
Processo n° 50600.006802/2015-27 

Despacho n° /2015/COPLAN/CGPLAN/DPP 

À Coordenação de Avaliação de Viabilidade e Desempenho 

Trata-se de demanda formalizada junto ao Serviço de Informação ao Cidadão -
SIC, por meio da qual se solicita: 

"Com fundamento na Lei n° 12.527, de 2011, solicitamos nos informar se há 
estudos ou projetos elaborados pelo DNIT visando interligar a Rodovia Federal BR-53, também 
conhecida pelo nome Rodovia' Transbrásiliana, à Rodovia Presidente .Castelo Branco - SP-
280" 

Inicialmente é preciso esclarecer que acreditamos que o usuário se refere na 
verdade à rodovia BR-153, que é conhecida como Transbrásiliana, já que não há rodovia 
federal com a denominação BR-53. 

Em relação ao pedido em pauta e considerando as atribuições dessa COPLAN, 
informamos que consta da planilha da Divisão em Trechos do Sistema Nacional de Viação -
SNV 2015, anexa, trecho planejado da rodovia BR-374 que ligaria a rodovia BR-153 e a 
rodovia estadual SP-280, conforme demonstrado no mapa abaixo: 

Deste modo, encaminhamos o presente processo para que essa COVIDE se 
manifeste no que couber, encaminhando resposta diretamente à CGPLAN para 
prosseguimento. 

Em 0^ / /20'15 

Olimpio Lu e Moraes 

Coordenador tíe Planejamento 



DNÊT ® 
Processo n° 50600.006802/2015-27 

Despacho n° 43/2015/COVIDE/CGPLAN/DPP 

À Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos 

1. Trata-se de resposta ao Serviço de Informação ao Cidadão sob o processo n° 

50650.001174/2015-06, página 02 do presente processo. 

2. Informamos que está em andamento na Superintendência Regional do DNIT 

no Estado de São Paulo, a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental (EVTEA), adequação de capacidade, melhoria da segurança e correções de 

pontos críticos da BR-374/SP, trecho: Entr. BR-158/267 (p/Presidente Vencesiau) -

Errtr. BR-050/116/272/381 São Paulo), subtrecho: Final da SP-280 (Rodovia Castelo 

Branco) -Entr. BR-153 (Município de Lupércio/SP), segmento: km 226,4 ao km 272,6, 

extensão: 55,0 km, objeto do Contrato N° 08.1.0.00.00741/2013, tendo como 

contratada a empresa Dynatest Engenharia Ltda. 

3. Esta COVIDE, participou das análises dos produtos, e os mesmos encontram-

se aprovados e em fase final de elaboração, na segunda semana de maio/2015 foi 

agendada reunião de apresentação do mesmo conforme previsto em edital, e após 

aprovação da mesma, será emitido Termo de Aceitação do Estudo de Viabilidade -

TAEV. 

4. Sendo o que tínhamos à informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

dúvidas. 

Em, 08 de maio de 2015. 

Coordenador de Avaliação de 
Viabilidade e Desempenho 
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50600.006802/2015-27 

Despacho n i" 158/2015/CGPLAN/DPP 

À Diretoria de Planejamento e Pesquisa/DPP 

1. Versam os autos acerca de questionamentos de cidadão, encaminhados 

através do Sistema de Informação ao Cidadão - SIC - quanto a informações sobre 

estudos ou projetos elaborados pelo D N I T para interligar a Rodovia Transbrásiliana (BR-

153) à Rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280). 

43/2015/COVIDE, informando tratar-se de rodovia planejada, e há contrato, sob o n° 

01.1.0.00.00741/2013, cujo objeto é a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnico-

Econômica e Ambiental (EVTEA) para construção, adequação de capacidade, melhorias 

na segurança e correção de pontos críticos na BR-374. Na segunda semana de maio 

ocorrerá reunião de apresentação do produto e, caso este seja aprovado, será emitido o 

seu termo de aceitação - TAEV. 

5. Sendo o que t ínhamos a expor no presente momento, colocamo-nos à 

disposição caso se façam necessários maiores esclarecimentos sobre o tema. 

Respeitosamente, 

2. Encaminhamos as informações dos Despachos xf 52/2015/COPLAN e 

Em /05/2015 

André de Oliveira Nunes 
Coordenador-Geral de Planejamento 

e Programação de Investimentos 
CGPLAN/DPP 


