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PLANO DE TRABALHO COMPILADO – 2ª FASE*

Número:
08

PROJETO

Ano de Referência

Malha Ferroviária Paraná

2019

Justificativa do Projeto: Considerando que o transporte ferroviário, apesar de sua importância e vantagem ambiental e econômica no transporte de
altas tonelagens, possui pouca participação na matriz de transporte do Estado.
Considerando o pedido da concessionária de antecipação da renovação do Contrato de Concessão da malha sul ferroviária, com vigência até 2027 e a
contrapartida oferecida de executar um plano de investimentos.
Deste modo, tendo em vista a importância estrutural que esta questão exerce na economia do Estado e o amplo horizonte da proposta de renovação
contratual pela operadora, entende-se oportuna a participação do Estado nos estudos relacionados ao tema, com o propósito de subsidiar as
Secretarias envolvidas na tomada de decisões.

1

2

Ações
Análise da capacidade da rede
ferroviária atual e identificação
de potenciais cenários para
ampliação e estudo de
reaproveitamento de trechos
subutilizados.
Apoio técnico à Coordenadoria
de Concessões e Parcerias da
Secretaria de Estado do
Planejamento, na avaliação dos
estudos das empresas
proponentes do trecho
ferroviário Dourados (MS) a
Paranaguá (PR), autorizadas no
Chamamento Público.
Entrega

Indicadores
Meios de verificação
Levantamento da região por onde
passa a malha ferroviária; Estudo
da capacidade da malha atual;
Relatório técnico trimestral com a
Estudo de potenciais cenários
evolução das ações
para ampliação e
reaproveitamento da malha

Entregar a análise das propostas

Parecer técnico com subsídios para encaminhamento das ações.

Relatório técnico trimestral com a
evolução das ações

Início

Fim

junho

dezembro

julho

dezembro
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PLANO DE TRABALHO COMPILADO – 2ª FASE*

Número:
09

PROJETO

Ano de Referência

Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba

2019

Justificativa do Projeto: Considerando que a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral está realizando tratativas para pleitear
financiamentos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o objetivo de promover o desenvolvimento do Estado do Paraná.
Considerando a importância da COMEC no planejamento e gestão do desenvolvimento integrado dos municípios que compõem a região metropolitana
de Curitiba. Considerando, ainda, o envolvimento da COMEC na realização do PDUI – Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região
Metropolitana de Curitiba que, uma vez implantado, irá projetar todas as diretrizes, organização de território, crescimento e desenvolvimento de todos
os municípios da região metropolitana de Curitiba. Dessa forma, pretende-se atuar em parceria com a Secretaria de Estado, e a equipe técnica da
COMEC, na elaboração do Termo de Referência do PDUI, de modo a contribuir para o desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba.

1

Ações
Apoio técnico à Secretaria de
Estado do Planejamento e à
COMEC, na elaboração do termo
de referência para a contratação
do PDUI – Plano de
Desenvolvimento Urbano
Integrado da Região
Metropolitana de Curitiba.
Entrega

Indicadores

Meios de verificação

Fornecer diretrizes para a
elaboração do termo de
referência do projeto

Relatório técnico trimestral com a
evolução das ações

Início

maio

Fim

dezembro

Subsídios ao termo de referência do Projeto.
*Projetos condicionados a reforço técnico, mediante Teste Seletivo Público, conforme ata da 15ª AGO do Conselho de Administração do Serviço Social
Autônomo Paraná Projetos.

