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1. Introdução 

O presente documento corresponde ao Produto 2.1. Oficinas Temáticas para a 

Sociedade Civil – Lote 1 - da Etapa 2 – CAPACITAÇÃO para o Município de Cachoeiro 

de Itapemirim, no âmbito da contratação de serviços técnicos especializados para a 

elaboração de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável e Projetos Estruturantes para 

cidades polo do Estado do Espírito Santo. 

Este relatório apresenta o resultado das discussões da Oficina Temática Oficina Temática 

realizada com organizações da sociedade civil de CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, nos 

dias 30 e 31 de agosto do corrente ano, com a finalidade de:  

(i) Apresentar e comunicar o início do processo de concepção e elaboração do 

Plano de Mobilidade do município; 

(ii) Discutir os conceitos de mobilidade urbana e recolher, através de discussões 

estruturadas as percepções da sociedade local a respeito da questão, assim 

como, os principais problemas de mobilidade urbana do município. 

Neste sentido, este relatório é apresentado em cinco capítulos, incluindo a Introdução. No 

segundo capítulo há uma explanação sobre os fundamentos da participação social no 

processo de formulação de políticas públicas, enquanto que o capítulo posterior descreve 

a Oficina Temática propriamente, apresentando as referências, como data e local do 

evento, assim como a lista dos participantes e o desenvolvimento e resultados das 

atividades de dinâmica de grupo. A avaliação da oficina pelos participantes é também 

apresentada. Ao final, figuram as referências bibliográficas de suporte ao tema do 

encontro e os anexos. 

No conjunto de anexos, são apresentados:  

Anexo A: Convite enviado aos Participantes 

Anexo B: Apostila distribuída aos participantes 

Anexo C: Arquivo de slides utilizado na oficina 

Anexo D: Lista de presença dos participantes 

Anexo F: Modelo do questionário de avaliação respondido pelos participantes 

Anexo G: Modelo de Certificado de Participação 

Anexo H: Registro fotográfico do evento 

Anexo I: Credenciamento – Crachá 
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2. Fundamentos da participação social no processo de 

planejamento de políticas públicas 

Recentemente, o País vem sendo sacudido pelo clamor de manifestações, cujos 

participantes não mais aceitam planos de políticas públicas gerados em gabinetes e 

querem ser consultados a respeito da percepção dos problemas (diagnóstico) e das 

soluções apontadas (os próprios planos de ação). É pois, com este espírito, que a 

Consultora responsável pela condução do projeto, propôs a presente forma de realização 

dessa aproximação com os participantes das oficinas do PlanMob ES, em consonância 

ao solicitado pelo Governo Estadual nos Termos de Referência do projeto. 

Ao recolher a apreciação dos atores sociais locais a respeito dos problemas de 

mobilidade urbana de cada um dos seis municípios, a expectativa dos consultores foi a 

de que o resultado dos presentes eventos se traduzissem em importantes subsídios à 

realização dos estudos diagnósticos da situação – principais problemas e gargalos e a 

sinalização de hipóteses de sua solução. Na realidade, esta aproximação visando a uma 

maior participação social nas ações de governo, deve ser tratada como um aprendizado 

para ambas as partes, em que ganha a população ao explicitar sua visão dos problemas 

a serem enfrentados e ganha a política pública a ser estabelecida, em transparência e 

interlocução social. 

As atividades das oficinas se desenvolveram de forma interativa, de modo a envolver a 

participação de todos, através de dinâmicas e de discussão em grupos de trabalho. 

Algumas considerações são importantes de serem explicitadas neste momento: 

(i) a previsão do prazo de execução do projeto é de 15 meses;  

(ii) a participação da sociedade, além desta Oficina, compreende a realização de 

mais dois outros eventos durante a execução do projeto, de acordo com os 

seus Termos de Referência:  a promoção de um Seminário de Avaliação do 

Projeto, que será realizado em torno da metade do período e visa a apresentar 

e discutir os resultados das etapas já então realizadas do projeto; e a 

promoção de um Seminário de Consolidação do PlanMob, na fase final de 

elaboração dos planos (de ação, de circulação, de investimentos e de 

monitoramento e avaliação) tendo o objetivo de recolher sugestões e críticas 

para incorporá-las ao PlanMob. 
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2.1 O processo de participação social no PlanMob e bases 

metodológicas da oficina 

O Ministério das Cidades define o Plano Diretor de Transporte e de Mobilidade como  

“... um instrumento da política de desenvolvimento urbano, integrado ao Plano Diretor do 

município, da região metropolitana ou da região integrada de desenvolvimento, contendo 

diretrizes, instrumentos, ações e projetos voltados a proporcionar o acesso amplo e 

democrático às oportunidades que a cidade oferece, através do planejamento da 

infraestrutura de mobilidade urbana, dos meios de transporte e seus serviços, 

possibilitando condições adequadas ao exercício da mobilidade da população e da 

logística de distribuição de bens e serviços” . 

Para a elaboração do PlanMob, o Caderno de Referência do Ministério das Cidades 

assinala os seguintes entendimentos básicos para sua concepção: (a) o conceito de 

transporte se insere em uma visão mais ampla, qual seja, o da mobilidade urbana; (b) 

política de mobilidade deve ser associada aos pressupostos da política urbana; (c) o 

planejamento da mobilidade deve dar prioridade aos modos não motorizados coletivos e 

dar atenção especial às condições de acessibilidade; (d) o planejamento deve ser 

realizado com a máxima participação da sociedade. 

No contexto das oficinas, deve ser ressaltado o item (d) acima como diferencial em 

relação aos tradicionais planos de transporte das últimas décadas, que é o da 

participação social. Para ainda reforçar esta participação, o Caderno traz ainda a 

seguinte recomendação:  

“Um segundo cuidado não se refere propriamente ao conteúdo do Plano, mas a forma 

como ele é concebido e implementado, quando deve contar com ampla participação e o 

máximo envolvimento da sociedade em todas as suas etapas, desde a população usuária 

até os principais agentes econômicos e políticos locais”. 

Em favor da necessária correlação em torno de planejamento público e participação 

social pode ser feita com os seguintes argumentos: planejar significa visualizar uma 

situação futura melhor do que a que se vive no momento, não importando qual seja o 

setor ou segmento socioeconômico objeto desse processo de planejamento. Para iniciar 

e perenizar um processo de planejamento é necessário conhecer a situação inicial (a 

atual) da realidade em que se está vivendo, com todos os problemas que devem ser 

enfrentados. Dado que as visões de futuro não são as mesmas para todos os atores 

sociais envolvidos e interessados nestas transformações, torna-se necessário uma 

atividade inicial que pode ser denominada de busca de consensos mínimos. Trata-se, em 

síntese, de uma “concertação”, isto é, acordo ou pacto. É por isso, que ao início de 

qualquer processo de planejamento, é imprescindível a reunião de todos os stakeholders1  

                                                
1 Stakeholders: são os atores sociais representados pelas organizações da sociedade civil organizada, que 
têm influência no processo de execução e nos resultados do projeto que se pretende implantar. 
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interessados no projeto, para comunicar o início do processo e também conclamá-los a 

participar, sugerir, dar o seu ponto de vista em relação ao projeto que se quer implantar. 

Conhecer o plano, quer dizer as concepções e intenções dos outros atores é não 

somente se antecipar a crises e contradições inerentes a um processo sociopolítico, a 

perdas de tempo e de retrabalho, mas também, de se ter a oportunidade de identificar 

parcerias neste ambiente de atuação. Quer dizer, o plano não é meramente técnico, mas 

ele contém uma dose de política, no sentido de articulação de interesses e de valores 

que todos os atores têm e, portanto, vale dizer, da posse de recursos dos quais se 

necessita para a realização das ações. Estes recursos não são somente financeiros, de 

conhecimento, tecnológicos, econômicos, mas também recursos políticos, como a 

capacidade de articulação e mobilização da sociedade. E é, certamente, um caminho 

para se obter o descompasso intersetorial que tem sido, desde sempre, a tônica das 

políticas públicas, conforme explanação no item subsequente. 

É neste sentido que o planejamento público se caracteriza como um jogo social, que se 

trava numa arena (sociedade, mercado) em que atuam atores sociais com vontades, 

interesses e valores aferidos aos problemas, com suas diferentes visões e perspectivas. 

Este jogo social é, ao mesmo tempo, um jogo de adesão e rejeição a cada um dos planos 

propostos pelos atores sociais. Em princípio, portanto, isto quer dizer que não existe uma 

proposta única de plano (ou seja, uma verdade única), mas o resultado do jogo social se 

constitui na soma de todos os planos (de todas as verdades) que os atores sociais 

apresentam para modificar determinada faceta da realidade social. E é assim que se 

efetua, de fato, o jogo da democracia, no embate e parcerias entre ideias, interesses, 

valores e ideologias dos atores sociais. O conhecimento deste jogo, quer dizer, a 

consciência da situação em que se deseja atuar, é que vai garantir a eficácia e a 

efetividade do plano de ação proposto. E a isto se chama estratégia da ação. 

E é por isso que ao iniciar o processo pelas Oficinas, o PlanMob pretendeu captar os 

anseios e a percepção da sociedade civil capixaba a respeito do projeto de mobilidade 

urbana que se quer implantar. No que concerne às oficinas com o corpo técnico, do 

mesmo modo, a proposta foi a de discutir conceitos da mobilidade e incentivá-los a um 

trabalho participativo e, portanto, colaborativo. 

Para a execução da Oficina, por conseguinte, propôs-se proceder a uma abordagem 

metodológica que pudesse efetivamente envolver os participantes e deles obter 

sugestões e críticas a respeito da concepção do Plano.  

Esta abordagem se baseou em diversos aspectos de variados métodos já amplamente 

testados na prática de elaboração de processos de planejamento público e de projetos. A 

concepção utilizada nos eventos estão contidas nas metodologias do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES)2 e do ZOPP3. 

                                                
2 PES – Planejamento Estratégico Situacional, método para planejamento público concebido por Carlos 

Matus, economista e ex-Ministro de Economia chileno, desenhado especialmente para a alta administração 
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Ambas metodologias, de fato, partem de premissas da construção de um processo de 

planejamento através da participação de atores sociais envolvidos e interessados na 

questão a ser projetada. Estes atores apresentam visões convergentes ou não às 

concepções de quem propõe o plano: neste caso, os municípios capixabas objetos do 

PlanMob e, em última instância, o governo estadual. Um ator social para se constituir 

como tal tem que, necessariamente, deter a posse de recursos necessários aos planos (o 

operador, os concessionários, os funcionários públicos, os sindicatos, associações de 

usuários ...) e, portanto, têm a capacidade de influir na condução do plano. Daí porque 

tais métodos de planejamento propõem o envolvimento social de outros participantes na 

concepção do processo. Os processos tradicionais de planejamento ignoram esta 

participação, partindo dos cálculos de um diagnóstico basicamente técnico para projetar 

as ações do seu plano de ação. Ao contrário, está subjacente aos dois métodos aqui 

aludidos a ideia de um processo de planejamento tecnopolítico, quer dizer, que envolve 

não somente os imprescindíveis aspectos técnicos de planejamento, mas também os 

critérios estratégico-políticos, que decorrem da participação social. 

Tendo como fundamentação o estabelecimento de um processo participativo, a condução 

do envolvimento é feito através de reuniões estruturadas e conduzidas por um 

especialista em planejamento, através de diferentes dinâmicas de grupo. 

Como já referido, a etapa do projeto de concepção do PlanMob do Estado do Espírito 

Santo denominada CAPACITAÇÃO tem como objetivo primordial o de levar a sociedade 

civil organizada a participar na elaboração e, posteriormente, na gestão do Plano de 

Mobilidade Urbana em processo de concepção. Um outro objetivo, que se reveste de 

importância também, é o de envolver os funcionários públicos municipais, responsáveis 

pela implantação dos projetos do Plano de Ação do PlanMob, na discussão e no 

alinhamento em relação aos conceitos relativos à mobilidade urbana.  

A execução desta etapa foi desenvolvida em três tempos, atendendo aos pressupostos 

dos Termos de Referência do projeto: 

1. Programação de 8 Oficinas temáticas visando a mobilizar e a qualificar a 

sociedade civil organizada e os técnicos municipais envolvidos na elaboração dos 

produtos, capacitando-os a melhor identificar e discutir as questões da mobilidade 

urbana e incentivando-os a participar na construção do PlanMob do Estado, de 

forma democrática. 

• Participação em cada Oficina: 25 pessoas 

                                                                                                                                              
de governos, a partir de identificação e explicação de macroproblemas e a concepção de um plano de ação 
com a participação de atores sociais. 
 
3 ZOPP –Ziel-Orientierte Projekt Planung (Planejamento e Avaliação de Projetos por Objetivos) foi criado 

pela Agência de Cooperação Técnica Alemã – GTZ, sendo fundamental nas fases de identificação, 
planejamento e gerenciamento de projetos financiados pelos órgãos de cooperação da Alemanha e de outros 
países, assim como por instituições internacionais como o Banco Mundial e a Comissão Europeia. É utilizado 
para o planejamento participativo de projetos nas mais diversas áreas. 
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• Duração: 16 horas cada 

• Data de realização: nos meses de agosto, setembro e outubro de 2013 

• Locais: Com a sociedade civil:  

Lote I (Centro-Sul - 3 oficinas): Guarapari, Anchieta, Cachoeiro do Itapemirim; 

Lote II (Centro-Norte – 3 oficinas): Aracruz, Linhares, Colatina. 

Com os técnicos municipais originários de cada um dos 6 municípios: em Guarapari e 

Linhares (2 oficinas nos dois lotes). 

2. Promoção de 6 Seminários de Avaliação do Projeto, tendo como público-alvo a 

comunidade em geral; visa a apresentar e discutir os resultados das etapas já 

realizadas do projeto, para recolher dúvidas e concordâncias por parte da 

sociedade civil e sugestões para o desenvolvimento posterior do PlanMob. 

• Participação mínima: 100 pessoas 

• Duração: 8 horas cada 

• Data de realização: em torno do meio do cronograma de execução do projeto  

• Locais de realização: em cada um dos distritos-sedes dos 6 municípios 

3. Promoção de 6 Seminários de Consolidação do PlanMob, na fase final de 

elaboração dos planos (de ação, de circulação, de investimentos e de 

monitoramento e avaliação) com a sociedade civil tendo o objetivo de recolher 

sugestões e críticas para incorporá-las ao PlanoMob. 

• Participação mínima: 100 pessoas 

• Duração: 8 horas cada 

• Data de realização: ao final do cronograma de realização do projeto   

• Locais de realização: em cada um dos distritos-sede dos 6 municípios 

Total de eventos: 20 eventos, sendo 8 (duração de dois dias) e 12 (duração de 1 dia) 
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2.2 Transporte urbano e planejamento urbano: a articulação dos 

planos urbanos - conceitos discutidos na oficina 

Os congestionamentos de veículos, o baixo desempenho dos sistemas de transporte 

coletivo e as consequentes dificuldades de deslocamentos da população são problemas 

com os quais, historicamente, os gestores públicos das cidades brasileiras têm lidado, 

constituindo-se em uma questão central dos planos e projetos urbanísticos propostos no 

Brasil nos últimos tempos. 

Aliados à contínua expansão do território urbanizado por meio do sistema viário, os 

insuficientes investimentos em transporte coletivo e transporte não motorizado 

configuraram cidades que não acompanharam as necessidades diárias de deslocamento 

de sua população, comprometendo sua coesão espacial e social.  

O predomínio da lógica setorial nos projetos e na gestão dos transportes urbanos, em 

que as ações focam somente os deslocamentos e não o organismo urbano, deixou de 

lado a complexidade das questões urbanas, os efeitos da expansão permanente do 

território, a qualidade dos espaços da cidade para seus habitantes e a análise do impacto 

das intervenções em escala local e regional. 

A superação dos problemas urbanos exige múltiplas ações em vários âmbitos, e a 

tradicional forma de organização dos aparelhos de Estado por áreas setoriais gera planos 

e intervenções fragmentados, muitas vezes desarticulados e até mesmo conflitantes, que 

diminuem a eficiência do impacto potencialmente positivo dos investimentos.  

Dessa forma, o planejamento das ações das áreas públicas fundamentais, como 

habitação, saneamento, saúde, educação, segurança e transporte, demanda integração 

intersetorial para que seja coerentemente ajustado ao conjunto de obras e programas 

públicos (existentes ou previstos). Essa necessária articulação implica também 

correlacionar os diferentes planos que orientam as intervenções físicas no meio urbano, 

quais sejam:  

• Plano Diretor: documento que, a partir de um diagnóstico da condição física, 

social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua região, 

apresenta um conjunto de propostas para o desenvolvimento socioeconômico e 

organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de infraestrutura e de 

elementos fundamentais da estrutura urbana, definidas para curto, médio e longo prazos, 

e aprovadas por lei municipal4. 

• Plano Plurianual - PPA: O Plano Plurianual - PPA é uma lei elaborada no 

primeiro ano de gestão do governante eleito e abrange um período de quatro anos com 

vigência a partir do 2º ano da gestão até o 1º ano da gestão posterior. Deve conter: 

Diretrizes (critérios de ação e decisão orientadora aos gestores públicos); Objetivos 

                                                
4 Adaptado de: VILLAÇA, Flávio. Dilemas do Plano Diretor. In: O município no século XXI: cenários e 
perspectivas. São Paulo: Fundação Faria Lima – Cepam, 1999. P. 237-247. 
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(resultados a serem alcançados); Metas expressas em números (quantidade almejada); e 

Programas (ações a serem implementadas para se atingir a meta). O acompanhamento e 

avaliação do PPA torna possível verificar a execução ou não dos resultados previstos no 

planejamento elaborado pela gestão pública. O PPA integra o processo orçamentário do 

país, composto também pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e pela Lei do 

Orçamento Anual – LOA, e que deve seguir as diretrizes estipuladas no Plano Diretor 

Estratégico (para cidades com mais de 20 mil habitantes)5. 

• Plano de Metas: Em alguns municípios, os prefeitos eleitos têm a obrigação de 

apresentar, em até noventa dias após a sua posse, um programa que descreva as 

prioridades de seu governo, explicitando as ações estratégicas, os indicadores e as 

metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal. O 

Plano de Metas é, portanto, uma maneira de o governo selar compromissos com a 

população em torno das principais iniciativas que serão implementadas ao longo da 

gestão. Nesse sentido, o Plano de Metas pode ser entendido como uma consolidação do 

programa de governo apresentado pelo candidato ao eleitorado à época de sua 

campanha. Vale destacar que o Plano de Metas não é votado pela Câmara Municipal 

nem implica sanções ao prefeito em caso de não cumprimento de seus objetivos, sendo 

assim um instrumento para a sociedade avaliar a gestão de forma específica6. 

• Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade: “instrumento da política de 

desenvolvimento urbano, integrado ao Plano Diretor do município, da região 

metropolitana ou da região integrada de desenvolvimento, contendo diretrizes, 

instrumentos, ações e projetos voltados a proporcionar o acesso amplo e democrático às 

oportunidades que a cidade oferece, através do planejamento da infraestrutura de 

mobilidade urbana, dos meios de transporte e seus serviços, possibilitando condições 

adequadas ao exercício da mobilidade da população e da logística de distribuição de 

bens e serviços7. 

• Plano de Habitação: Instrumento que orienta a política habitacional do governo 

(Federal, Estadual ou Municipal), com diretrizes e metas para planejar e desenvolver 

programas específicos, objetivando o atendimento habitacional à população de baixa 

renda, a partir de diagnóstico amplo do cenário habitacional local com participação 

popular. 

• Plano de Meio Ambiente: instrumento normativo de implementação da Política 

(Estadual ou Municipal) de Meio Ambiente e de Promoção do Desenvolvimento 

                                                
5 Adaptado de: REDE NOSSA SÃO PAULO. Conheça em detalhes o Plano Plurianual. Disponível em 
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/10651 (Acesso em 17/07/2013). 

 
6 Adaptado de: SÃO PAULO (PREFEITURA). Programa de Metas 2013-2016. Disponível em 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/planejamento/AF_FolhetoProgramaMetas.pdf 
(Acesso em 17/07/2014). 
 
7 BRASIL (Ministério das Cidades). Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana. 
Disponível em http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/Biblioteca/Livro 
PlanoMobilidade.pdf . (Acesso em 17/07/2014). 
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Sustentável, com o objetivo de estabelecer, priorizar e orientar os programas, projetos e 

ações de gestão ambiental governo, propostos e compartilhados pela sociedade civil. 

 • Plano de Saneamento: A Lei nº 11.445/2007, conhecida como a Lei de 

Saneamento Básico, tornou obrigatória a elaboração da Política e do Plano de 

Saneamento Básico pelos titulares dos serviços. Ademais, o Decreto nº 7.217/2010 

determinou que, a partir de 2014, o acesso a recursos da União, quando destinados a 

serviços de saneamento básico, estará condicionado à existência de Plano Municipal de 

Saneamento Básico, que estabelece as condições para a prestação dos serviços de 

saneamento básico, definindo objetivos e metas para a universalização, e programas, 

projetos e ações necessários para alcançá-la8. 

• Plano de Drenagem: Tem por objetivo criar os mecanismos de gestão da 

infraestrutura urbana relacionados ao escoamento das águas pluviais, dos rios e córregos 

em área urbana, de modo a evitar perdas econômicas, melhorar as condições de 

saneamento e qualidade do meio ambiente da cidade, dentro de princípios econômicos, 

sociais e ambientais Um Plano Diretor de Drenagem Urbana tem como principais 

produtos: regulamentação dos novos empreendimentos, planos de controle estrutural e 

não-estrutural para os impactos existentes nas bacias urbanas, assim como um manual 

de drenagem urbana. 

As políticas de habitação e de uso do solo são exemplos de desarticulação com a política 

de transporte. O padrão de urbanização existente, que estende a ocupação para as 

periferias com baixa densidade e poucas atividades não residenciais (sejam subúrbios de 

alta renda ou bairros e conjuntos habitacionais de menor renda), demanda maiores 

necessidades de longos deslocamentos para articular empregos, serviços e residências. 

Para a utilização do transporte público nessas viagens, a tarifa fica cara uma vez que os 

coletivos têm que percorrer maiores distâncias para chegar aos destinos, onerando o 

orçamento familiar dos mais pobres que têm que morar longe porque somente lá existem 

residências acessíveis e conjuntos habitacionais populares. A mesma ocupação 

extensiva do território, quando constituída por famílias de maior renda, pressiona o 

sistema viário para o crescente uso do automóvel particular como meio de transporte, 

com consequente aumento das deseconomias geradas por esse modo (especialmente 

acidentes de trânsito, poluição sonora e atmosférica). 

Nesse sentido, o planejamento do uso do solo deve objetivar a redução das 

necessidades de deslocamentos das populações na cidade, prevendo a implantação de 

equipamentos de uso coletivo (escolas, postos de saúde), espaços destinados ao 

comércio e ao lazer (parques e praças), assim como incentivando a criação de polos de 

emprego descentralizados. Assim, a articulação dos Planos de Mobilidade com os 

demais planos desenvolvidos para o território do município é fundamental, de modo que a 

ambos compartilhem subsídios para o processo de planejamento da cidade. 

                                                
8 Adaptado de: BRASIL (Ministério das Cidades). Diretrizes para a Definição da Política e Elaboração do 
Plano de Saneamento Básico. Disponível em: http://www.cidades.gov.br/images/stories /ArquivosSNSA/ 
Arquivos_PDF/Diretrizes_Politica_Planos_de_Saneamento.pdf . (Acesso em 17/07/2014). 
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3. A Oficina Temática de CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM 

À noite anterior à realização da Oficina de Cachoeiro do Itapemirim foi feito um evento de 

abertura no auditório da UNES, cujo convite é reproduzido no Anexo A.  Este evento teve 

uma grande participação de pessoas, contando com a presença do Prefeito Carlos 

Casteglione e de vários secretários municipais, do Subsecretário da SEDURB, Eduardo 

Calhau, da Sra. Milena Donô, representante da SEDURB e de German Freiberg e Hélio 

Costa, da empresa LOGIT Transportation Engineers. 

Como já mencionado na Introdução, a realização das oficinas temáticas foram previstas 

pelos Termos de Referências da contratação do projeto do PlanMob do Estado do 

Espírito Santo e programados no cronograma do Plano de Trabalho apresentado pela 

LOGIT ao cliente em data anteriormente prevista.  

A figura a seguir mostra a posição das Oficinas Temáticas, na fase de Capacitação, 

conforme pode ser visto no diagrama: 

 

Figura 1: Etapas de Execução do PlanMob-ES 

 

 

Fonte: LOGIT, Gerência do Plano de Trabalho do PlanMob-ES 

3.1 Realização da Oficina Temática em Cachoeiro de Itapemirim 

DATA DE REALIZAÇÃO: 30 e 31 de agosto de 2013 

LOCAL: Museu Municipal de Ciência e Tecnologia 

ENDEREÇO: R. Moreira, 283 – Independência – Cachoeiro de Itapemirim – ES. 
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3.1.1 Programa da Oficina 

 

A programação da oficina seguiu o seguinte quadro-padrão de condução: 

 

Tabela 1: programa 1º dia Oficina 

Horário 
Atividade Metodologia 

Recursos 
necessários 

Produto/Resultado 

8h30-
10h00 

Dinâmica de 
apresentação dos 

participantes 
 

Apresentação dos 
objetivos e das 

atividades da Oficina – 
Exposição Parte I e II 

 
Exposição dos 
conceitos de 

mobilidade urbana9-
Exposição parte III 

Dinâmica 
participativa 

 
 

Exposição 
dialogada, 

coordenada pelo 
Consultor 

 
Idem 

Cartelas, fita 
crepe, tesoura, 

pincéis (tipo Pilot) 
Projeção de 

Slides 
 
 
 

Idem 

Realização da atividade 

 

 

Compreensão dos 
conceitos de mobilidade 

10h00-
10h15 

Café 

 
10h15-
10h45 

Explanação sobre o 
Projeto de execução 

do PlanMob (plano de 
trabalho, 

cronograma...)-
Exposição parte IV 

 
Exposição pelo 

Consultor 

Projeção de 
Slides 

 
Realização da atividade 

 
Obtenção do contexto 
do Projeto PlanMob 

 
10h45-
11h30 

Mapeamento de 
stakeholders (atores 
sociais) interessados 

no PlanMob 

 
Discussão em 

grupo e 
identificação dos 

atores sociais 

Cartelas, fita 
crepe, tesoura, 

pincéis (tipo Pilot) 

 
Atores sociais 
identificados 

 
11h30-
12h30 

Análise situacional: 
definição de 

problemas da 
mobilidade urbana do 
município, à luz dos 

temas expostos 

 

Explicação da 
atividade/dinâmica 

 

 
Discussão em 

grupo e 
formulação dos 
enunciados dos 

problemas a partir 
da Análise 

Situacional da 
mobilidade 
municipal 

Divisão em três 
grupos 

Indicação de um 
relator por grupo 

Cartelas, fita 
crepe, tesoura, 

pincéis (tipo Pilot) 

 
Lista de problemas 

identificados pelos dois 
grupos 

12h30-
13h30 

Almoço 

                                                
9 Foram discutidos os temas estabelecidos pelo Termo de Referência do Projeto 
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13h30-
15h00 

Fechamento da 
atividade anterior e 
apresentação dos 

problemas em plenária 

 
Exposição dos 
problemas de 
cada grupo 

 
Discussão e 

sistematização 

Apresentação 
pelo relator dos 
problemas de 
cada grupo, 

utilizando painel 
com cartelas, 
para melhor 
visualização 

Obtenção de consenso 
em relação aos 

problemas, através de 
sua sistematização 

 
15h00-
16h00 

 
Seleção de Problemas 

Aplicação do 

Protocolo de 

Seleção de 

Problemas 10 

 
Formulário de 
Protocolo de 
Seleção de 
Problemas 

 
Trabalho em três 
grupos; um relator 

por grupo 

 
Lista de problemas 

selecionados 

16h00-
16h15 

Café 

16h15-
17h15 

Identificação do 
problema central da 

questão da mobilidade 
segundo cada grupo 

Discussão em 
grupo e 

enunciação do 
problema central 

Divisão em dois 
grupos e 

exposição dos 
relatores 

Problema Central 
identificado e declarado 

17h15-
17h30 

Fechamento dos 
trabalhos do dia 

Síntese do 
Consultor 

Releitura dos 
painéis 

apresentados 

Obtenção da 
convergência de 
entendimento do 

conteúdo discutido. 

 

 

Tabela 2: programa 2º dia Oficina  

Horário 
Atividade Metodologia 

Recursos 
necessários 

Produto/Resultado 

8h30-9h00 
Síntese dos trabalhos-

aquecimento 
Diálogo consultor-

participantes 
 
 

 

9h00-

10h30 
Construção da árvore 
de problema central 

Dinâmica da 
árvore de 

problema 11 

Divisão dos três 
grupos, com um 

relator 
 

Cartelas, pincéis 
atômicos, fita 

crepe, folhas A4 
e folhas de flip-

chart 

Árvore do problema 
central elaborada; 

visualização da 
descrição do problema 
central e de sua rede 

causal 
 
 

10h30-

10h45 
Café 

10h45-

12h00 

Exposição das árvores 
de problemas 

Discussão, ajustes e 
sistematização 

Apresentação em 
plenária 

 
Dois relatores 

Árvore de problemas 
consolidada 

12h00- Construção da árvore Dinâmica da Cartelas, pincéis  

                                                
10 Metodologia PES-Planejamento Estratégico Situacional 
11 Metodologia ZOPP 
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12h30 de objetivos (Início) árvore de 
objetivos12 

atômicos, fita 
crepe, folhas A4 
e folhas de flip-

chart 

12h30-

14h00 
Almoço 

14h00-

15h30 

Construção da árvore 

de objetivos 

(Continuação) 

Dinâmica da 

árvore de 

objetivos 

Cartelas, pincéis 

atômicos, fita 

crepe, folhas A4 

e folhas de flip-

chart 

 

15h30-

16h30 

Exposição das árvores 

de objetivos 

 

Discussão, ajustes e 

sistematização 

Apresentação em 

plenária 

 

 

Dois relatores 
Arvore de objetivos 

consolidada 

16h30-

16h45 
Café 

16h45-

17h30 

Fechamento e 

Perspectivas da 

participação no 

PlanMob 

Explanação do 

Consultor 

Síntese geral da 

Oficina 

Exposição 

Obtenção de consenso 

mínimo em relação à 

condução do projeto do 

PlanMob estadual. 

 

3.1.2 Participantes 

A quantidade e a frequência dos participantes estão descritas na tabela a seguir: 

Tabela 3: Lista de participantes 

Nome Entidade 

Presença 

1º dia 2º dia 

manhã tarde manhã tarde 

Cremilson Gomes Viação Costa Azul X X   

Ivana Marcia Campos FAMMOPOCI X    

Luciano Malfacini FAMMOPOCI X    

Pedro Laudelino 

Mengali 
FAMMOPOCI X    

Raphael Alberto 

Santana 
Associação Bem Viver X    

                                                
12 Idem 
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Nome Entidade 

Presença 

1º dia 2º dia 

manhã tarde manhã tarde 

Renato Borges Viação Flecha Branca X    

Rogerio Casaes FAMMOPOCI X X   

William Souza Vilela Colméia Beneficente X X   

Paulo Antonio Xavier 

Bento 
SEMDEF X X   

Kleber Tadeu 

Massena Paiva 
AGERSA X X X  

Ingrid Cominote Viação Flecha Branca X    

Marcus Vinicius 

Coelho 
SEMDEF X X X  

Emilene Rovetta CPDM X    

Fadel Ferreira de 

Souza 
SEMDEF X    

Luciana dos Santos 

Bravo 
ACISCI X X   

Atila Miranda 

Marques 
CREA X    

Jonas Gouvea de 

Castro 

Comissão Trânsito/Mobilidade 

Urbana-Câmara Municipal 
X X   

Helder Gonçalves 

Pires 

Comissão Trânsito/Mobilidade 

Urbana-Câmara Municipal 
 X 

Só ao final da 

manhã 
 

Mário Nascimento FAMMOPOCI  X X  

Fonte: Lista de Presença, Oficina de Capacitação com Sociedade Civil de Cachoeiro do Itapemirim 
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3.1.3 Desenvolvimento da Oficina 

Ao início, visando a integração e inclusão de todos os participantes, houve uma 

apresentação individual de cada um, em que se possibilitou um conhecimento pessoal e 

profissional respectivo. Do programa propriamente da Oficina constou, em uma primeira 

parte, a exposição dos principais conceitos e abordagens de planejamento público e teve, 

em seguida, a exposição e discussão sobre os princípios e diretrizes da atual política de 

mobilidade urbana, decorrente do Estatuto da Cidade e da Lei de Mobilidade Urbana, 

publicada em 2012. Nesta ocasião, foi também explicado o processo de concepção e 

elaboração do projeto do Plano de Mobilidade do Estado do Espírito Santo (PlanMob ES), 

a indicação dos 6 municípios que terão, ao final do processo, o seu respectivo PlanMob e 

a necessidade e obrigatoriedade legal de que cada um desses município tenha seu Plano 

de Mobilidade. Foi ainda enfatizada a necessidade e a oportunidade da participação da 

sociedade civil organizada, não somente por atender aos princípios da atual Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, mas também como repercussão dos anseios 

manifestados recentemente pela participação social nos planos de governos. 

Tendo um público participante de 17 pessoas, foi feita então uma divisão em 2 grupos de 

trabalho. No segundo dia, entretanto, houve tão somente a presença de 3 pessoas, o que 

deixou prejudicada a continuação das atividades da oficina, não tendo sido dada 

continuidade no período da tarde. 

A primeira atividade em grupo foi a discussão e o mapeamento dos atores sociais 

(stakeholders)13 interessados na questão da mobilidade urbana da cidade de Cachoeiro 

do Itapemirim. Após discussão, os seguintes resultados foram apresentados, em plenário. 

3.1.4 Atividades do Grupo 1 

Tabela 4: Identificação dos stakeholders do PlanMob de Cachoeiro do Itapemirim 

Ator Social Recursos que controla 

Poder 

Executivo 

Políticos, econômicos, tecnológicos e de 

conhecimento 

Poder 

Legislativo 

Político, conhecimento e econômico 

Poder 

Judiciário 

Político e de conhecimento 

Imprensa Político, Econômico, Tecnológico e de 

Conhecimento 

                                                
13 Ator Social: ver nota de rodapé 1. 
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Ator Social Recursos que controla 

Empresários Politico, Conhecimento, Econômico e Tecnológico 

Igrejas em 

geral 

Político (mobilização social), de conhecimento 

Fonte: Grupo 1, Oficina de Capacitação com Sociedade Civil de Cachoeiro do Itapemirim 

Após uma leitura em conjunto dos atores sociais e obtido o consenso em relação ao 

ambiente de relacionamento em que se dará a elaboração do Plano, o Grupo passou a 

discutir e a identificar os problemas relativos à questão da mobilidade em Cachoeiro do 

Itapemirim. A tabela seguinte traz a síntese dessa discussão: 

 

Tabela 5: Identificação dos principais problemas da mobilidade em Cachoeiro do Itapemirim 

ENUNCIADO DOS PROBLEMAS 

CONDICIONANTES FÍSICOS E DE INFRAESTRUTURA 

Topografia urbana (um vale) 

Vias estreitas 

Pavimentação inadequada 

Excesso de pontos de ônibus 

Construções irregulares 

Calçadas irregulares/estreitas 

Sinalização deficiente e ineficaz 

Drenagem insuficiente 
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PROBLEMAS ESTRUTURAIS 

Falta de mão de obra qualificada 

Falta de investimento profissional 

Excessos de paliativo (sem atacar de frente os problemas) 

Ponto de ônibus inadequados para proteção do usuário 

Fonte: Grupo 1, Oficina de Capacitação com Sociedade Civil de Cachoeiro do Itapemirim 

A atividade seguinte consistiu em, a partir de uma leitura dos problemas identificados, 

sintetizá-los em um único problema, quer dizer, no enunciado do macroproblema 

considerado pelo grupo, que foi assim concebido: 

 

O DESCUIDO DO PODER PÚBLICO E DA POPULAÇÃO EM 

RELAÇÃO AO CRESCIMENTO URBANO DESORDENADO LEVOU 

À ATUAL SITUAÇÃO CAÓTICA DA MOBILIDADE URBANA EM 

CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM 

 

A metodologia de planejamento adotada pela Oficina pressupõe, a seguir, a explicação 

desse macroproblema pelo grupo14. Isto foi feito pela construção de uma árvore de 

problemas, em que as raízes identificam suas causas, quer dizer, a razão de a situação 

assim se apresentar nesta situação inicial (Si) e os galhos e ramos da árvore significam 

as consequências se nada for feito para estancar o problema. 

 

A explicação do macroproblema, através da construção de uma rede causal (árvore do 

problema), identificou – ao início da discussão – os seguintes indicadores, quer dizer as 

evidências ou manifestações que comprovam a existência do problema: 

 

- A gestão ineficaz contribuiu para a elevação da situação da mobilidade urbana; 

- Aumento das construções irregulares. 

  

                                                
14 Explicação de um problema: explicar um problema significa identificar sua rede de causas e efeitos, quer 

dizer proceder a uma discussão estruturada em grupo para se chegar à descrição da situação inicial (retrato do 

momento) de como se configura tal problema. 
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Por sua vez, a análise das causas do problema apresentou o seguinte resultado: 

 

Tabela 6: Identificação das causas do macroproblema 

O excesso de pontos de parada dos ônibus contribuiu para uma 

redução da velocidade e o aumento do tempo de seu itinerário. 

Concentração das construções do centro comercial somente na 

região central da cidade. 

Disseminação das construções irregulares. 

Ausência histórica de um Plano Diretor Municipal (somente 

recentemente foi concebido um PDM). 

Falta de fiscalização por parte do poder público, nas diversas 

áreas relativas à mobilidade e da infraestrutura de transporte 
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E se nenhuma ação ou plano de ação for empreendido para modificar esta 

situação, as consequências são de agravamento, conforme o grupo concluiu: 

 

Tabela 7: Consequências da inação frente ao macroproblema 

Aumento do congestionamento de fluxo de veículos 

Crescimento dos índices de poluição ambiental 

Concentração da população em um determinado local 

 

 

Como ilustração do exercício, o desenho da árvore de problema é apresentado na figura 

a seguir: 
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Figura 2: Árvore de problema – CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM – Grupo 1 

 

Fonte: A partir das discussões do Grupo 1- Oficina Temática PlanMob ES 
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A Visão de Futuro do Grupo 1 teria sido obtida pela discussão e elaboração da 

Situação-Objetivo, através do exercício estruturado de construção da Árvore de 

Objetivos. Devido ao número de participantes no segundo dia, de apenas 3 pessoas, 

tornou-se infrutífero continuar o exercício que consistiria na construção da árvore de 

objetivos, que traria a visão de futuro idealizada pelos dois grupos. 

 

Assim, optou-se pela explicação desta parte da metodologia de planejamento e 

aproveitou-se o tempo para promover uma discussão do que poderiam ser as principais 

soluções para a questão da mobilidade urbana de Cachoeiro, incentivando e instigando 

os participantes a vislumbrar tais perspectivas, dentro do contexto do PlanMob. 
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3.1.5 Atividades do Grupo 2 

A primeira atividade foi a identificação dos stakeholders do Planmob de Cachoeiro do 

Itapemirim, de acordo com a percepção desse grupo, o que demonstra a tabela a seguir: 

 

 

Table 8: Identificação dos stakeholders do PlanMob de Cachoeiro do Itapemirim 

Atores Sociais Recursos que controla 

Prefeito Políticos (articulação social); 

econômicos (organização) 

AGERSA Políticos (articulação de 

concessionários); econômicos e 

Financeiros; conhecimento e 

tecnológicos 

Vereadores Políticos (articulação, pressão 

política) 

Imprensa Políticos e econômicos, grupos de 

pressão 

Clube de Serviços (Lions, Rotary) Políticos e de organização de 

associados, opinião 

Sindicatos e federações trabalh. Políticos (pressão sociopolítica) 

Associações de classe empresários Políticos (pressão sociopolítica) 

Conselhos regionais profissionais Organização, normatização 

profissional, fiscalização 

Associações de usuários serviços Políticos (articulação e pressão 

social) 

Operadores de serviços públicos Políticos, Econômicos, Tecnológicos, 

de conhecimento 

Consultores externos Conhecimento 
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Em seguida, o grupo dedicou-se a pensar nos principais problemas da mobilidade em 

Cachoeiro do Itapemirim, resultando no seguinte panorama: 

Tabela 9: Identificação dos principais problemas da mobilidade em Cachoeiro do Itapemirim 

ENUNCIADO DOS PROBLEMAS 

PROBLEMAS DE CIRCULAÇÃO DO TRÁFEGO 

Transporte coletivo ultrapassado 

Desrespeito à Lei de circulação de carga e descarga 

Desrespeito ao Código Brasileiro de Trânsito 

Falta de visão social quanto à política de transporte 

Existência de transporte pesado na região central da cidade 

Irregularidade nos itinerários e horários dos ônibus 

PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA 

Má qualidade dos abrigos de ônibus 

Calçadas mal dimensionadas 

Vias e ruas mal planejadas e implantadas 

Desrespeito às leis do PDM 

Falta integração entre setor público/privado 

Má distribuição dos serviços públicos para as regiões periféricas da cidade 

Problemas de carga e descarga (localização central, estacionamento irregular, tráfego 

pesado no centro) 

Deficiência de equipamentos de fiscalização eletrônica 

Estacionamento em vias públicas 

Falta de edifícios de garagem 

Falta um anel viário 
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A atividade seguinte consistiu em, a partir de uma leitura dos problemas identificados, 

sintetizá-los em um único problema, quer dizer, no enunciado do macroproblema 

considerado pelo grupo, que foi assim concebido: 

 

O TRANSPORTE URBANO E A OFERTA DE INFRAESTRUTURA 

URBANA ESTÃO ULTRAPASSADOS (defasados em termos 

tecnológicos e da oferta de um serviço de qualidade) EM 

CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM 

 

A metodologia de planejamento adotada pela Oficina pressupõe, a seguir, a explicação 

desse macroproblema pelo grupo15. Isto foi feito pela construção de uma árvore de 

problemas, em que as raízes identificam suas causas, quer dizer, a razão de a situação 

assim se apresentar nesta situação inicial (Si) e os galhos e ramos da árvore significam 

as consequências se nada for feito para estancar o problema. 

 

A explicação do macroproblema, através da construção de uma rede causal (árvore do 

problema), identificou – ao início da discussão – os seguintes indicadores, quer dizer as 

evidências ou manifestações que comprovam a existência do problema: 

- Grande quantidade de pessoas andando a pé em ruas e calçadas inadequadas e 
aguardando um transporte coletivo ao relento; 
- Alto índice de insatisfação da população em relação ao transporte urbano. 
 

Por sua vez, a análise das causas do problema apresentou o seguinte resultado: 

 

Tabela 10: Identificação das causas do macroproblema 

Causas 

Baixa qualidade do transporte coletivo: as empresas não cumprem horários, 

não são fiscalizadas, não disponibilizam itinerários conforme a legislação e 

os desejos dos usuários 

Contratos de concessão são precários e deficientes; 

Leis municipais são ultrapassadas 

Vias estreitas e mal conservadas 

Baixo nível de investimento em conservação das malhas viárias: falta de 

investimento em conservação, falta de investimento em construções der 

novas vias, recursos limitados e mal distribuídos 

                                                
15 Explicação de um problema: explicar um problema significa identificar sua rede de causas e efeitos, quer 

dizer proceder a uma discussão estruturada em grupo para se chegar à descrição da situação inicial (retrato do 

momento) de como se configura tal problema. 
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Causas 

Desrespeito ao PDM 

Abrigos de ônibus insuficientes, mal conservados e mal projetados 

Calçadas insuficientes e inadequadas e sem acessibilidade 

Grande fluxo de veículos pesados e de carga e descarga na região central 

da cidade 

Deficitária fiscalização e falta de determinação política 

 

Permanecendo este quadro situacional, as consequências seriam: 

Tabela 11: Consequências da inação frente ao macroproblema 

Consequências 

Aumento de custos do transporte urbano 

Aumento de pessoas utilizando o transporte individual 

Crescimento da insatisfação social 

A figura a seguir apresenta o desenho da árvore de problemas concebida pelo Grupo 2. 
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Figura 3: Árvore de problema – CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM – Grupo 2 

 

Fonte: A partir das discussões do Grupo 2 - Oficina Temática PlanMob ES 
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Analogamente ao grupo 1, a Visão de Futuro do Grupo 2 teria sido obtida pela 

discussão e elaboração da Situação-Objetivo, através do exercício estruturado de 

construção da Árvore de Objetivos. Devido ao número de participantes no segundo dia, 

de apenas 3 pessoas, tornou-se infrutífero continuar o exercício que consistiria na 

construção da árvore de objetivos, que traria a visão de futuro idealizada pelos dois 

grupos. 

 

Assim, optou-se pela explicação desta parte da metodologia de planejamento e 

aproveitou-se o tempo para promover uma discussão do que poderia ser as principais 

soluções para a questão da mobilidade urbana de Cachoeiro, incentivando e instigando 

os participantes a vislumbrar tais perspectivas, dentro do contexto do PlanMob. 
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3.2 Avaliação do evento pelos participantes 

Ao final do evento, os participantes fizeram a avaliação da Oficina, preenchendo um 

questionário, que é reproduzido no Anexo F. 

A pesquisa foi respondida por 4 pessoas. 

3.2.1 A tabulação das respostas  

O questionário de avaliação procurou levantar a apreciação dos participantes sob os 

seguintes aspectos: 

 Em relação ao conteúdo abordado pelo evento 

 A atuação do moderador da oficina 

 Quanto à metodologia adotada – dinâmicas e atividades 

 Material utilizado, inclusive o didático-pedagógico 

 Carga horária, local e infraestrutura 

 Uma avaliação geral do evento 

 

Tabela 12: Avaliação da oficina (em %) 

Quesitos Avaliados Ótimo Bom Regular Ruim 

Conteúdo 100    

Profissional  100    

Metodologia 100    

Material 75 25   

Carga horária 50 50   

Local/Infraestrutura 75 25   

Avaliação Geral da 

Oficina 

50 50   

 

Fonte: Tabulação dos questionários de Avaliação da Oficina Temática PlanMob 
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3.2.2 Considerações qualitativas de alguns participantes 

Mário César (FAMMOPOCI): 

“A forma de mobilização tem de ter mais visibilidade nas mídias de comunicação”. 

 

Kleber Paiva (AGERSA): 

“A baixa participação social comprometeu os objetivos propostos. Assim, sugerimos que se 

promova uma maior integração entre os atores sociais dos governos estadual e municipais, 

onde se poderia delegar a convocação da sociedade para contribuição com o projeto aos 

órgãos locais (prefeitura), a fim de que se obtenha o envolvimento social desejado”. 
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ANEXO A 

CONVITE ENVIADO AOS PARTICIPANTES 
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ANEXO B 

APOSTILA DISTRIBUIDA AOS PARTICIPANTES 
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APRESENTAÇÃO 

Esta publicação apresenta, em primeiro lugar, o conteúdo dos temas abordados na 

presente Oficina de Capacitação na forma de explanação dos principais conceitos 

referentes à questão da Mobilidade Urbana. Contém, a seguir, a programação do evento e 

alguns instrumentos próprios das atividades a serem desenvolvidas e, ao final, a sugestão 

de uma bibliografia referente ao tema em questão. 

Trata-se de um instrumento de apoio didático aos participantes das Oficinas de Capacitação 

do projeto do PlanMob – Plano de Mobilidade Urbana, cujos estudos foram contratados pela 

Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado do 

Espírito Santo. O público-alvo dessas oficinas, que serão realizadas nos seis municípios 

objeto do PlanMob, são os atores sociais interessados na resolução dos problemas de 

mobilidade urbana de cidades capixabas: em primeiro lugar, representantes da sociedade 

civil organizada dos seis municípios objeto do projeto e, depois, servidores públicos 

municipais das prefeituras destas mesmas cidades. 

Diferentemente do processo de elaboração tradicional de planos públicos, os planos de 

mobilidade, de acordo com a legislação atual pertinente à questão urbana16, apresentam um 

importante componente, que é precisamente o envolvimento da participação social e cidadã 

da sociedade local e de outros atores sociais envolvidos na execução dos planos. 

Recentemente, o País foi sacudido pelo clamor de manifestantes que não mais aceitam 

planos gerados em gabinetes, e querem ser consultados a respeito da percepção dos 

problemas (diagnóstico) e das soluções apontadas (os próprios planos de ação). É pois, 

com este espírito, que a Consultora responsável pela condução do projeto, propõe a 

presente forma de realização dessa aproximação com os participantes das oficinas do 

PlanMob ES, em consonância ao solicitado pelo Governo Estadual nos Termos de 

Referência do projeto. 

Ao recolher a apreciação dos atores sociais locais a respeito dos problemas de mobilidade 

urbana de cada um dos seis municípios, a expectativa dos consultores é que o resultado 

dos presentes eventos possam se traduzir em importantes subsídios à realização dos 

estudos diagnósticos da situação – principais problemas e gargalos e a sinalização de 

hipóteses de sua solução.  

As atividades desta oficina se desenvolverão de forma o tanto quanto possível interativa, de 

modo a envolver a participação de todos, através de dinâmicas e de discussão em grupos 

de trabalho. 

                                                
16 POLITICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA, Lei 12.587, de 03/01/2012 
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Finalmente, é necessário aduzir algumas informações: (i) a previsão do prazo de execução 

do projeto é de 15 meses; (ii) a participação da sociedade, além desta Oficina, compreende 

a realização de mais dois outros eventos durante a execução do projeto, de acordo com os 

seus Termos de Referência:  a promoção de um Seminário de Avaliação do Projeto, que 

será realizado em torno da metade do período e visa a apresentar e discutir os resultados 

das etapas já realizadas do projeto; e a promoção de um Seminário de Consolidação do 

PlanMob, na fase final de elaboração dos planos (de ação, de circulação, de investimentos 

e de monitoramento e avaliação) tendo o objetivo recolher sugestões e críticas para 

incorporá-las ao PlanoMob. 

Desejamos e esperamos uma grande participação de todos! 

OBJETIVOS DAS OFICINAS 

Dentre os objetivos da oficina, vem em primeiro lugar o de comunicar a todos os atores 

sociais envolvidos (sociedade civil organizada e os funcionários públicos) o início da 

execução do projeto do PlanMob do Estado do Espírito Santo; além dessa comunicação, 

visa também a levantar as principais percepções desses atores a respeito da situação em 

que se encontram os aspectos da mobilidade urbana de seus municípios. Isto será feito a 

partir de dinâmicas de grupo, dando-lhes a oportunidade de manifestação ampla e 

democrática. Por último, os resultados colhidos nesta oficina darão subsídios aos 

consultores quanto aos anseios da sociedade em relação ao Plano. 

Cada oficina terá a duração de dois dias, totalizando 16 horas cada uma e serão 

estruturadas de tal forma a serem mesclados momentos expositivos, através de 

visualização eletrônica (parte conceitual) e exercícios em grupo e outras dinâmicas, com a 

finalidade de obter, permanentemente, a atenção dos participantes.  Para as partes 

expositivas, há de se ter um cuidado especial ao diálogo, debates e esclarecimentos entre o 

expositor e os participantes.   
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CONCEITOS REFERENTES À QUESTÃO DA MOBILIDADE URBANA 

3.1 TRANSPORTE URBANO E PLANEJAMENTO URBANO: A ARTICULAÇÃO DOS 

PLANOS URBANOS  

Os congestionamentos de veículos, o baixo desempenho dos sistemas de transporte 

coletivo e as consequentes dificuldades de deslocamentos da população são problemas 

com que, historicamente, os gestores públicos das cidades brasileiras têm lidado, sendo 

uma questão central nos planos e projetos urbanísticos propostos no Brasil desde o início 

do século XX. 

Aliados à contínua expansão do território urbanizado por meio do sistema viário, os 

insuficientes investimentos em transporte coletivo e transporte não motorizado configuraram 

cidades que não acompanharam as necessidades diárias de deslocamento de sua 

população, comprometendo sua coesão espacial e social.  

O predomínio da lógica setorial nos projetos e na gestão dos transportes urbanos, em que 

as ações focam somente nos deslocamentos e não no organismo urbano, deixou de lado a 

complexidade das questões urbanas, os efeitos da expansão permanente do território, a 

qualidade dos espaços da cidade para seus habitantes e a análise do impacto das 

intervenções em escala local e regional. 

A superação dos problemas urbanos exige múltiplas ações em vários âmbitos, e a 

tradicional forma de organização dos aparelhos de Estado por áreas setoriais gera planos e 

intervenções fragmentados, muitas vezes desarticulados e até mesmo conflitantes, que 

diminuem a eficiência do impacto potencialmente positivo dos investimentos.  

Dessa forma, o planejamento das ações das áreas governamentais fundamentais, como 

habitação, saneamento, saúde, educação, segurança e transporte, demanda integração 

intersetorial para que seja coerentemente ajustado ao conjunto de obras e programas 

públicos (existentes ou previstos). Essa necessária articulação implica também 

correlacionar os diferentes planos que orientam as intervenções físicas no meio urbano, 

quais sejam:  

 Plano Diretor: documento que, a partir de um diagnóstico da condição física, social, 

econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua região, 

apresenta um conjunto de propostas para o desenvolvimento socioeconômico e 

organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de infraestrutura e de 
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elementos fundamentais da estrutura urbana, definidas para curto, médio e longo 

prazos, e aprovadas por lei municipal 17.  

 Plano Plurianual - PPA: O Plano Plurianual - PPA é uma lei elaborada no primeiro 

ano de gestão do governante eleito e abrange um período de quatro anos com 

vigência a partir do 2º ano da gestão até o 1º ano da gestão posterior. Deve conter: 

Diretrizes (critérios de ação e decisão orientadora aos gestores públicos); Objetivos 

(resultados a serem alcançados); Metas expressas em números (quantidade 

almejada); e Programas (ações a serem implementadas para se atingir a meta). O 

acompanhamento e avaliação do PPA torna possível verificar a execução ou não 

dos resultados previstos no planejamento elaborado pela gestão pública. O PPA 

integra o processo orçamentário do país, composto também pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e pela Lei do Orçamento Anual – LOA, e que deve seguir as 

diretrizes estipuladas no Plano Diretor Estratégico (para cidades com mais de 20 mil 

habitantes)18. 

 Plano de Metas: Em alguns municípios, os prefeitos eleitos têm a obrigação de 

apresentar, em até noventa dias após a sua posse, um programa que descreva as 

prioridades de seu governo, explicitando as ações estratégicas, os indicadores e as 

metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal. O 

Plano de Metas é, portanto, uma maneira de o governo selar compromissos com a 

população em torno das principais iniciativas que serão implementadas ao longo da 

gestão. Nesse sentido, o Plano de Metas pode ser entendido como uma 

consolidação do programa de governo apresentado pelo candidato ao eleitorado à 

época de sua campanha. Vale destacar que o Plano de Metas não é votado pela 

Câmara Municipal nem implica sanções ao prefeito em caso de não cumprimento de 

seus objetivos, sendo assim um instrumento para a sociedade avaliar a gestão de 

forma específica19. 

 Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade: “instrumento da política de 

desenvolvimento urbano, integrado ao Plano Diretor do município, da região 

metropolitana ou da região integrada de desenvolvimento, contendo diretrizes, 

instrumentos, ações e projetos voltados a proporcionar o acesso amplo e 

democrático às oportunidades que a cidade oferece, através do planejamento da 

                                                
17 Adaptado de: VILLAÇA, Flávio. Dilemas do Plano Diretor. In: O município no século XXI: cenários e 
perspectivas. São Paulo: Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam, 1999. p. 237 – 247.) 
18 Adaptado de: REDE NOSSA SÃO PAULO. Conheça em detalhes o Plano Plurianual. Disponível em 
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/10651 (Acesso em 17/07/2013). 
19 Adaptado de: SÃO PAULO (PREFEITURA). Programa de Metas 2013-2016. Disponível em 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/planejamento/AF_FolhetoProgramaMetas.pdf 
(Acesso em 17/07/2014). 
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infraestrutura de mobilidade urbana, dos meios de transporte e seus serviços, 

possibilitando condições adequadas ao exercício da mobilidade da população e da 

logística de distribuição de bens e serviços 20.  

 Plano de Habitação: Instrumento que orienta a política habitacional do governo 

(Federal, Estadual ou Municipal), com diretrizes e metas para planejar e desenvolver 

programas específicos, objetivando o atendimento habitacional à população de baixa 

renda, a partir de diagnóstico amplo do cenário habitacional local com participação 

popular. 

 Plano de Meio Ambiente: instrumento normativo de implementação da Política 

(Estadual ou Municipal) de Meio Ambiente e de Promoção do Desenvolvimento 

Sustentável, com o objetivo de estabelecer, priorizar e orientar os programas, 

projetos e ações de gestão ambiental governo, propostos e compartilhados pela 

sociedade civil.. 

 Plano de Saneamento: A Lei nº 11.445/2007, conhecida como a Lei de 

Saneamento Básico, tornou obrigatória a elaboração da Política e do Plano de 

Saneamento Básico pelos titulares dos serviços. Ademais, o Decreto nº 7.217/2010 

determinou que, a partir de 2014, o acesso a recursos da União, quando destinados 

a serviços de saneamento básico, estará condicionado à existência de Plano 

Municipal de Saneamento Básico, que estabelece as condições para a prestação 

dos serviços de saneamento básico, definindo objetivos e metas para a 

universalização, e programas, projetos e ações necessários para alcançá-la. 21 

 Plano de Drenagem: Tem por objetivo criar os mecanismos de gestão da 

infraestrutura urbana relacionados ao escoamento das águas pluviais, dos rios e 

córregos em área urbana, de modo a evitar perdas econômicas, melhorar as 

condições de saneamento e qualidade do meio ambiente da cidade, dentro de 

princípios econômicos, sociais e ambientais Um Plano Diretor de Drenagem Urbana 

tem como principais produtos: regulamentação dos novos empreendimentos, planos 

de controle estrutural e não-estrutural para os impactos existentes nas bacias 

urbanas, assim como um manual de drenagem urbana. 

As políticas de habitação e de uso do solo são exemplares na desarticulação com a política 

de transporte. O padrão de urbanização existente, que estende a ocupação para as 

                                                
20 BRASIL (Ministério das Cidades). Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana. 
Disponível em http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/Biblioteca/Livro 
PlanoMobilidade.pdf . (Acesso em 17/07/2014). 
21 Adaptado de: BRASIL (Ministério das Cidades). Diretrizes para a Definição da Política e Elaboração do Plano 
de Saneamento Básico. Disponível em: http://www.cidades.gov.br/images/stories /ArquivosSNSA/ 
Arquivos_PDF/Diretrizes_Politica_Planos_de_Saneamento.pdf . (Acesso em 17/07/2014). 
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periferias com baixa densidade e poucas atividades não residenciais (sejam subúrbios de 

alta renda ou bairros e conjuntos habitacionais de menor renda), demanda maiores 

necessidades de longos deslocamentos para articular empregos, serviços e residências. 

Para a utilização do transporte público nessas viagens, a tarifa fica cara uma vez que os 

coletivos têm que percorrer maiores distâncias para chegar aos destinos, onerando o 

orçamento familiar dos mais pobres que têm que morar longe porque somente lá existem 

residências acessíveis e conjuntos habitacionais populares. A mesma ocupação extensiva 

do território, quando constituída por famílias de maior renda, pressiona o sistema viário para 

o crescente uso do automóvel particular como meio de transporte, com consequente 

aumento das deseconomias geradas por esse modo (especialmente acidentes de trânsito, 

poluição sonora e atmosférica). 

Nesse sentido, o planejamento do uso do solo deve objetivar a redução das necessidades 

de deslocamentos das populações na cidade, prevendo a implantação de equipamentos de 

uso coletivo (escolas, postos de saúde), espaços destinados ao comércio e ao lazer 

(parques e praças), assim como incentivando a criação de polos de emprego 

descentralizados. Assim, a articulação dos Planos de Mobilidade com os demais planos 

desenvolvidos para o território do município é fundamental, de modo que a ambos 

compartilhem subsídios para o processo de planejamento da cidade. 

3.2 POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA – LEI 12.587, DE 03/01/2012 

O primeiro Projeto de Lei (PL) relativo à questão da mobilidade urbana após a Constituição 

Federal de 1988 foi o PL nº 694/1995, do Legislativo, que dispunha sobre as diretrizes para 

o transporte coletivo no país. Mas foi em agosto de 2007, com o projeto de lei encaminhado 

pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva em 2007 (PL nº 1.687/2007 do Executivo) que 

instituiu as diretrizes da política de mobilidade urbana, compreendida como parte da política 

de desenvolvimento urbano, regulamentando os artigos 21 e 182 da Constituição Federal. 

Tais diretrizes haviam sido organizadas pela Secretaria Nacional de Transporte e da 

Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades a partir de discussões promovidas entre 

setembro de 2004 e agosto de 2006, quando a proposta do PL para formulação desse novo 

marco regulatório para os transportes urbanos foi aprovada pelo Conselho das Cidades. 

Assim, após 17 anos de tramitação no Congresso, a Lei 12.587 foi aprovada no final de 

2011, e sancionada com vetos pela presidente Dilma Rousseff em 3 de janeiro de 2012. 

A Lei tem em sua gênese a ideia de formulação e execução de uma política nacional de 

mobilidade urbana, em um contexto de Estado democrático e baseado em cooperação 

federativa22. Compreende-se que a política de mobilidade urbana seja um instrumento da 

                                                
22 Adaptado de: IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas). A Nova Lei de Diretrizes da Política  
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política de desenvolvimento urbano e de promoção do bem-estar social, e que tal política é 

mais ampla que somente os serviços de transportes urbanos. Supera-se, assim, a visão de 

que a mobilidade seja um conjunto de serviços, passando a destacar a relação dos 

deslocamentos de pessoas e bens com o próprio meio urbano em que eles ocorrem, 

fortalecendo a importância das atividades de planejamento para o desempenho das funções 

sociais da cidade e para o acesso universal dos cidadãos às oportunidades do território. 

A Lei promove uma mudança institucional, alterando regras e normas que organizam os 

meios e serviços de transportes na cidade, imprimindo o novo conceito de mobilidade 

urbana para a cidade sustentável por meio de princípios e diretrizes com força de lei federal, 

válida para todos os municípios brasileiros. Assim, a Lei possilita que ações e investimentos 

contrários aos preceitos da Política Nacional de Mobilidade Urbana possam ser 

contestados, e fornece base jurídica para que municípios possam agir segundo os 

seguintes princípios (de acordo com o Artigo 5º): 

 acessibilidade universal;  

 desenvolvimento sustentável;  

 equidade no acesso ao transporte público coletivo;  

 transparência e participação social no planejamento, controle e avaliação da política;  

 segurança nos deslocamentos;  

 justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes meios e 

serviços; 

 equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros;  

 prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos 

serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;  

 integração da política de mobilidade com a de controle e uso do solo;  

 a complementaridade e diversidade entre meios e serviços (intermodalidade);  

 a mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 

pessoas e bens;  

 o incentivo ao desenvolvimento tecnológico e ao uso de energias renováveis e não 

poluentes; 

 a priorização de projetos de transporte coletivo estruturadores do território. 

 

                                                                                                                                                  
Nacional de Mobilidade Urbana. Comunicados do IPEA, nº168 (janeiro de 2012). Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/120106_comunicadoipea128.pdf (Acesso em 

17/07/2014). 
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Vale destacar, entre as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Artigo 6º), três 

temas fundamentais para as cidades: 

 integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas 

setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo 

no âmbito dos entes federativos;  

 integração entre os modos e serviços de transporte urbano;  

 priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e 

indutores do desenvolvimento urbano integrado. 

 

A relevância dessas diretrizes repousa na adoção, pela Lei, da ideia de que a cidade é 

construída pela sobreposição de aspectos físicos e funcionais, os quais não podem ser 

tratados isoladamente, e que se deve buscar a eficiência da utilização dos recursos 

disponíveis, tanto dos sistemas de transportes (que operam melhor quando integrados) 

quanto do próprio solo urbano (cuja ocupação deve ser estruturada pelo transporte público). 

A Lei indica que a Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos 

(Art. 7o):  

 reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;  

 promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;  

 proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à 

acessibilidade e à mobilidade;  

 promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e 

socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e  

 consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção 

contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.  

 

Quanto à Regulação dos Serviços, a Lei indica diretrizes com foco nos processos de 

Licitação para delegação: 

 fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus 

instrumentos de controle e avaliação; 

 alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e o poder 

concedente; 

 identificação de eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou de  

 projetos associados, bem como da parcela destinada à modicidade tarifária. 
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A Lei ainda trata dos direitos dos usuários dos serviços de transporte, assegurando o 

recebimento de serviço adequado, a participação no planejamento, na fiscalização e na 

avaliação da política local de mobilidade urbana, além da garantia à segurança e 

acessibilidade do sistema. São listados, ainda, os instrumentos de gestão do sistema de 

transporte e da mobilidade urbana que os entes federativos poderão utilizar, como restrição 

e controle de acesso e circulação de veículos motorizados em locais e horários 

predeterminados, estipulação de padrões de emissão de poluentes e aplicação de tributos 

visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade. 

De acordo com o Art. 24, o Plano de Mobilidade Urbana, instrumento de efetivação da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana obrigatório em Municípios acima de vinte mil 

habitantes e em todos os demais obrigados, na forma da lei, à elaboração do Plano Diretor, 

deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes da Lei, bem como:  

 os serviços de transporte público coletivo; 

 a circulação viária; 

 as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana; 

 a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; 

 a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não 

motorizados 

 a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infra-instrutora viária; 

 os pólos geradores de viagens; 

 as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos; 

 as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada; 

 a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade 

Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos. 

 

Nos Municípios sem sistema de transporte público, o Plano de Mobilidade Urbana deverá 

ter o foco no transporte não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana 

destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta 

O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao Plano Diretor municipal, existente 

ou em elaboração, e os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade 

Urbana no prazo máximo de três anos da vigência da Lei ficarão impedidos de receber 

recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à 

exigência da Lei. 
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O maior destaque a ser dado ao conteúdo da Lei é indicação de que os governos devem 

priorizar a mobilidade urbana em suas ações, especialmente nos seguintes temas: 

 Gestão da demanda de automóveis: implantação de estacionamentos com gestão 

pública, especialmente nas áreas centrais, com taxação, e incentivo para vagas 

junto aos sistemas estruturais (Metrôs, Trem e Corredores de ônibus) para promover 

o Park and Ride de motoristas residentes de áreas periféricas; 

 Qualificação do sistema de ônibus convencional: melhoria dos abrigos, sistemas 

de informação ao usuários (com rastreamento por GPS), priorização dos veículos 

coletivos no trânsito (com proibição de estacionamento em vias de transportes 

públicos e implantação de faixas exclusivas com controle por câmeras); 

 Política tarifária: simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária 

para o usuário e publicidade do processo de revisão e das gratuidades; 

 Atenção ao pedestre: as calçadas públicas devem ser acessíveis, iluminadas e 

sem obstáculos, articuladas por faixas de travessia adequadas; 

 Atenção aos ciclistas: as bicicletas devem ter espaço protegido (ciclovias, 

ciclofaixas) e integradas ao sistema de transportes; 

 Prioridade dos modais não motorizados e Transportes Públicos: os governos 

devem rever seus planos de investimentos em sistema viário, garantindo que as vias 

tenham calçadas adequadas, ciclovias e vias exclusivas para ônibus; 

 Participação social: a Política de Mobilidade implica na constituição de espaços 

formais para discussão dos projetos e monitoramento da implantação dos mesmos 

segundo as premissas da lei. 

3.3 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

Ao se tratar de sistemas de transporte urbano, tornou-se comum a utilização generalizada 

dos termos Mobilidade e Acessibilidade como palavras adequadas para a referência aos 

deslocamentos na cidade, empregadas de forma um tanto indiscriminada. Entretanto, 

Mobilidade e Acessibilidade são conceitos específicos que tratam de aspectos distintos da 

circulação de pessoas no meio urbano, e que merecem aprofundamento para seu correto 

uso.  

A Acessibilidade, medida mais direta dos efeitos de um sistema de transporte, pode ser 

compreendida como a possibilidade e facilidade de se atingir um determinado destino 

desejado. Um estádio de futebol tem baixa acessibilidade se não for servido por amplo 

sistema viário ou por transporte coletivo de massa, assim como um conjunto habitacional 

distante e desconectado da mancha urbana, ou um porto atendido por uma ferrovia 
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ineficiente. A acessibilidade de um empreendimento comercial ou de um hospital é alta se o 

mesmo dispuser, em seu entorno imediato, das infraestruturas de transporte necessárias 

para trazer os usuários desde de suas origens, não importando o modal que desejem 

utilizar, da mesma forma como uma fábrica é acessível se sua localização permitir fácil 

chegada de funcionários a partir do entorno, incluindo os fluxos dos insumos para a 

produção e seu escoamento.  

A Acessibilidade é um atributo de pontos do território, analisando a inserção desse ponto na 

rede de transportes que será utilizada para acessá-lo. Dessa forma, a Acessibilidade de um 

município (compreendido como ponto no território) tem a ver não com seus fluxos internos, 

mas na facilidade de chegar até o mesmo, seja por meio de vias intermunicipais, linhas de 

ônibus rodoviários, portos ou aeroportos. Por exemplo, duas capitais estaduais com seus 

respectivos aeroportos:  aquela que tiver mais voos diários para Brasília terá maior 

Acessibilidade nacional, e a que tiver mais voos para o exterior terá maior Acessibilidade 

internacional. 

Vale aqui destacar dois níveis de Acessibilidade: a macroacessibilidade, relacionada à 

facilidade de acesso a pontos distantes do território por meio de conexões estruturais 

(linhas de metrô ou trem, corredores de ônibus, grandes avenidas ou rotas regionais e 

metropolitanas) e a microacessibilidade, dependente das condições locais de acesso aos 

sistemas, como qualidade das calçadas junto a estações de transporte coletivo, inserção 

urbana dos equipamentos de transporte (fácil acesso aos polos de atração de viagem do 

entorno), conforto nos trajetos de pedestres.  

O termo Acessibilidade também tem sido utilizado para caracterizar projetos e adequações 

do ambiente construído para pessoas com deficiência (chamada Acessibilidade Universal – 

ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos), com instalação dos chamados Itens de Acessibilidade, como pisos táteis para 

deficientes visuais, elevadores e rampas para cadeirantes, indicativos especiais para 

deficientes auditivos, peças para conforto e segurança de idosos, entre outros. 

Por outro lado, a Mobilidade é um atributo dos usuários do sistema de transportes (urbanos 

ou não), e mede a movimentação dos indivíduos no território, ou seja, uma pessoa tem 

maior ou menor Mobilidade de acordo com o número de viagens (de casa para o trabalho, 

da escola para o parque, da fazenda para igreja, por exemplo) que realiza em seu cotidiano. 

Já o conceito de Mobilidade Urbana tem a ver com a quantidade e qualidade das viagens 

do conjunto da população residente em uma determinada cidade, ou seja, agrupam-se as 

características dos deslocamentos dos indivíduos no total de uma unidade territorial urbana 

de modo a avaliar tanto a infraestrutura de transportes disponível quanto a dinâmica 

econômica regional que produz viagens.   
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Para medir tal atributo, existe o Índice de Mobilidade, que expressa o número de viagens 

por dia que um indivíduo realiza, que pode ser agrupado por condições socioeconômicas de 

uma população ou por unidades territoriais. Por exemplo: o Índice de Mobilidade geral da 

Grande Vitória foi, em 2007, de 2,05 viagens/habitante/dia, ou seja, em média, cada 

habitante da região fazia diariamente 2,05 deslocamentos. 

Evidentemente, a Mobilidade de uma pessoa está condicionada às características do 

sistema de transporte disponível para seus deslocamentos (preço, regularidade, 

proximidade, conforto, saturação), mas é também fortemente impactada pela porção do 

orçamento familiar que o cidadão pode destinar aos gastos com viagens. Pessoas com 

menor renda podem não conseguir ter atividades adicionais às que já desempenham 

obrigatoriamente (trabalho ou estudo) por não dispor de recursos financeiros para se 

deslocar a um curso depois do expediente ou a um parque público no fim de semana. Da 

mesma forma, um desempregado pode não conseguir realizar viagens (nem mesmo para 

procurar emprego) por não ter dinheiro para a passagem, de modo que seu Índice de 

Mobilidade seria próximo a zero. 

Vale destacar, finalmente, que o conteúdo das políticas de transporte urbano tem em seus 

aspectos sociais e econômicos chaves de análise para compreender o que ele viabiliza no 

meio urbano e seu papel na promoção da equivalência dos espaços da cidade (equidade), 

ou seja, a dimensão socioeconômica do transporte.  Dessa forma, quando tratamos de 

mobilidade (como conjunto de deslocamentos da população no território) e acessibilidade 

(como possibilidade física de realização desses deslocamentos), é fundamental especificar 

de que grupos sociais se fala, uma vez que o acesso ao transporte é expressão da inclusão 

de seus usuários na sociedade (que sistemas utilizam, quais são seus percursos e em que 

tipo de veículo). 

3.4 SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA 

O Sistema de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de 

transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e 

cargas no território do Município.23  

  

                                                
23 Adaptado da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/ 
12587.htm . Acesso em 17/07/2013. 
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Os modos de transporte urbano podem ser:  

 motorizados 

 não-motorizados  

 

Os serviços de transporte urbano são classificados:  

 quanto ao objeto:  

o de passageiros  

o de cargas  

 quanto à característica do serviço:  

o coletivo  

o individual  

 quanto à natureza do serviço:  

o público 

o privado  

 

São infraestruturas de mobilidade urbana:  

 vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e ciclovias;  

 estacionamentos;  

 terminais, estações e demais conexões;  

 pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas;  

 sinalização viária e de trânsito;  

 equipamentos e instalações; e  

 instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de 

informações.  

 

Vale destacar que o sistema inclui competências, responsabilidades e infraestruturas 

distribuídas nas três instâncias federativas, com atores públicos e privados desempenhando 

diferentes papeis de acordo com os arranjos organizacionais locais. 

3.5 SISTEMA VIÁRIO URBANO, RURAL E REGIONAL 

Entende-se por sistema viário o espaço destinado à circulação de pessoas e cargas, sendo 

a via a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais. 
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a) A Via 

A via é constituída pelos seguintes componentes: 

 PISTA DE ROLAMENTO - parte da via normalmente utilizada para a circulação de 

veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em 

relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais; 

 FAIXA DE TRÁFEGO - qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode 

ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que tenham uma 

largura suficiente para permitir a circulação de veículos;  

 CICLOFAIXA - parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de 

ciclos, delimitada por sinalização específica. 

 CICLOVIA - pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do 

tráfego comum. 

 ESTACIONAMENTO –parada de veículos para embarque ou desembarque de 

passageiros. 

 CALÇADA - parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não 

destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando 

possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. 

 

b) Vias urbanas e regionais 

Conforme definição do CTB - Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de setembro 

se 1997), as vias abertas à circulação são classificadas em: 

I. Vias urbanas (ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação 

pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem 

imóveis edificados ao longo de sua extensão): 

a) VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO - aquela caracterizada por acessos especiais com 

trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes 

lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. 

b) VIA ARTERIAL - aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente 

controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias 

secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. 

c) VIA COLETORA - aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha 

necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, 

possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. 

d) VIA LOCAL - aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, 

destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. 

 

II. Vias rurais: 

a) RODOVIA - via rural pavimentada.  

b) ESTRADA - via rural não pavimentada.  
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As vias rurais, de caráter regional, são destinadas a ligações regionais e interurbanas, 

utilizadas para transporte de passageiros e cargas. Podem ser classificadas, quanto a sua 

jurisdição, em: 

 RODOVIAS FEDERAIS – Rodovias sob jurisdição federal (Ministério dos 

Transportes), as quais constam na Lei no 5.917, de 10 de setembro de 1973, que 

aprova o Plano Nacional de Viação-PNV. 

 RODOVIAS ESTADUAIS – São aquelas, cujos trechos estão sob regime de 

administração direta ou contratada, controladas pelos órgãos rodoviários estaduais, 

e que constam do plano de viação de cada estado, nelas incluídas aquelas 

construídas pelos Estados sobre a diretriz de uma Rodovia Federal Planejada.  

 RODOVIAS MUNICIPAIS - São rodovias efetivamente sob jurisdição municipal, 

cujos trechos estão sob regime de administração direta ou contratada, controladas 

pelas Prefeituras Municipais, incluídas aquelas construídas pelos Municípios sobre a 

diretriz de uma Rodovia Federal Planejada. 

 

De acordo com o DNIT (2007), as Rodovias podem ser classificadas, quanto a sua área de 

abrangência, em: 

 RODOVIA EM ÁREA URBANA - São os trechos de rodovias localizados dentro do 

perímetro urbano das cidades ou municípios.  

 RODOVIA RURAL – São os trechos de rodovias que conectam áreas urbana e 

industrial, pontos de geração e atração de tráfego e pontos significativos dos 

segmentos modais, atravessando área rural.  

 RODOVIA VICINAL - Trecho local, destinado principalmente a dar acesso a 

propriedades lindeiras ou caminho que liga povoações relativamente pequenas e 

próximas. 

 

c) Velocidades permitidas para circulação de veículos 

Segundo o CTB/97, a velocidade máxima permitida para a via deve ser indicada por meio 

de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições. O órgão ou 

entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por 

meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no 

parágrafo anterior. 

A Tabela 1 apresenta as velocidades máximas permitidas, por tipo de via, para onde não 

houver sinalização regulamentadora. 
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Tabela 1 - Velocidades máximas permitidas por tipo de via 

TIPO CLASSIFICAÇÃO VELOCIDADE 

Vias urbanas  

a) VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO  80 km/h 

b) VIA ARTERIAL  60 km/h 

c) VIA COLETORA 40 km/h 

d) VIA LOCAL 30 km/h 

Vias rurais 
a) RODOVIA 

110 km/h (automóveis, camionetas e motocicletas) 

90 km/h (ônibus e microônibus) 

80 km/h (demais veículos) 

b) ESTRADA 60 km/h 

 

Fonte: Código de Trânsito Brasileiro (LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997) 

 

3.6 MODALIDADE DE TRANSPORTE 

Os sistemas convencionais de transportes podem ser divididos nas seguintes modalidades: 

 TRANSPORTE RODOVIÁRIO – Trata-se do transporte feito por ruas, rodovias, 

estradas, seja para a movimentação de passageiros ou carga, utilizando veículos 

sobre pneus.  

 TRANSPORTE FERROVIÁRIO –Trata-se do transporte realizado em vias 

permanentes, circulando sobre trilhos, utilizando composições locomotiva e vagões; 

para movimentação de passageiros ou carga. 

 TRANSPORTE AQUAVIÁRIO – Trata-se do transporte em canais navegáveis, rios, 

oceanos e hidrovias, seja para a movimentação de passageiros ou carga, utilizando-

se navios, barcos, balsas, entre outros.  

 TRANSPORTE AEROVIÁRIO – Trata-se do transporte aéreo, que circula mediante 

coordenadas geográficas, sendo controlado por equipamentos, seja para a 

movimentação de passageiros ou carga, utilizando-se geralmente de aviões e 

helicópteros.  

 TRANPORTE DUTOVIÁRIO – Trata-se do transporte através de condutos tubulares, 

sendo utilizado para a movimentação de produtos tais como petróleo e gás natural. 

Os modos de transporte podem também ser divididos em: 

 TRANSPORTE NÃO-MOTORIZADO - transporte movido a esforço humano ou 

tração animal;  

 TRANSPORTE MOTORIZADO – transporte realizado por veículos 
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3.7 SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

O transporte público urbano pode ser classificado em: 

 TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – serviço público de transporte de 

passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com 

itinerários e preços fixados pelo poder público; 

 TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL – serviço remunerado de transporte de 

passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para 

realização de viagens individualizadas; 

 

a) Transporte Público Coletivo  

O serviço e transporte coletivo é parte fundamental da estrutura de funcionamento das 

cidades e essencial para a vida da população. Trata-se do meio mais utilizado pelos 

brasileiros para locomoção dentro da cidade, seguido pelo transporte por carro, e por moto 

e a pé com valores similares (SIPS–IPEA, 2011), conforme apresentado na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 - Meios de transporte mais utilizados para locomoção na cidade (%) 

  Brasil Sul Sudeste 
Centro-
Oeste 

Nordeste Norte 

Transporte Público 44,3 46,3 50,7 39,6 37,5 40,3 

Carro 23,8 31,7 25,6 36,5 13 17,6 

Moto 12,6 12,4 11,6 6,5 19,4 8,2 

À pé 12,3 7,6 8,3 13,7 18,8 16,1 

Bicicleta 7 2 3,8 3,7 11,3 17,9 

 

Fonte: SIPS 2010 

 

A seguir são apresentadas as diferentes modalidades de transporte coletivo urbano. 

METRÔ: Transporte sobre trilhos, de alta capacidade, pode transportar até 80 mil pessoas 

por hora em cada sentido. No Brasil, o maior sistema de metrô é o de São Paulo, que 

transporta em média 3,7 milhões de pessoas por dia (Metrô, 2012), chegando a cerca de 60 

mil passageiros por hora em cada sentido. 

TREM: Os trens de subúrbio têm capacidade de transportar em média 50 mil pessoas por 

hora por sentido. O sistema paulistano, operado pela Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM), carrega 2,3 milhões de passageiros todos os dias.  
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VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT: Modalidade de transporte sobre trilhos de média 

capacidade com tração elétrica ou a diesel, transportando até 30 mil pessoas por hora por 

sentido.  

MONOTRILHO: Construído sobre apenas um trilho, transporta, em média, entre 15 mil a 20 

mil pessoas por hora em cada sentido. 

BUS RAPID TRANSIT – BRT: Sistema sobre pneus, de média capacidade, utiliza 

corredores segregados com pista à esquerda e estações no canteiro central, ônibus 

articulados. Possuem, geralmente, capacidade para transportar de 15 mil a 20 mil pessoas 

por hora por sentido, podendo chegar em até 40 mil, como é o caso do Transmilenio, em 

Bogotá.. 

ÔNIBUS: Sistema de transporte público urbano mais disseminado no Brasil, tem 

capacidade de transportar cerca de 6 mil pessoas por hora por sentido. 

 

b) Transporte Público Individual 

O transporte público individual é constituído pelos serviços de táxis, sendo normalmente 

regulamentados pelas prefeituras por meio de leis e decretos, sendo o número de 

operadores limitados e a exploração do serviço delegada para operadores autônomos. Os 

critérios de composição das tarifas são fixadas também pelo poder público, que determina a 

bandeirada, valor quilométrico e tarifas de hora parada, podendo variar conforme a hora do 

dia. 

3.8 CUSTOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E ECONÔMICOS DOS DESLOCAMENTOS URBANOS 

Os custos ligados aos deslocamentos urbanos podem ser divididos em custos internos e 

custos externos, conforme descrição a seguir: 

 CUSTOS INTERNOS – São os custos relacionados à provisão de infraestrutura, os 

quais relacionam-se diretamente à questão de oferta e demanda; são geralmente 

considerados no estudos de transporte como a base para decisões de 

deslocamento, bem como para as decisões de mercado, constituindo insumo para 

os estudos de viabilidade econômica. 

 CUSTOS EXTERNOS -  São os custos decorrentes de outras atividades que não as 

diretamente ligadas à infraestrutura de transporte, e estão relacionadas a impactos 

tais como congestionamentos, acidentes, poluição ambiental, visual e sonora, que 

interferem muitas vezes negativamente a população. Sua quantificação em geral 

traz dificuldades de ordem prática, por envolver aspectos que geralmente não tem 

valoração mercantil. 
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3.9 ARTICULAÇÃO URBANA EM REDES (REDE DE CIDADES) 

Em 2008, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicou o REGIC – Região de 

Influência das Cidades, com a atualização do quadro de referência da rede urbana brasileira 

(as publicações anteriores datas de 1972, 1987, e 2000). O estudo estabelece uma nova 

hierarquia dos centros urbanos, bem como a delimitação das regiões de influência 

associadas a cada um deles, com base em pesquisa específica, complementada com 

dados secundários. 

O estudo estabelece uma classificação dos centros, e, em seguida, são delimitadas suas 

áreas de atuação. O levantamento das ligações entre as cidades permitiu delinear suas 

áreas de influência e esclarecer a articulação das redes no território. A hierarquia dos 

centros urbanos levou em conta a classificação dos centros de gestão do território, a 

intensidade de relacionamentos e a dimensão da região de influência de cada centro, bem 

como as diferenciações regionais.  

Com relação à hierarquia, as cidades foram classificadas em cinco grandes níveis, por sua 

vez subdivididos em dois ou três subníveis, conforme segue: 

  

(1) Metrópoles 
a. Grande metrópole nacional 
b. Metrópole nacional 
c. Metrópole  
 

(2) Capital regional  
a. Capital regional A  
b. Capital regional B  

c. Capital regional C  
 

(3) Centro sub-regional 
a. Centro sub-regional A 
b. Centro sub-regional B 

(4) Centro de zona 
c. Centro de zona A 
d. Centro de zona B 

 
(5) Centro local 

 

No território Nacional, são identificadas 12 redes urbanas comandadas pelas metrópoles. 

Nesse contexto, Vitória (ES) é classificada como Capital Regional A. A Figura 1 a seguir 

apresenta sua Região de Influência, bem como conexões externas com as Metrópoles Rio 

de Janeiro, São Paulo, Brasília e Salvador.   

 
Figura 1 - Vitória (ES) - Capital regional A (2A) 
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Fonte: REGIC, 2008 
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ANEXO I. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

ANEXO I.1.   PROTOCOLO DE SELEÇÃO DE PROBLEMAS (*) 

LISTA DE PROBLEMAS 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

VALOR 

POLÍTICO 

ATRIBUÍDO 

AO 

PROBLEMA 

TEMPO DE 

MATURAÇÃO 

DOS 

RESULTADOS 

BALANÇO DOS 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS AO 

ENFRENTAMENTO 

GOVERNA-
BILIDADE 

SOBRE O 

PROBLEMA 

RESPOSTA DOS 

ATORES COM 

GOVERNABILIDADE 

CUSTO DO 

ADIAMENTO DE 

ENFRENTAMENTO 

DO PROBLEMA 

IMPACTO 

METROPOLI-
TANO E/OU 

REGIONAL 

SELEÇÃO 

(A-M-B) (C-M-L) (PO-EC-OG-CG) (A-M-B) [(A-M-B) (+)(-)(0) (A-M.B) (+) (-) (0) (SIM / NÃO) 

1.                  

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

 
1. A-M-B = ALTA, MÉDIA, BAIXA 2. C-M-L = CURTO, MÉDIO, LONGO PRAZOS 3. PO-EC-ORG-CG = REFEREM-SE A RECURSOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS, DE CONHECIMENTO E DE ORGANIZAÇÃO             

4. (+) (-) (0) = POSIÇÃO DOS ATORES SOCIAIS FRENTE AO PROJETO (ADESÃO, REJEIÇÃO OU INDIFERENÇA)
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LISTA DE PROBLEMAS 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

VALOR 

POLÍTICO 

ATRIBUÍDO 

AO 

PROBLEMA 

TEMPO DE 

MATURAÇÃO 

DOS 

RESULTADOS 

BALANÇO DOS 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS AO 

ENFRENTAMENTO 

GOVERNA-
BILIDADE 

SOBRE O 

PROBLEMA 

RESPOSTA DOS 

ATORES COM 

GOVERNABILIDADE 

CUSTO DO 

ADIAMENTO DE 

ENFRENTAMENTO 

DO PROBLEMA 

IMPACTO 

METROPOLI-
TANO E/OU 

REGIONAL 

SELEÇÃO 

(A-M-B) (C-M-L) (PO-EC-OG-CG) (A-M-B) [(A-M-B) (+)(-)(0) (A-M.B) (+) (-) (0) (SIM / NÃO) 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

 
1. A-M-B = ALTA, MÉDIA, BAIXA 2. C-M-L = CURTO, MÉDIO, LONGO PRAZOS 3. PO-EC-ORG-CG= REFEREM-SE A RECURSOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS, DE CONHECIMENTO E DE ORGANIZAÇÃO             

4. (+) (-) (0) = POSIÇÃO DOS ATORES SOCIAIS FRENTE AO PROJETO (ADESÃO, REJEIÇÃO OU INDIFERENÇA)
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ANEXO I.2. EXPLICAÇÃO DE PROBLEMA 

 
ÁRVORE EXPLICATIVA DE PROBLEMAS (ESQUEMA) 

C

O

N

S

E

Q

U

Ê

N

C

I

A

SProblema Central

 

 

Explicação do Problema Central através da Construção da Árvore do Problema – O 

exemplo de uma situação fictícia: 

 

PROBLEMA: Degradação das condições de trafegabilidade das rodovias  

Histórico do problema: No Brasil, o transporte de mercadorias e de pessoas é 

essencialmente rodoviário. O desequilíbrio da matriz de transportes tem raízes históricas 

e condicionantes estruturais que dificultam mudanças no médio prazo. O Transporte 

rodoviário movimenta cerca de 60% das cargas e 95% dos passageiros, demanda que se 

estende por todo o território nacional. Por outro lado, ainda é muito limitado o alcance das 

tecnologias mais avançadas de transporte multimodal, abrangendo o condicionamento, 
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manuseio e estocagem, coleta, movimentação e distribuição das cargas. Some-se a isso 

a insuficiência dos arranjos multimodais, o que inibe as concepções inovadoras do 

transporte como elo de complexa cadeias logísticas decorrentes das mudanças nos 

arranjos produtivos. 
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FINS MEIOS

ANEXO I.3. ETAPA 2 DA ATIVIDADE...:  

 

CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ATRAVÉS DA ÁRVORE DE OBJETIVOS 
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 ANEXO II. FUNDAMENTOS DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

NO PLANMOB E BASES METODOLÓGICAS DA OFICINA 

Planejar significa visualizar uma situação futura melhor do que a que se vive no 

momento, não importando qual seja o setor ou segmento socioeconômico objeto desse 

processo de planejamento. Para iniciar e perenizar um processo de planejamento é 

necessário conhecer a situação inicial (a atual) da realidade em que se está vivendo, com 

todos os problemas que devem ser enfrentados. Dado que as visões de futuro não são as 

mesmas para todos os atores sociais envolvidos e interessados nestas transformações, 

torna-se necessário uma atividade inicial que pode ser denominada de busca de 

consensos mínimos. Trata-se, em síntese, de uma “concertação”, isto é, acordo ou pacto. 

É por isso, que ao início de qualquer processo de planejamento, é imprescindível a 

reunião de todos os stakeholders 24 interessados no projeto, para comunicar o início do 

processo e também conclamá-los a participar, sugerir, dar o seu ponto de vista em 

relação ao projeto que se quer implantar. 

Conhecer o plano, quer dizer as concepções e intenções dos outros atores é não 

somente se antecipar a crises e contradições inerentes a um processo sociopolítico, a 

perdas de tempo e de retrabalho, mas também, de se ter a oportunidade de identificar 

parcerias neste ambiente de atuação. Quer dizer, o plano não é meramente técnico, mas 

ele contém uma dose de política, no sentido de articulação de interesses e de valores que 

todos os atores têm e, portanto, vale dizer, da posse de recursos dos quais se necessita 

para a realização das ações. Estes recursos não são somente financeiros, de 

conhecimento, tecnológicos, econômicos, mas também recursos políticos, como a 

capacidade de articulação e mobilização da sociedade. 

É neste sentido que o planejamento público se caracteriza como um jogo social, que se 

trava numa arena (sociedade, mercado...) em que atuam atores sociais com vontades, 

interesses e valores aferidos aos problemas, com suas diferentes visões e perspectivas. 

Este jogo social é, ao mesmo tempo, um jogo de adesão e rejeição a cada um dos 

planos propostos pelos atores sociais. Em princípio, portanto, isto quer dizer que não 

existe uma proposta única de plano (ou seja, uma verdade única), mas o resultado do 

jogo social se constitui na soma de todos os planos (de todas as verdades) que os atores 

sociais apresentam para modificar determinada faceta da realidade social. E é assim que 

se efetua, de fato, o jogo da democracia, no embate e parcerias entre ideias, 

interesses, valores e ideologias dos atores sociais. O conhecimento deste jogo, quer 

dizer, a consciência da situação em que se deseja atuar, é que vai garantir a eficácia e a 

efetividade do plano de ação proposto. E a isto se chama estratégia da ação. 

E é por isso que ao iniciar o processo pelas Oficinas, o PlanMob do Estado do Espírito 

Santo pretende captar os anseios e a percepção da sociedade civil capixaba a respeito 

do projeto de mobilidade urbana que se quer implantar. No que concerne às oficinas com 

                                                
24 Stakeholders: são os atores sociais representados pelas organizações da sociedade civil organizada, que 
têm influência no processo de execução e nos resultados do projeto que se pretende implantar. 
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o corpo técnico, do mesmo modo, pretende-se discutir conceitos da mobilidade e 

incentivá-los a um trabalho participativo e, portanto, colaborativo. 

Para a execução da Oficina, por conseguinte, a proposta é a de se proceder a uma 

abordagem metodológica que possa efetivamente envolver os participantes e deles obter 

sugestões e críticas a respeito da concepção do Plano.  

Tal abordagem se baseia em diversos aspectos de variados métodos já amplamente 

testados na prática de elaboração de processos de planejamento público e de projetos. A 

concepção a ser utilizada nos eventos estão contidas nas metodologias do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES)25 e do ZOPP26. 

Ambas metodologias, de fato, partem de premissas da construção de um processo de 

planejamento através da participação de atores sociais envolvidos e interessados na 

questão a ser projetada. Estes atores apresentam visões convergentes ou não às 

concepções de quem propõe o plano, neste caso, os municípios capixabas objetos do 

PlanMob e, em última instância, o governo estadual. Um ator social para se constituir 

como tal tem que, necessariamente, deter a posse de recursos necessários aos planos (o 

operador, os concessionários, os funcionários públicos, os sindicatos, associações de 

usuários ...) e, portanto, têm a capacidade de influir na condução do plano. Daí porque 

tais métodos de planejamento propõem o envolvimento social de outros participantes na 

concepção do processo. Os processos tradicionais de planejamento ignoram esta 

participação, partindo dos cálculos de um diagnóstico basicamente técnico para projetar 

as ações do seu plano de ação. Ao contrário, está subjacente aos dois métodos aqui 

aludidos, a ideia de um processo de planejamento tecnopolítico, quer dizer, que envolve 

não somente os imprescindíveis aspectos técnicos de planejamento, mas também os 

critérios estratégico-políticos, que decorrem da participação social. 

Tendo como fundamentação o estabelecimento de um processo participativo, a condução 

do envolvimento é feito através de reuniões estruturadas e conduzidas por um 

especialista em planejamento, através de diferentes dinâmicas de grupo. 

 

 

                                                
25 PES – Planejamento Estratégico Situacional, método para planejamento público concebido por Carlos 
Matus, economista e ex-Ministro de Economia chileno, desenhado especialmente para a alta administração 
de governos, a partir de identificação e explicação de macroproblemas e a concepção de um plano de ação 
com a participação de atores sociais. 
26ZOPP –Ziel-Orientiert Projekt Planung (Planejamento e Avaliação de Projetos por Objetivos) foi criado 
pela Agência de Cooperação Técnica Alemã – GTZ, sendo fundamental nas fases de identificação, 
planejamento e gerenciamento de projetos financiados pelos órgãos de cooperação da Alemanha e de 
outros países, assim como por instituições internacionais como o Banco Mundial e a Comissão Europeia. É 
utilizado para o planejamento participativo de projetos nas mais diversas áreas. 
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 ANEXO III. DOCUMENTO: LEI DA MOBILIDADE URBANA 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012. 

Mensagem de veto 

Vigência 

Institui as diretrizes da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana; revoga 
dispositivos dos Decretos-Leis nos 3.326, 
de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de 
abril de 1943, da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, e das Leis nos 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, e 6.261, de 14 de 
novembro de 1975; e dá outras 
providências.  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS  

 Art. 1o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana é 
instrumento da política de desenvolvimento urbano de que tratam o 
inciso XX do art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a 
integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da 
acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do 
Município.  

 Parágrafo único.  A Política Nacional a que se refere o caput 
deve atender ao previsto no inciso VII do art. 2o e no § 2o do art. 40 da 
Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).  

 Art. 2o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por 
objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a 
concretização das condições que contribuam para a efetivação dos 
princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, 
por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional 
de Mobilidade Urbana.  

 Art. 3o  O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o 
conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.587-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Msg/VEP-002.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art2vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art40§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art40§2
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e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas 
no território do Município.  

 § 1o  São modos de transporte urbano:  
 I - motorizados; e  
 II - não motorizados.  
 § 2o  Os serviços de transporte urbano são classificados:  
 I - quanto ao objeto:  
 a) de passageiros;  
 b) de cargas;  
 II - quanto à característica do serviço:  
 a) coletivo;  
 b) individual;  
 III - quanto à natureza do serviço:  
 a) público;  
 b) privado.  
 § 3o  São infraestruturas de mobilidade urbana:  
 I - vias e demais logradouros públicos, inclusive 

metroferrovias, hidrovias e ciclovias;  
 II - estacionamentos;  
 III - terminais, estações e demais conexões;  
 IV - pontos para embarque e desembarque de passageiros e 

cargas;  
 V - sinalização viária e de trânsito;  
 VI - equipamentos e instalações; e  
 VII - instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de 

taxas e tarifas e difusão de informações.  

Seção I 
Das Definições  

 Art. 4o  Para os fins desta Lei, considera-se:  
 I - transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de 

transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas 
e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana;  

 II - mobilidade urbana: condição em que se realizam os 
deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano;  

 III - acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que 
possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, 
respeitando-se a legislação em vigor;  

 IV - modos de transporte motorizado: modalidades que se 
utilizam de veículos automotores;  

 V - modos de transporte não motorizado: modalidades que se 
utilizam do esforço humano ou tração animal;  
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 VI - transporte público coletivo: serviço público de transporte 
de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento 
individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público;  

 VII - transporte privado coletivo: serviço de transporte de 
passageiros não aberto ao público para a realização de viagens com 
características operacionais exclusivas para cada linha e demanda;  

 VIII - transporte público individual: serviço remunerado de 
transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos 
de aluguel, para a realização de viagens individualizadas;  

 IX - transporte urbano de cargas: serviço de transporte de 
bens, animais ou mercadorias;  

 X - transporte motorizado privado: meio motorizado de 
transporte de passageiros utilizado para a realização de viagens 
individualizadas por intermédio de veículos particulares;  

 XI - transporte público coletivo intermunicipal de caráter 
urbano: serviço de transporte público coletivo entre Municípios que 
tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos;  

 XII - transporte público coletivo interestadual de caráter 
urbano: serviço de transporte público coletivo entre Municípios de 
diferentes Estados que mantenham contiguidade nos seus perímetros 
urbanos; e  

 XIII - transporte público coletivo internacional de caráter 
urbano: serviço de transporte coletivo entre Municípios localizados em 
regiões de fronteira cujas cidades são definidas como cidades gêmeas.  

Seção II 
Dos Princípios, Diretrizes e Objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana  

 Art. 5o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana está 
fundamentada nos seguintes princípios:  

 I - acessibilidade universal;  
 II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões 

socioeconômicas e ambientais;  
 III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público 

coletivo;  
 IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços 

de transporte urbano;  
 V - gestão democrática e controle social do planejamento e 

avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana;  
 VI - segurança nos deslocamentos das pessoas;  
 VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 

uso dos diferentes modos e serviços;  
 VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e 

logradouros; e  
 IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.  
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 Art. 6o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada 
pelas seguintes diretrizes:  

 I - integração com a política de desenvolvimento urbano e 
respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, 
planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;  

 II - prioridade dos modos de transportes não motorizados 
sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre 
o transporte individual motorizado;  

 III - integração entre os modos e serviços de transporte 
urbano;  

 IV - mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos 
dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;  

 V - incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao 
uso de energias renováveis e menos poluentes;  

 VI - priorização de projetos de transporte público coletivo 
estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano 
integrado; e  

 VII - integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa 
de fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional.  

 Art. 7o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os 
seguintes objetivos:  

 I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;  
 II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos 

sociais;  
 III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da 

população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade;  
 IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação 

dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de 
pessoas e cargas nas cidades; e  

 V - consolidar a gestão democrática como instrumento e 
garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade 
urbana.  

CAPÍTULO II 
DAS DIRETRIZES PARA A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

PÚBLICO COLETIVO  
 Art. 8o  A política tarifária do serviço de transporte público 

coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes:  
 I - promoção da equidade no acesso aos serviços;  
 II - melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos 

serviços;  
 III - ser instrumento da política de ocupação equilibrada da 

cidade de acordo com o plano diretor municipal, regional e 
metropolitano;  
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 IV - contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para 
custeio da operação dos serviços;  

 V - simplicidade na compreensão, transparência da estrutura 
tarifária para o usuário e publicidade do processo de revisão;  

 VI - modicidade da tarifa para o usuário;  
 VII - integração física, tarifária e operacional dos diferentes 

modos e das redes de transporte público e privado nas cidades;  
 VIII - articulação interinstitucional dos órgãos gestores dos 

entes federativos por meio de consórcios públicos; e  
 IX - estabelecimento e publicidade de parâmetros de 

qualidade e quantidade na prestação dos serviços de transporte público 
coletivo.  

 § 1o  (VETADO).  
 § 2o  Os Municípios deverão divulgar, de forma sistemática e 

periódica, os impactos dos benefícios tarifários concedidos no valor das 
tarifas dos serviços de transporte público coletivo.  

 § 3o  (VETADO).  
 Art. 9o  O regime econômico e financeiro da concessão e o da 

permissão do serviço de transporte público coletivo serão estabelecidos 
no respectivo edital de licitação, sendo a tarifa de remuneração da 
prestação de serviço de transporte público coletivo resultante do 
processo licitatório da outorga do poder público.  

 § 1o  A tarifa de remuneração da prestação do serviço de 
transporte público coletivo deverá ser constituída pelo preço público 
cobrado do usuário pelos serviços somado à receita oriunda de outras 
fontes de custeio, de forma a cobrir os reais custos do serviço prestado 
ao usuário por operador público ou privado, além da remuneração do 
prestador.  

 § 2o  O preço público cobrado do usuário pelo uso do 
transporte público coletivo denomina-se tarifa pública, sendo instituída 
por ato específico do poder público outorgante.  

 § 3o  A existência de diferença a menor entre o valor 
monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de 
transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário 
denomina-se deficit ou subsídio tarifário.  

 § 4o  A existência de diferença a maior entre o valor monetário 
da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público 
de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se 
superavit tarifário.  

 § 5o  Caso o poder público opte pela adoção de subsídio 
tarifário, o deficit originado deverá ser coberto por receitas 
extratarifárias, receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios 
cruzados intrassetoriais e intersetoriais provenientes de outras 
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categorias de beneficiários dos serviços de transporte, dentre outras 
fontes, instituídos pelo poder público delegante.  

 § 6o  Na ocorrência de superavit tarifário proveniente de 
receita adicional originada em determinados serviços delegados, a 
receita deverá ser revertida para o próprio Sistema de Mobilidade 
Urbana.  

 § 7o  Competem ao poder público delegante a fixação, o 
reajuste e a revisão da tarifa de remuneração da prestação do serviço e 
da tarifa pública a ser cobrada do usuário.  

 § 8o  Compete ao poder público delegante a fixação dos níveis 
tarifários.  

 § 9o  Os reajustes das tarifas de remuneração da prestação 
do serviço observarão a periodicidade mínima estabelecida pelo poder 
público delegante no edital e no contrato administrativo e incluirão a 
transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das 
empresas aos usuários.  

 § 10.  As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão 
periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no 
edital e no contrato administrativo e deverão:  

 I - incorporar parcela das receitas alternativas em favor da 
modicidade da tarifa ao usuário;  

 II - incorporar índice de transferência de parcela dos ganhos 
de eficiência e produtividade das empresas aos usuários; e  

 III - aferir o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e 
o da permissão, conforme parâmetro ou indicador definido em contrato.  

 § 11.  O operador do serviço, por sua conta e risco e sob 
anuência do poder público, poderá realizar descontos nas tarifas ao 
usuário, inclusive de caráter sazonal, sem que isso possa gerar qualquer 
direito à solicitação de revisão da tarifa de remuneração.  

 § 12.  O poder público poderá, em caráter excepcional e 
desde que observado o interesse público, proceder à revisão 
extraordinária das tarifas, por ato de ofício ou mediante provocação da 
empresa, caso em que esta deverá demonstrar sua cabal necessidade, 
instruindo o requerimento com todos os elementos indispensáveis e 
suficientes para subsidiar a decisão, dando publicidade ao ato.  

 Art. 10.  A contratação dos serviços de transporte público 
coletivo será precedida de licitação e deverá observar as seguintes 
diretrizes:  

 I - fixação de metas de qualidade e desempenho a serem 
atingidas e seus instrumentos de controle e avaliação;  

 II - definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis 
vinculadas à consecução ou não das metas;  

 III - alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os 
contratados e o poder concedente;  
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 IV - estabelecimento das condições e meios para a prestação 
de informações operacionais, contábeis e financeiras ao poder 
concedente; e  

 V - identificação de eventuais fontes de receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos associados, bem como da 
parcela destinada à modicidade tarifária.  

 Parágrafo único.  Qualquer subsídio tarifário ao custeio da 
operação do transporte público coletivo deverá ser definido em contrato, 
com base em critérios transparentes e objetivos de produtividade e 
eficiência, especificando, minimamente, o objetivo, a fonte, a 
periodicidade e o beneficiário, conforme o estabelecido nos arts. 8o e 9o 
desta Lei.  

 Art. 11.  Os serviços de transporte privado coletivo, prestados 
entre pessoas físicas ou jurídicas, deverão ser autorizados, disciplinados 
e fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e 
diretrizes desta Lei.  

 Art. 12.  Os serviços públicos de transporte individual de 
passageiros, prestados sob permissão, deverão ser organizados, 
disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos 
requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade 
dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a 
serem cobradas.  

 Art. 13.  Na prestação de serviços de transporte público 
coletivo, o poder público delegante deverá realizar atividades de 
fiscalização e controle dos serviços delegados, preferencialmente em 
parceria com os demais entes federativos. 

   
CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS  
 Art. 14.  São direitos dos usuários do Sistema Nacional de 

Mobilidade Urbana, sem prejuízo dos previstos nas Leis nos 8.078, de 11 
de setembro de 1990, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995:  

 I - receber o serviço adequado, nos termos do art. 6o da Lei no 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995;  

 II - participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação 
da política local de mobilidade urbana;  

 III - ser informado nos pontos de embarque e desembarque de 
passageiros, de forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, 
tarifas dos serviços e modos de interação com outros modais; e  

 IV - ter ambiente seguro e acessível para a utilização do 
Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, conforme as Leis nos 10.048, 
de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000.  

 Parágrafo único.  Os usuários dos serviços terão o direito de 
ser informados, em linguagem acessível e de fácil compreensão, sobre:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10048.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10048.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
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 I - seus direitos e responsabilidades;  
 II - os direitos e obrigações dos operadores dos serviços; e  
 III - os padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade 

dos serviços ofertados, bem como os meios para reclamações e 
respectivos prazos de resposta.  

 Art. 15.  A participação da sociedade civil no planejamento, 
fiscalização e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana 
deverá ser assegurada pelos seguintes instrumentos:  

 I - órgãos colegiados com a participação de representantes do 
Poder Executivo, da sociedade civil e dos operadores dos serviços;  

 II - ouvidorias nas instituições responsáveis pela gestão do 
Sistema Nacional de Mobilidade Urbana ou nos órgãos com atribuições 
análogas;  

 III - audiências e consultas públicas; e  
 IV - procedimentos sistemáticos de comunicação, de 

avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários e de prestação de 
contas públicas.  

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES  

 Art. 16.  São atribuições da União:  
 I - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, nos termos desta Lei;  
 II - contribuir para a capacitação continuada de pessoas e 

para o desenvolvimento das instituições vinculadas à Política Nacional 
de Mobilidade Urbana nos Estados, Municípios e Distrito Federal, nos 
termos desta Lei;  

 III - organizar e disponibilizar informações sobre o Sistema 
Nacional de Mobilidade Urbana e a qualidade e produtividade dos 
serviços de transporte público coletivo;  

 IV - fomentar a implantação de projetos de transporte público 
coletivo de grande e média capacidade nas aglomerações urbanas e nas 
regiões metropolitanas;  

 V – (VETADO);  
 VI - fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico 

visando ao atendimento dos princípios e diretrizes desta Lei; e  
 VII - prestar, diretamente ou por delegação ou gestão 

associada, os serviços de transporte público interestadual de caráter 
urbano.  

 § 1o  A União apoiará e estimulará ações coordenadas e 
integradas entre Municípios e Estados em áreas conurbadas, 
aglomerações urbanas e regiões metropolitanas destinadas a políticas 
comuns de mobilidade urbana, inclusive nas cidades definidas como 
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cidades gêmeas localizadas em regiões de fronteira com outros países, 
observado o art. 178 da Constituição Federal.  

 § 2o  A União poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal 
ou aos Municípios a organização e a prestação dos serviços de 
transporte público coletivo interestadual e internacional de caráter 
urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de 
cooperação para tal fim, observado o art. 178 da Constituição Federal.  

 Art. 17.  São atribuições dos Estados:  
 I - prestar, diretamente ou por delegação ou gestão 

associada, os serviços de transporte público coletivo intermunicipais de 
caráter urbano, em conformidade com o § 1º do art. 25 da Constituição 
Federal;  

 II - propor política tributária específica e de incentivos para a 
implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana; e  

 III - garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas 
áreas que ultrapassem os limites de um Município, em conformidade 
com o § 3º do art. 25 da Constituição Federal.  

 Parágrafo único.  Os Estados poderão delegar aos Municípios 
a organização e a prestação dos serviços de transporte público coletivo 
intermunicipal de caráter urbano, desde que constituído consórcio 
público ou convênio de cooperação para tal fim.  

 Art. 18.  São atribuições dos Municípios:  
 I - planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, 

bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte 
urbano;  

 II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os 
serviços de transporte público coletivo urbano, que têm caráter 
essencial;  

 III - capacitar pessoas e desenvolver as instituições 
vinculadas à política de mobilidade urbana do Município; e  

 IV – (VETADO).  
 Art. 19.  Aplicam-se ao Distrito Federal, no que couber, as 

atribuições previstas para os Estados e os Municípios, nos termos dos 
arts. 17 e 18.  

 Art. 20.  O exercício das atribuições previstas neste Capítulo 
subordinar-se-á, em cada ente federativo, às normas fixadas pelas 
respectivas leis de diretrizes orçamentárias, às efetivas disponibilidades 
asseguradas pelas suas leis orçamentárias anuais e aos imperativos da 
Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.  

 
CAPÍTULO V 

DAS DIRETRIZES PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE 
MOBILIDADE URBANA  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art178
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art178
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art25§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art25§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art25§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
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 Art. 21.  O planejamento, a gestão e a avaliação dos sistemas 
de mobilidade deverão contemplar:  

 I - a identificação clara e transparente dos objetivos de curto, 
médio e longo prazo;  

 II - a identificação dos meios financeiros e institucionais que 
assegurem sua implantação e execução;  

 III - a formulação e implantação dos mecanismos de 
monitoramento e avaliação sistemáticos e permanentes dos objetivos 
estabelecidos; e  

 IV - a definição das metas de atendimento e universalização 
da oferta de transporte público coletivo, monitorados por indicadores 
preestabelecidos.  

 Art. 22.  Consideram-se atribuições mínimas dos órgãos 
gestores dos entes federativos incumbidos respectivamente do 
planejamento e gestão do sistema de mobilidade urbana:  

 I - planejar e coordenar os diferentes modos e serviços, 
observados os princípios e diretrizes desta Lei;  

 II - avaliar e fiscalizar os serviços e monitorar desempenhos, 
garantindo a consecução das metas de universalização e de qualidade;  

 III - implantar a política tarifária;  
 IV - dispor sobre itinerários, frequências e padrão de 

qualidade dos serviços;  
 V - estimular a eficácia e a eficiência dos serviços de 

transporte público coletivo;  
 VI - garantir os direitos e observar as responsabilidades dos 

usuários; e  
 VII - combater o transporte ilegal de passageiros.  
 Art. 23.  Os entes federativos poderão utilizar, dentre outros 

instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade 
urbana, os seguintes:  

 I - restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou 
temporário, de veículos motorizados em locais e horários 
predeterminados;  

 II - estipulação de padrões de emissão de poluentes para 
locais e horários determinados, podendo condicionar o acesso e a 
circulação aos espaços urbanos sob controle;  

 III - aplicação de tributos sobre modos e serviços de 
transporte urbano pela utilização da infraestrutura urbana, visando a 
desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade, 
vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana 
destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado 
e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, na 
forma da lei;  
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 IV - dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os 
serviços de transporte público coletivo e modos de transporte não 
motorizados;  

 V - estabelecimento da política de estacionamentos de uso 
público e privado, com e sem pagamento pela sua utilização, como parte 
integrante da Política Nacional de Mobilidade Urbana;  

 VI - controle do uso e operação da infraestrutura viária 
destinada à circulação e operação do transporte de carga, concedendo 
prioridades ou restrições;  

 VII - monitoramento e controle das emissões dos gases de 
efeito local e de efeito estufa dos modos de transporte motorizado, 
facultando a restrição de acesso a determinadas vias em razão da 
criticidade dos índices de emissões de poluição;  

 VIII - convênios para o combate ao transporte ilegal de 
passageiros; e  

 IX - convênio para o transporte coletivo urbano internacional 
nas cidades definidas como cidades gêmeas nas regiões de fronteira do 
Brasil com outros países, observado o art. 178 da Constituição Federal.  

 Art. 24.  O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de 
efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá 
contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem 
como: 

  I - os serviços de transporte público coletivo;  
 II - a circulação viária;  
 III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;  
 IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição 

de mobilidade;  
 V - a integração dos modos de transporte público e destes 

com os privados e os não motorizados;  
 VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na 

infraestrutura viária;  
 VII - os polos geradores de viagens;  
 VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados, 

gratuitos ou onerosos;  
 IX - as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou 

controlada;  
 X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do 

transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e  
 XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização 

periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 
(dez) anos.  

 § 1o  Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e 
em todos os demais obrigados, na forma da lei, à elaboração do plano 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art178
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diretor, deverá ser elaborado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e 
compatível com os respectivos planos diretores ou neles inserido.  

 § 2o  Nos Municípios sem sistema de transporte público 
coletivo ou individual, o Plano de Mobilidade Urbana deverá ter o foco no 
transporte não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana 
destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a 
legislação vigente.  

 § 3o  O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao 
plano diretor municipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de 
3 (três) anos da vigência desta Lei.  

 § 4o  Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de 
Mobilidade Urbana na data de promulgação desta Lei terão o prazo 
máximo de 3 (três) anos de sua vigência para elaborá-lo. Findo o prazo, 
ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados 
à mobilidade urbana até que atendam à exigência desta Lei.  

CAPÍTULO VI 
DOS INSTRUMENTOS DE APOIO À MOBILIDADE URBANA  

 Art. 25.  O Poder Executivo da União, o dos Estados, o do 
Distrito Federal e o dos Municípios, segundo suas possibilidades 
orçamentárias e financeiras e observados os princípios e diretrizes desta 
Lei, farão constar dos respectivos projetos de planos plurianuais e de leis 
de diretrizes orçamentárias as ações programáticas e instrumentos de 
apoio que serão utilizados, em cada período, para o aprimoramento dos 
sistemas de mobilidade urbana e melhoria da qualidade dos serviços.  

 Parágrafo único.  A indicação das ações e dos instrumentos 
de apoio a que se refere o caput será acompanhada, sempre que 
possível, da fixação de critérios e condições para o acesso aos recursos 
financeiros e às outras formas de benefícios que sejam estabelecidos.  

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS  

 Art. 26.  Esta Lei se aplica, no que couber, ao planejamento, 
controle, fiscalização e operação dos serviços de transporte público 
coletivo intermunicipal, interestadual e internacional de caráter urbano. 

  Art. 27.  (VETADO).  

 Art. 28.  Esta Lei entra em vigor 100 (cem) dias após a data 
de sua publicação.  

Brasília, 3 de janeiro de 2012; 191o da Independência e 124o da República.  

DILMA ROUSSEFF 
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ANEXO C 

ARQUIVO DE SLIDES UTILIZADO NA OFICINA 
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ANEXO D 

LISTA DE PRESENÇA DOS PARTICIPANTES 
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ANEXO F 

MODELO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO RESPONDIDO PELOS 

PARTICIPANTES E QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS 

PESQUISA DE AVALIAÇÃO 

Oficina Temática PlanMob-ES em Cachoeiro de Itapemirim: 30 e 31 de agosto 

 

As respostas oferecidas nesta pesquisa serão utilizadas para o planejamento e a 

implementação de melhorias nos próximos eventos. 

 

Nome (opcional): _______________________ Entidade (opcional): _______________ 

E-mail (opcional): ______________________________________________________ 

 

Assinale com um X sua avaliação frente aos quesitos abaixo. 

QUESITOS ÓTIMO BOM REGULAR RUIM 

1. Conteúdo apresentado (          ) (          ) (          ) (          ) 

2. Profissional responsável pelo curso (          ) (          ) (          ) (          ) 

3. Metodologia aplicada  (          ) (          ) (          ) (          ) 

4. Material entregue (          ) (          ) (          ) (          ) 

5. Carga horária (          ) (          ) (          ) (          ) 

6. Local e infraestrutura (          ) (          ) (          ) (          ) 

7. De maneira geral, avalie o evento (          ) (          ) (          ) (          ) 
 

Caso queira, escreva seus comentários e sugestões abaixo. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO G 

MODELO DE CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 
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ANEXO H 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DO EVENTO 
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ANEXO I 

CREDENCIAMENTO – CRACHÁ 

  

 


