica aos
municípios, em especial aos pequenos
 Aperfeiçoamento dos modelos setoriais: concessão de
rodovias e ferrovias, hidrovias, navegação de cabotagem,
aeroportos e irrigação
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PREVISÃO PRELIMINAR DE INVESTIMENTO
R$ bilhões

EIXOS

2011-2014

SANEAMENTO

22,1

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE
RISCO

11,0

MOBILIDADE URBANA

18,0

PAVIMENTAÇÃO

6,0

TOTAL

57,1

SANEAMENTO – DIRETRIZES
Expansão da coleta e do tratamento de esgoto

Redes coletoras, estações elevatórias, interceptores, emissários e estações
de tratamento
Aumento da cobertura de coleta e tratamento
Proteção dos mananciais e despoluição de cursos d’água
Redução de doenças causadas pela falta de saneamento básico

Ampliação do tratamento de resíduos sólidos

Aterros sanitários, modernização tecnológica, em especial por meio de
consórcios intermunicipais
Ampliação da destinação final adequada
Redução dos impactos ambientais
Prevenção de doenças
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SANEAMENTO
INVESTIMENTO – R$ 22,1 bilhões*
R$ bilhões

*Não inclui contrapartida

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO – DIRETRIZES
Controle de enchentes e inundações recorrentes – drenagem
Contenção de encostas em áreas de risco
 Preservação de vidas e redução de perdas materiais
 Preservação da infraestrutura e das atividades econômicas e
turísticas
 Redução das áreas vulneráveis a deslizamentos

INVESTIMENTO – R$ 11 bilhões*
R$ bilhões

*Não inclui contrapartida

37

MOBILIDADE URBANA – DIRETRIZES
Implementar sistemas de transporte público coletivo nos
grandes centros urbanos
 Metrô, VLT, BRT e corredor de ônibus

 Melhoria da qualidade do transporte público
 Diminuição do tempo de deslocamento
 Aumento da qualidade de vida nas grandes cidades
R$ bilhões

INVESTIMENTO*
OGU

6

Financiamento

12

TOTAL

18

*Não inclui contrapartida

PAVIMENTAÇÃO – DIRETRIZES

Pavimentação de vias urbanas

 Intervenções em regiões de baixa renda com
adensamento populacional e infraestrutura deficiente
 Pavimentação, calçadas, sinalização e drenagem

 Aumento da segurança no deslocamento urbano
 Ampliação da qualidade de vida

INVESTIMENTO – R$ 6 bilhões*
Financiamento
*Não inclui contrapartida
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PREVISÃO PRELIMINAR DE INVESTIMENTO
R$ bilhões

EIXOS

2011-2014

UPA – UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

2,6

UBS – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

5,5

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

7,6

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

4,1

PRAÇAS DO PAC

1,6

POSTOS DE POLÍCIA COMUNITÁRIA

1,6

TOTAL

23,0

EQUIPAMENTOS URBANOS E SOCIAIS
Presença do Estado nos bairros populares –
aumentando a cobertura de serviços
 Saúde – Unidades de Pronto Atendimento-UPA e Unidades
Básicas de Saúde-UBS
 Educação – creches, pré-escolas e quadras
 Praça do PAC – espaço integrado de cultura, esporte e
lazer, inclusão digital, assistência social, trabalho e
prevenção à violência
 Segurança – postos comunitários com
vídeomonitoramento
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UPA – UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
500 unidades

 Garantir atendimento médico adequado a urgências
de baixa e média complexidade
 Reduzir a superlotação das emergências dos
grandes hospitais
 Serviços Oferecidos
 Atendimento de urgência em clínica geral, pediatria,
eletrocardiograma, raio X, curativos, laboratório 24
horas, odontologia e medicamentos

INVESTIMENTO – R$ 2,6 bilhões*
*Inclui custeio

UBS – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
8.694 unidades

 Ampliar oferta da atenção básica e integral
 Criar infraestrutura de apoio às equipes de
saúde da família
 Serviços Oferecidos
 Atendimento de rotina em clínica médica, ginecologia,
pediatria, odontologia, curativos, vacinas, promoção e
prevenção

INVESTIMENTO – R$ 5,5 bilhões*
*Inclui custeio
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CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
6.000 unidades

 Ampliar a oferta de educação para crianças de
0 a 5 anos
 Reduzir o déficit de atendimento na faixa etária
fundamental para preparação do aprendizado
INVESTIMENTO – R$ 7,6 bilhões

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS
10.116 unidades

 Universalizar quadras esportivas em escolas com mais
de 500 alunos
Construção de quadras cobertas
Cobertura
de quadras
existentes
Conclusão
após 2010*
66%

 Garantir o acesso à prática esportiva e de lazer a
crianças e jovens
Tipo
Construção de Quadras Cobertas
Cobertura de Quadras Existentes
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Quantidade R$ bilhões
6.116
4,1
4.000

PRAÇA DO PAC
800 unidades

Ampliar a oferta de espaços públicos para a população,
sobretudo para os jovens, prevenindo a violência e
permitindo acesso a serviços sociais
TIPO – área de terreno em m²

DETALHAMENTO

700

3 mil

7 mil

X

X

X

X

X

Cineteatro, biblioteca, telecentro, CRAS,
salas multiuso, pista de skate, kit básico
esportivo e equipamentos de ginástica
Ginásio poliesportivo, espaço criança e pista
de caminhada
Quadra de areia para vôlei e futebol, vestiário,
espaço para a terceira idade e anfiteatro

X

INVESTIMENTO – R$ 1,6 bilhão

POSTOS DE POLÍCIA COMUNITÁRIA
2.883 unidades

 Ampliar serviços de segurança descentralizada para
melhorar a prevenção ao crime
 Mapeamento de organizações criminosas, identificação de
indivíduos procurados e redução do tempo de resposta às
ocorrências
Equipamento
Postos com serviço de monitoramento e
veículos para ronda
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R$ bilhões
1,6

PREVISÃO PRELIMINAR DE INVESTIMENTO
R$ bilhões

EIXOS

2011-2014

MINHA CASA, MINHA VIDA
FINANCIAMENTO SBPE
URBANIZAÇÃO DE
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

TOTAL

71,7
176,0
30,5

278,2

MINHA CASA, MINHA VIDA – DIRETRIZES
Redução do déficit habitacional

 Produção habitacional para as famílias de baixa renda
 Subsídio de acordo com a capacidade de pagamento das famílias
 Fundo garantidor para redução do risco do financiamento
 Barateamento do seguro e dos custos cartoriais
 Aquecedor solar nas unidades

 Distribuição de renda e inclusão social
 Dinamização do setor de construção civil e geração de trabalho
e renda

48

MINHA CASA, MINHA VIDA
2 milhões de unidades habitacionais*

60% para famílias com renda de até R$ 1.395

TOTAL – R$ 71,7 bilhões
OGU – R$ 62,2 bilhões
FIN – R$ 9,5 bilhões

O detalhamento da 2ª fase do programa será discutido com os setores
envolvidos – empresários e movimentos sociais
*Contratação

FINANCIAMENTO HABITACIONAL – SBPE
Construção, aquisição de imóveis novos e usados e reforma de
unidades habitacionais*

Garantia de acesso à casa própria
Dinamização do mercado imobiliário

INVESTIMENTOS – R$ 176 bilhões**
Financiamento

*Contratação
** Não inclui contrapartida
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URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Produção e melhorias habitacionais
Água, esgoto, drenagem, viário e iluminação
Saúde, educação, esporte, lazer e cultura
Regularização fundiária

Transformação de favelas em bairros populares
Melhoria da qualidade de vida da população

TOTAL – R$ 30,5 bilhões*
OGU – R$ 27,0 bilhões
FIN – R$ 3,5 bilhões

*Não inclui contrapartida
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