COMPONENTE I – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA
Setores de Intervenção
Projetos/Atividades Elegíveis
1)
Rodovias e sistemas viários urbanos: Projetos destinados a melhorar a acessibilidade e a mobilidade das
pessoas e bens na região e nas cidades, implantar estruturas urbanas funcionais e vias de transporte eficiente.
a) Rodovias
Projetos voltados à melhoria das
condições de mobilidade na região e nas
cidades, por meio de implantação,
melhoramento e restauro de rodovias.
b) Infraestrutura de Transporte Coletivo
Projetos voltados à melhoria das
condições de mobilidade nas cidades, por
meio de sistemas modernos e integrados
de transporte coletivo, com adequada
cobertura de serviço e accessíveis às
pessoas de menor renda.

Implantação, melhoramento e restauro de rodovias, pontes viadutos,
passarelas, acostamentos laterais, faixas de acomodação de tráfego,
interseções, sinalização rodoviária, etc.

Terminais de transporte urbano;
Estações de transferência;
Corredores com canaletas ou faixas exclusivas para ônibus;
Sistemas de gestão e controle do serviço;
Sistema operativo integrado (tronco/alimentador);
Sistema integrado com tarifa única;
Equipamentos (pontos de ônibus/táxis, abrigos, acesso universal para
deficientes, sistema de segurança com câmera on-board etc.).

c) Infraestrutura Viária
Intervenções na infraestrutura viária das
cidades destinadas a melhorar as
condições de mobilidade dos habitantes e
de bens que nelas circulam, reduzir os
tempos de viagem das diferentes
modalidades de transporte e os custos de
operação dos veículos, mantendo a
prioridade para o transporte público
(ônibus) e os pedestres.

Pavimentação de Vias Urbanas;
Recapeamento de Vias urbanas;
Sistema de semáforos inteligentes;
Sistemas de monitoramento e controle de tráfego;
Ordenamento da malha viária urbana;
Implantação de viadutos;
Facilidades para pedestres e deficientes;
Passarelas para pedestres;
Sinalização horizontal e vertical;
Semáforos;
Redutores de velocidade (lombadas eletrônicas) e outras medidas de
controle de trafego e velocidade.
2) Equipamentos Urbanos (Mercados e Centros Multifuncionais). Projetos destinados à melhoria dos
equipamentos públicos urbanos.

a) Mercados Públicos
Construção ou reforma de mercados públicos municipais (obras,
Projetos
de
recuperação
e/ou infraestrutura, melhoria de vias de acesso, iluminação pública, arborização,
revitalização de mercados públicos etc.).
municipais.
Aquisição de equipamentos de uso comum, tais como: frigoríficos, câmaras
frias, balcões de uso coletivo, etc.
b) Centros Multifuncionais.
Construção ou reforma de Centros Multifuncionais;
Projetos integrados direcionados para Reforma, melhorias, adequações funcionais e de acessibilidade, aquisição
capacitação,
acessibilidade
digital, de mobiliário e equipamentos para as unidades construídas.
geração de trabalho e renda.
3) Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: Tem por objetivo ampliar a cobertura e/ou melhorar a gestão de resíduos
sólidos urbanos em âmbito municipal e regional.
a) Aterros Sanitários
Projetos voltados para a melhoria da
prestação de serviços de tratamento e
disposição final de resíduos sólidos
urbanos de caráter intermunicipal.
b) Implantação de Sistemas integrados de
resíduos sólidos
Projetos voltados para melhoria da
prestação
de
serviço
de
coleta
convencional e coleta seletiva de resíduos
sólidos urbanos.

Instalações e equipamentos de aterros sanitários (obras de infraestrutura,
vias de acesso, maquinário pesado para operação);
Construção de estações de transbordo, compostagem e digestão
acelerada;
Intervenções para encerramento de lixões.
Equipamentos e estrutura para aproveitamento energético de resíduos
sólidos
Construção de galpões de triagem, pontos de entrega voluntária, áreas de
transbordo, usinas de compostagem, etc.;
Aquisição de equipamentos (caminhões, maquinário, etc.).

COMPONENTE I – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA
Setores de Intervenção
Projetos/Atividades Elegíveis
4) Projetos Integrados de Recuperação e Revitalização de Áreas Urbanas: Consiste em projetos multisetoriais e
integrados, focalizados geograficamente e implementados de forma integrada e coordenada, que contribuem para a
solução das necessidades de espaços urbanos.
a) Recuperação e Revitalização Urbana
Projetos integrados destinados a reverter
os processos de deterioração física e
econômica de áreas específicas, fortalecer
suas funções urbanas.
b) Revitalização de Centros Históricos
Projetos integrados destinados a revitalizar
e recuperar o patrimônio histórico e
cultural.

c) Requalificação Urbana de áreas
degradadas
Projetos integrados de requalificação
urbana em áreas degradadas como lagoas,
parques, etc.

Reabilitação ou construção de infraestrutura física e de serviços públicos
de projetos integrados (água, esgoto, drenagem, pavimentação de ruas e
calçadas, iluminação, praças e áreas de lazer etc.);
Equipamento e mobiliário urbanos de projetos integrados (centros
multifinalitários, parques recreativos, praças públicas e arborização,
quadras esportivas) entre outros.
Reabilitação ou construção de infraestrutura física e de serviços públicos
de projetos integrados (água, esgoto, drenagem, pavimentação de ruas e
calçadas, iluminação, praças e áreas de lazer etc.);
Equipamento e mobiliário urbanos de projetos integrados (centros
multifinalitários, parques recreativos, praças públicas e arborização,
quadras esportivas) entre outros;
Recuperação de prédios públicos com interesse histórico e/ou cultural; ou
edificações de importância estratégica para a revitalização de área,
previstos no âmbito de um projeto integrado.
Construção, reforma ou ampliação de equipamento e mobiliário urbanos
para recuperação de áreas degradadas (parques recreativos, praças
públicas e arborização, quadras esportivas, ciclovias, calcadas, circuitos de
pedestres, áreas de lazer) entre outros;
Projetos de arquitetura e urbanismo, paisagismo, iluminação, sistema
viário, pavimentação, drenagem e instalações hidro-sanitárias;

