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14 PAC 2 – EQUIPAMENTOS 
MÁQUINAS PARA 
MUNICÍPIOS

O Governo Federal durante a XVI Marcha em Defesa dos Municípios promovida pela Con-
federação Nacional de Municípios (CNM) instituiu no âmbito do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC2) via Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) o Programa Equipamentos para 
Estradas Vicinais que tem como objetivo melhorar a infraestrutura dos Municípios brasileiros até 50 
mil habitantes.

Estes equipamentos consistem em retroescavadeiras, motoniveladoras, caminhões-pipa, ca-
minhões-caçamba e pás carregadeiras, para grupos de Municípios de acordo com algumas condi-
cionantes, para fazer um levantamento de como está a entrega destes equipamentos aos municí-
pios a CNM realizou um estudo por Estado da situação até o dia 31 de dezembro de 2013.

Foram prometidos mais de 18 mil equipamentos e entregues até o momento pouco mais de 
10 mil perfazendo o percentual de 57% de execução, os Estados com as maiores entregas propor-
cionais são o Rio Grande do Norte (89%), seguido do Piauí (71%) e de Pernambuco (68%), e os que 
tiveram a menor execução são o Espirito Santo (38%) e o Rio de Janeiro (39%).
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Podemos ver a situação por tipo de equipamento o que nos dá uma visão mais abrangente 
do que foi prometido e o que foi entregue até o último dia do ano passado.

As Retroescavadeiras

Todas as retroescaveiras previstas no Programa foram entregues até o final do ano passado, 
portanto temos uma execução de 100% segundo os dados do MDA.
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As Motoniveladoras

Foram previstas 5.061 motoniveladoras pelo Programa e foram entregues até esta data, 
2.617, ou seja, 52% do total, o Estado com a maior execução é o Ceará (99%) e o com a menor exe-
cução é o Espírito Santo com 16%.

Os Caminhões-Caçamba

A entrega dos caminhões-caçamba esta em ritmo mais lento com apenas 27%, sendo con-
centrada a entrega nos estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco, com respectivamente, 88% 
e 76%. Entretanto, os Municípios do Acre, Amazonas, Amapá, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso, 
Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e São Paulo não receberam o nenhum caminhão-caçamba.
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Os Caminhões-Pipa

Em 2013, foram entregues 753 caminhões pipas totalizando 52% da meta do governo fede-
ral, mas podemos destacar que nesse mesmo ano, esses estados tiveram o reconhecimento do es-
tado de emergência em mais de 1.900 Municípios pelo Ministério da Integração Nacional.

A maior entrega ocorreu no estado do Piauí com 77% e o Maranhão recebeu 65% dos cami-
nhões pipas previstos.
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As pás carregadeiras

Foram entregues apenas 32% dos equipamentos, os estados do Ceára e Espírito Santo não 
tiveram maquinas entregues, já os estados do Maranhão e Rio Grande do Norte receberam 100% 
das pás carregadeiras.
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Entregas por Partido Político

A CNM relacionou estes dados por partido político do prefeito e categorizou como sendo Situ-
ação os partidos da base de apoio do Governo Federal e de Oposição os outros partidos, para ana-
lisar como estão acontecendo as entregas das máquinas no País.

Para os municípios aonde o partido do prefeito é da base de apoio ao Governo Federal es-
tão previstas a entrega de 10.545 máquinas, sendo que 6.111 já foram entregues até o final do ano 
passado, com um percentual de 58% de execução. Os estados aonde houve as maiores execuções 
para os municipios da base são o Rio Grande do Norte (88%), Alagoas (73%) e Piauí (71%). Os que 
tiveram a menor execução foram o Espírito Santo (37%) e o Rio de Janeiro (38%).

Os municípios em que os seus prefeitos não são do partido da base de apoio ao Governo 
Federal, foram previstas a entrega de 7.558 máquinas, destas foram efetivamente entregues 4.148 
(55%) do total. Os Estados que tiveram a maior execução para os municípios de Oposição foram 
o Rio Grande do Norte (90%) e Piauí (71%) e os que tiveram a menor execução foram Rondônia 
(39%) e Espírito Santo e São Paulo (41%).
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Foram considerados partidos de oposição o PSDB, PSOL, DEM e PPS.


