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A POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA 
 

 

Dentre tantos temas incluídos na gestão do espaço urbano, o da mobilidade urbana tem se mostrado de extrema 

importância, por ser essencial para todas as atividades humanas, por se tratar de um componente fundamental 

para o desenvolvimento econômico e ambiental, e por ser decisivo como fator de inclusão social e de todos os 

serviços urbanos.  

De maneira geral, as cidades brasileiras vivenciam a chamada “crise da mobilidade urbana”, que exige uma 

mudança na forma e no padrão a ser seguido, dentre outras políticas setoriais. Os efeitos negativos do modelo 

de mobilidade adotado até então – focado no veículo individual – são medidos pelo agravamento da poluição 

ambiental; do elevado número de acidentes e vítimas, bem como através de seus impactos sobre a ocupação e 

uso do solo urbano. Modificar o atual modelo de mobilidade, integrando-o aos instrumentos de gestão do espaço 

urbano, com vistas aos princípios da sustentabilidade ambiental e inclusão social são requisitos fundamentais 

para a construção de um ambiente urbano mais qualificado, socialmente justo e seguro. 

A definição de mobilidade urbana modificou-se nas últimas décadas, afastando-se somente do foco em 

problemas viários e evoluindo para olhar sobre as pessoas. Atualmente, o conceito de mobilidade contempla 

uma visão mais abrangente, de acordo com as necessidades locais, considerando os fatores econômicos, sociais, 

ambientais e regionais. 

Num país sustentado pelo modal rodoviário, como é o caso do Brasil, parece ser extremamente difícil pensar nas 

cidades voltadas para as pessoas e não apenas para os carros. Entretanto, essa visão, mesmo que difícil, deve ser 

introduzida. Neste sentido, a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), instituída pela Lei nº 12.587 de 3 

de janeiro de 2012, vem como um importante estímulo – e obrigatoriedade - para que as cidades busquem a 

integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e 

cargas no território do Município. Além disso, a PNMU incita a busca de instrumentos que melhorem a segurança 

no deslocamento das pessoas, a equidade no uso do espaço público de circulação, o acesso universal à cidade, e 

a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes por meio 

do planejamento e da gestão democrática. 

A Lei orienta os municípios a planejarem adotando uma visão sistêmica sobre toda a movimentação de bens e 

de pessoas, envolvendo todos os modos e todos os elementos que produzem as necessidades destes 

deslocamentos. Sob esta ótica, também para a elaboração dos Planos de Mobilidade, definem-se nove princípios 

para o planejamento da mobilidade, considerando também sua relação com o planejamento urbano (Secretaria 

Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, 2007):  
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OS PRINCÍPIOS PARA O PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE 
Lei nº 12.587/2012 

 
 

ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 
SEGURANÇA NO DESLOCAMENTO DAS PESSOAS 

EQUIDADE NO USO DO ESPAÇO PÚBLICO DE CIRCULAÇÃO, VIAS E LOGRADOUROS 
 

 
EQUIDADE NO ACESSO DOS CIDADÃOS AO TRANSPORTE PÚBLICO 

EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE TRANSPORTE URBANO 
 

 
 

JUSTA DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E ÔNUS DECORRENTES DO USO DOS 

DIFERENTES MODOS E SERVIÇOS 
EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NA CIRCULAÇÃO URBANA 

 
 
 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS CIDADES 
GESTÃO DEMOCRÁTICA E CONTROLE SOCIAL DO PLANEJAMENTO  

AVALIAÇÃO DA PNMU 
 

 

A Lei da PNMU entrou em vigor estabelecendo a data de 30 de abril de 2015 como prazo apara a elaboração dos 

Planos de Mobilidade Urbana - PMUs. De acordo com a base de dados do Ministério das Cidades (2018), até 

2015, apenas 158 municípios (4,7%) dos 3.341 que deveriam elaborar planos de mobilidade urbana haviam 

concluído a tarefa.  

O secretário de Mobilidade substituto do Ministério das Cidades, Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida (em 

entrevista à WRI, 2018), relata que entre os problemas que dificultaram o cumprimento do prazo pelos 

municípios estão os aspectos financeiros e a capacidade operacional e técnica de prefeituras que não têm corpo 

técnico para a elaboração de um plano de mobilidade.  O conjunto de ações que os municípios precisam para 

viabilizar a elaboração dos PMUs constitui um grande desafio diante dos distintos cenários locais que apresentam 

a escassez de servidores e graves restrições orçamentárias. Os municípios pequenos que possuem  a 

obrigatoriedade de elaborar seus Planos de Mobilidade Urbana sofrem ainda mais com esta situação. Nesse 

contexto, em 2014 a AMUNESC procurou a UFSC/Joinville para propor uma parceria para o atendimento às 

demandas dos municípios da Região Nordeste do Estado.  
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Situação dos municípios do Nordeste Catarinense em 2018 em relação aos requisitos que definem a 

obrigatoriedade da elaboração dos Planos de Mobilidade 

 

Obrigatoriedade 
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dos Planos de 
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Fonte: Equipe UFSC, 2018. 
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O PROJETO PLANMOB – NORDESTE CATARINENSE 

 

A construção do Projeto PlanMob, originalmente intitulado Planos de Mobilidade de Municípios do Nordeste 

Catarinense, ocorreu ao longo de dois anos (2014 e 2015) em vários encontros entre a equipe de docentes da 

UFSC do Campus de Joinville e a então Secretária Executiva da AMUNESC Eleonora Bahr Pessôa. Durante este 

período, a UFSC foi convidada a participar de reuniões e assembleias na AMUNESC para ouvir os anseios, 

dificuldades e problemas relatados pelos representantes dos Municípios. Ao final de 2015, a estrutura 

metodológica, técnica e política do Projeto PlanMob foi delineada sob o contexto Urbano e Regional, sendo 

aprovado pelos Prefeitos dos nove municípios da Região Nordeste do estado de Santa Catarina e oficializado 

através de Termo de Convênio.  

 

Municípios do Nordeste Catarinense associados à AMUNESC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa elaborado pela Equipe UFSC, 2018. 
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O maior desafio da construção do Projeto PlanMob foi a estruturação da sua metodologia em função de três 

aspectos fundamentais: o tempo solicitado para a execução do projeto, o número de municípios envolvidos e a 

participação dos Municípios como agentes executores do seu Plano de Mobilidade. 

TEMPO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: a estrutura metodológica foi desenvolvida para ser executada em 12 

meses não consecutivos (em oito municípios1 nas etapas da escala Urbana e em todos os municípios na fase final, 

de escala Regional). Essa condicionante requereu a definição das etapas com a estimativa de tempos de resposta 

em cada Município e o entendimento entre as partes envolvidas de que atrasos poderiam comprometer a 

conclusão do projeto.  

NÚMERO DE MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS: O Projeto PlanMob foi construído com o objetivo de compor um 

conjunto de estratégias eficazes (de tempo, pessoal, equipamentos e softwares) ao desafio de desenvolver 

simultaneamente os Planos de Mobilidade Urbana de oito Municípios. A metodologia proposta contemplou as 

particularidades de cada município de modo a reconhecer os distintos cenários da mobilidade urbana – muitas 

vezes relacionados entre si – através das características territoriais, sociais, econômicas e políticas que definem 

as identidades locais. 

MUNICÍPIOS COMO AGENTES EXECUTORES: A elaboração de uma metodologia capaz de inserir os 

princípios e diretrizes do planejamento da mobilidade urbana estando sensível às peculiaridades locais de cada 

uma das cidades constituiu um dos principais desafios de implementação do projeto. A partir das reuniões 

realizadas entre a Equipe UFSC, AMUNESC e com representantes de municípios envolvidos, e durante os dois 

anos de preparação do projeto, foi possível perceber a preocupação de todos com a viabilidade do projeto dentro 

da estrutura de cada município. A apreensão sobre o processo de desenvolvimento dos Planos de Mobilidade 

estava relacionada a dois desafios: às novas atribuições que seriam assumidas pela Comissão Técnica do 

município (responsabilidade com a obtenção de dados, com a organização interna das atividades,  com a 

condução  e sensibilização das comunidades, com a reflexão sobre os caminhos da mobilidade urbana dentro do 

seu território e com os impactos produzidos e sofridos em escala regional, por exemplo); e com a necessidade 

de articulação política dentro da própria Prefeitura, que demandaria uma integração e cooperação entre setores. 

Desse modo, passou a ser uma premissa do Projeto PlanMob o fortalecimento da autonomia técnica das equipes 

municipais, tornando-as agentes executoras dos Planos de Mobilidade Urbana dentro dos seus municípios. Nesse 

sentido, a metodologia proposta pela Equipe UFSC oportunizou a realização de palestras e capacitações técnicas 

das equipes municipais para o uso de ferramentas e técnicas de planejamento e monitoramento da mobilidade 

urbana. O objetivo foi viabilizar, tanto a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, como sua revisão, 

continuidade e integração com o planejamento urbano. 

 

                                                           
1 A cidade de Joinville apresentou o seu Plano de Mobilidade em 2016. 
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Além desses desafios, o Projeto PlanMob foi elaborado como uma ferramenta para propiciar uma das principais 

funções sociais da Universidade Federal de Santa Catarina, que é contribuir na busca de soluções para os 

problemas da sociedade, viabilizando o envolvimento de seus estudantes com as problemáticas ligadas a 

diferentes realidades. Este projeto oportunizou a vivência aos seus discentes com questões de sua futura atuação 

profissional. O intuito foi vislumbrar a importância da sua contribuição no âmbito das práticas voltadas ao 

planejamento da mobilidade urbana e regional, equacionando os conhecimentos apreendidos na academia e 

construindo novos conhecimentos a partir desta experiência. No total, foram envolvidos diretamente doze 

estudantes (estagiários, bolsistas e voluntários) dos cursos de Engenharia de Transportes e Logística, de 

Engenharia de Infraestrutura e do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Mobilidade, do Centro Tecnológico 

de Joinville da Universidade Federal de Santa Catarina. 

A estrutura de condução dos Planos foi organizada sobre as três instituições envolvidas: a UFSC, a AMUNESC e a 

Prefeitura, que receberam atribuições distintas. 

 

Estrutura das relações institucionais do Projeto PlanMob 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Equipe UFSC, 2015. 

 

O papel da Equipe UFSC foi conduzir as atividades metodológicas referentes às etapas realizadas para a 

construção dos Planos de Mobilidade Urbana, equacionando os entraves e especificidades encontradas no 

decorrer do trabalho.  Além da supervisão e suporte técnico na condução metodológica, a Equipe UFSC foi 

responsável pela organização e indicação das tarefas e prazos a serem executados pelos Municípios em cada 

uma das etapas, pela sistematização dos dados e informações fornecidas pelo Município, pelas palestras, 

capacitações e treinamentos oferecidos às Comissões Técnicas, pelo apoio no processo de sensibilização dos 

atores (representantes, população e gestores públicos), pelo acompanhamento das audiências públicas e 
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algumas das sessões temáticas, pela elaboração de relatórios parciais com a síntese das etapas realizadas e pela 

elaboração do Relatório Técnico Final.   

A atribuição principal da AMUNESC foi de intermediar os processos políticos envolvidos durante a realização dos 

trabalhos, assumindo papel importante no gerenciamento da entrega das atividades elaboradas pelos 

municípios, a fim de buscar o cumprimento das etapas nos prazos acordados. A Associação também dispôs de 

recursos que viabilizaram os deslocamentos da Equipe UFSC até os municípios nas audiências e sessões temáticas 

e disponibilizou a infraestrutura para a realização de grande parte dos encontros entre os representantes dos 

municípios com a Equipe UFSC em Joinville.  

 

METODOLOGIA DE TRABALHO  
 

Como estrutura básica definida, as atividades foram planejadas para serem executadas simultaneamente nos 

municípios, sincronizando os inícios de cada etapa, e sendo organizada em oito etapas durante 12 meses não 

consecutivos de trabalho. Inicialmente, os prazos de resposta dos municípios foram estimados e, posteriormente 

(com o projeto em andamento), foram ajustados em função de entraves enfrentados pelos envolvidos em 

diferentes fases.  

 

Cronograma simplificado da execução das Etapas 1 a 8 e elaboração do Relatório Técnico (RT)  

 2017 2018 
Meses  J J A S O N D J F M A M J J A S O N 

 
 1                       
    2                     
      3                   
             4            
                5         
                 6        
                    7     
                     8    
                       RT RT 
                         

Meses de 
realização de 

encontros com 
a Equipe UFSC 

1  2 3  4 5 6  7 8 9 10  11 12    

 

 

As oito Etapas do Projeto PlanMob Urbano e Regional 

  

  Levantamentos e 
Consultas Públicas 

Diagnóstico e 
Prognóstico 
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Fonte: Equipe UFSC, 2018. 

 

O conteúdo previsto em cada uma das etapas do Projeto PlanMob buscou contemplar os diversos aspectos 

indicados no Caderno de Referência PlanMob, elaborado pela SEMOB – Secretaria Nacional de Transporte e da 

Mobilidade Urbana com base na Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU. Nesse documento encontram-

se os conteúdos mínimos necessários para a elaboração dos planos, com as pesquisas prévias, o diagnóstico e as 

avaliações necessárias, constituindo um referencial fundamental para a condução das atividades deste trabalho. 

Além disso, as etapas de trabalho propostas trouxeram duas abordagens necessárias ao longo da produção do 

Plano de Mobilidade Urbana: a abordagem técnica e a abordagem de discussão social. Desse modo, cabe 

ressaltar que a participação da sociedade durante o processo foi fundamental para os resultados obtidos.  

A sistematização das atividades propostas para que os Municípios elaborassem seus Planos foi dividida em 8 

etapas, sendo uma delas a estruturação político-executiva do Município, seis etapas centradas no 

desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana e a última etapa destinada à elaboração da Carta de Intenções 

do Plano de Mobilidade Regional.  

 

Sistematização das etapas propostas no Projeto PlanMob 
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Fonte: Equipe UFSC, 2015. 

 

 

Na Etapa 1, chamada Preparação, houve a mobilização inicial dentro de cada uma das Prefeituras com o objetivo 

de definir as estruturas de gestão, participação e de desenvolvimento do Plano de Mobilidade. Nesta etapa, cada 

cidade definiu a  composição das Comissões Técnicas, Executivas e de Acompanhamento. 

A Etapa 2, Análise Prévia, contou com o levantamento de dados e informações existentes nos diferentes setores: 

de educação, saúde, trânsito, planejamento urbano,  econômico e social.  

A Etapa 3, Levantamento e Consultas Públicas, consistiu no levantamento de dados de campo e de opiniões 

coletadas em debates com a comunidade e seus representantes. O objetivo principal desta Etapa foi de 

identificar e compreender os problemas de deslocamentos existentes e suas respectivas sinergias com o 

ordenamento do território, com o ambiente, com o espaço público e com os aspectos econômicos. Após o 

treinamento realizado com a Equipe UFSC,  a Comissão Técnica de Campo Alegre definiu quais os temas a serem 

analisados e, por consequência, quais os dados deveriam ser levantados em campo. A Equipe UFSC disponibilizou 

materiais com metodologia e tecnologias alternativas para o levantamento e de tratamento de dados na 

plataforma de comunicação. 

O contato da Comissão Técnica com a comunidade ocorreu de três formas:  Sessões Temáticas, Audiências e 

Consulta on-line. As Sessões Temáticas foram organizadas em cinco temas específicos: Sistema Viário e Tráfego, 

Uso e Ocupação do Solo, Meio Ambiente e Patrimônio, Transporte Público e Escolar, e Transportes Ativos; e 

contaram com a participação de representantes de grupos sociais da cidade de Campo Alegre, que se dispuseram 

a discutir a situação e os problemas de mobilidade. A primeira Audiência Pública do PlanMob foi realizada com 

o objetivo de ouvir os anseios e dificuldades enfrentados pela população do Município.  

Com a interpretação e visualização dos elementos que constituem o cenário da mobilidade urbana no município, 

iniciou-se o desenvolvimento do Diagnóstico e Prognóstico, elaborados na etapa seguinte, chamada Etapa 4. O 

Diagnóstico resultou da composição dos dados técnicos e empíricos que fundamentaram as diretrizes propostas 

na Etapa 5. O prognóstico foi elaborado pela Equipe UFSC por meio de simulações computacionais com projeções 

de tráfego utilizando os dados levantados em campo pela Comissão Técnica do Município. 

A Etapa 5, Concepção de Propostas e Audiência, propôs uma nova consulta pública para ouvir a população sobre 

as soluções aos problemas diagnosticados. A motivação da 2ª audiência pública realizada em maio de 2018 foi a 

reflexão de: Como será envelhecer nesta Cidade?; e  Qual a visão de futuro de uma cidade que me acolhe? Nesta 

ocasião a população foi convidada a refletir, questionar, opinar e expressar a sua visão de futuro ao município.  

Do mesmo modo, os representantes sociais foram chamados para o debate com o objetivo de traçar os caminhos 

da mobilidade urbana em cada município. Nesta oportunidade foram apresentados os resultados do diagnóstico 

e os debates trataram também das expectativas da comunidade a cerca dos problemas identificados.  



 

8 
 

Os dados coletados na Etapa 5 foram organizados e estruturados durante a Etapa 6, chamada Conclusões sobre 

as Propostas, para serem consolidados na Etapa 7 com o registro formal das diretrizes de planejamento da 

mobilidade urbana. Na Etapa 6, a Comissão Técnica também refletiu sobre os resultados das consultas públicas, 

avaliando tecnicamente as soluções para a definição das diretrizes do Plano de Mobilidade. 

A Etapa 8 se concentrou na discussão técnica das informações das etapas anteriores e no debate acerca dos 

impactos de mobilidade provocados entre os municípios. Ao final desta etapa, foi elaborada uma carta comum 

de intenções sobre o planejamento da mobilidade em escala regional.  
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Fonte: Equipe UFSC, 2018. 
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CARACTERIZAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE 

Campo Alegre está localizada na Região Metropolitana do Norte/Nordeste Catarinense (Lei Complementar n. 

571/2012) a uma distância de 234 km da capital do estado, Florianópolis. É um município de pequeno porte, com 

11.974 habitantes estimados em 2018 (IBGE, 2018) e área total de 499,073 km2 (IBGE, 2017).  

Localização de Campo Alegre na Região Metropolitana do Norte/Nordeste Catarinense 
 

 

Fonte: FNEM, 2018 
 

Localização de Campo Alegre e os municípios associados à AMUNESC 
 

 

 

Campo Alegre também faz parte 

da Microrregião do Alto Rio 

Negro e tem como limites o 

estado do Paraná e, no estado 

catarinense, os municípios de 

São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, 

Joinville e Garuva. 

Fonte: Equipe UFSC, 2018. 
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Os dados divulgados pelo Censo do IBGE apontam que 

o crescimento da população de Campo Alegre tem 

diminuído desde a década de 1980, chegando a média 

estimada de 1,9% nos últimos oito anos.   

 

 

 

 

De acordo com os dados dos Censos do IBGE, a distribuição relativa da faixa etária da população mostra que, 

apesar da diminuição do número de crianças e jovens de 2000 para 2010 e o aumento do número de adultos e 

idosos, a maior parte da sua população continua sendo predominantemente jovem. 
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Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 

IDHM  2010 
SANTA CATARINA  

0,774 

IDHM  2010 
BRASIL 

0,727 

0,48
0,657 0,693 0,722 0,714

1970 1980 1990 2000 2010

Evolução do IDHM de 
Campo Alegre

10,06%

66,23%

9,60%

Comércio;
Reparação de

Veículos
Automotores e

Motocicletas

Indústrias de
Transformação

Administração
Pública, Defesa e
Seguridade Social

PRINCIPAIS SETORES GERADORES DE

EMPREGO (2011)

IDHM 2010 
CAMPO ALEGRE  

0,714 

 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), medida composta de indicadores de três 

dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda (e que varia de 0 a 1, sendo 

que quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano) foi definido em 2010 como 0,714, 

colocando o município entre os de faixa de desenvolvimento alto.  

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os dados divulgados pelo SEBRAE (2013), as atividades comerciais, da indústria de transformação, 

alojamento e alimentação se destacam em número de empresas estabelecidas em Campo Alegre. A Indústria de 

transformação se destaca na geração de empregos. 

 

 

28,27%

17,83%

12,95%

Comércio; Reparação
de Veículos

Automotores e
Motocicletas

Indústrias de
Transformação

Alojamento e
Alimentação

PRINCIPAIS PARTICIPAÇÕES DE EMPRESAS

POR SETOR (2011)

Fonte: Dados extraídos de SEBRAE/SC – Santa Catarina em Números: Campo Alegre, 2013.   
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Fonte: Equipe UFSC, 2018. 

 

O estudo do crescimento urbano de um município possibilita a identificação e a análise de tendências quanto à 

expansão preferencial da mancha urbana. Essas informações auxiliam na definição de estratégias de 

planejamento para atender aos aspectos sociais, econômicos e ambientais. Nesse sentido, foram elaboradas as 

imagens de progressão da mancha urbana em Campo Alegre a partir da série histórica disponibilizada pelo 

Google Earth, em intervalos regulares e combinadas com o levantamento censitário de 2010 do IBGE. 

Progressão da mancha urbana 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Equipe UFSC, 2018. 

Distribuição da densidade populacional e traçado dos 

eixos rodoviários de Campo Alegre 

A configuração urbana mostra a 

apropriação das rodovias como 

elementos estruturadores da ocupação, 

de acesso ao município e de conexão 

intraurbana e interurbana.  Estes eixos 

permitem os movimentos pendulares 

da população; e os produzidos pelo 

turismo e pela indústria moveleira, 

principais atividades que aquecem a 

economia local.  
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PREPARAÇÃO 
A elaboração do Plano de Mobilidade pressupõe um processo de consenso no concílio de conflitos de interesses 

e necessidades de múltiplos atores. O sistema de atores que participaram na elaboração do Plano engloba o 

Governo local através do seu executivo e dos seus técnicos, as entidades externas e representantes da sociedade 

com competências nos temas que influenciam e são afetados pela mobilidade, como operadores de transporte 

coletivo, e, finalmente, a população em geral.  

Após a tramitação do Projeto nas instituições e as eleições municipais ocorridas em 2016, a retomada do Projeto 

foi marcada para o início de 2017, quando houve o primeiro contato dos novos Prefeitos com o Projeto PlanMob. 

A primeira Assembleia com os novos Prefeitos e representantes teve como objetivo contextualizar e apresentar 

o Projeto PlanMob. Nesta ocasião foi solicitado aos Prefeitos a identificação da equipe técnica, responsável pela 

condução do plano dentro de cada Município. Além disso, foi definido o início das atividades para maio do 

mesmo ano.  

Participaram da primeira Assembleia, 

realizada em 11 de abril de 2017 na 

Associação dos Municípios do Nordeste 

Catarinense (AMUNESC), pela UFSC a 

professora Renata Cavion, Prefeitos dos 

municípios e representantes de Joinville, São 

Bento do Sul, Rio Negrinho, Araquari, Itapoá, 

Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul, 

Garuva e Campo Alegre. 

Crédito fotográfico: AMUNESC, 2017. 

 

Após a Assembleia, as equipes UFSC e AMUNESC se reuniram para estabelecer a organização das primeiras 

atividades de apresentação do projeto para as equipes técnicas de cada município. Em 23 de maio de 2017 foi 

emitida a primeira Comunicação Técnica (CT01) encaminhada a Associação dos Municípios do Nordeste de Santa 

Catarina, oficializando o início das atividades do Projeto PlanMob. Os objetivos da CT01 foram de apresentar o 

projeto, solicitar nomes de representantes para as Comissões Executiva, Técnica e de Acompanhamento de cada 

Município, e convidar para a primeira reunião da Etapa 1, realizada em 05 de julho de 2017. 

 

Reunião 1 – Etapa 1, em 05 de julho de 2017 na 

AMUNESC, contou com a participação dos 

membros das Comissões Técnicas. 

 

Crédito fotográfico: AMUNESC, 2017. 
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Estruturas de Gestão e Acompanhamento 

Estrutura Composição Atribuições 

Comissão Executiva 
Prefeito, secretários, 
representante da Câmara 
municipal 

Realizar a coordenação política do Plano de Mobilidade, 
validando o processo, os estudos e resultados. 

Providenciar as condições para o desenvolvimento dos 
trabalhos, promovendo a participação dos parceiros, 
técnicos e atores. 

Comissão Técnica 
Técnicos municipais, sendo um 
nomeado como responsável e 
líder do projeto. 

Realizar o gerenciamento e acompanhamento técnico e 
financeiro dos trabalhos de elaboração e implementação 
do Plano de Mobilidade. 

Comissão de 
Acompanhamento 

Representantes dos parceiros e 
grupos sociais. 

Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, 
conciliação de visões e interesses. 

Fonte: WRI, 2015. 

 

 

A identificação dos atores atuantes 

na cidade de Campo Alegre 

(Comissões Executiva, Técnica e de 

Acompanhamento) constituiu a 

primeira atividade proposta pelo 

Projeto PlanMob. O Prefeito de 

Campo Alegre, Rubens Blaszkowski, 

definiu os membros das três 

Comissões, de diferentes 

atribuições, pelo Decreto n. 10.647, 

publicado em agosto de 2017. A 

equipe responsável pela elaboração 

do Plano, chamada Comissão 

Técnica, foi composta por membros 

do corpo técnico já atuante dentro 

da Prefeitura de Campo Alegre. 

 

 

Fonte: Prefeitura de Campo Alegre, 2017. 
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DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE URBANA 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana estabeleceu a obrigatoriedade dos Planos de Mobilidade Urbana a se 

adequarem aos seus princípios, diretrizes e objetivos; a partir do pressuposto de melhorar a acessibilidade e a 

mobilidade das pessoas integrando os diferentes modos de transporte e sustentabilidade.  

As diretrizes gerais apresentadas neste Plano consideram o horizonte de 20 anos, vislumbrando revisões 

periódicas considerando os princípios fundamentais da acessibilidade universal, prioridade aos transportes 

ativos e do transporte público coletivo e escolar, gestão democrática e participação social, aperfeiçoamento 

institucional, regulatório e do gerenciamento, mediante a integração com as políticas setoriais de 

desenvolvimento urbano, mobilidade, proteção ao meio ambiente e patrimônio, saneamento básico, uso do 

solo, habitação e segurança. 

Estas diretrizes foram pensadas pela Comissão Técnica durante uma capacitação com a Equipe UFSC, em abril de 

2018, sendo analisada, discutida e consolidada de acordo com os resultados das explanações das Sessões 

Temáticas e Audiência que vislumbraram as soluções e melhorias ao cenário futuro dos municípios. 

DIRETRIZES 
 

A visão integrada e sustentável da mobilidade urbana no município de Campo Alegre almeja o reconhecimento 

como uma cidade que promove e apresenta Qualidade de Vida aos seus moradores. Neste capítulo são 

apresentadas as diretrizes gerais para os temas de Sistema Viário e Tráfego, Uso e Ocupação do Solo, Patrimônio 

e Meio Ambiente, Transporte Coletivo e Escolar, e Transportes Ativos e Acessibilidade. 

 

SISTEMA VIÁRIO E TRÁFEGO 

 

A hierarquia viária do município de Campo Alegre ficará definida conforme o disposto no Plano Diretor 

Participativo do município.  A classificação de novas vias originadas de parcelamentos do solo e/ou de 

intervenções diretas do município ou a alteração de sua hierarquia decorrente da evolução urbana deverá ser 

formalizada por ato do Poder Executivo por meio de atualização do Plano Diretor Participativo do município.  

São diretrizes para a promoção da circulação viária enquanto suporte dos modos de deslocamento:  

 I - Atuar como elemento de estruturação do território do município, articulando as conexões locais e regionais 

com diferentes hierarquias, de acordo com a demanda de tráfego a sua inserção no espaço urbano quanto ao 

uso e ocupação do solo;  
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 II - Incrementar a qualidade das calçadas e mantê-las em perfeitas condições de trânsito para todos os 

pedestres, em especial a acessibilidade universal especialmente no perímetro central e nos centros dos Distritos; 

 III - Alcançar um desenho do sistema viário permeável que atue como suporte da política de mobilidade urbana, 

com prioridade para o transporte ativo, promovendo a segurança e a qualidade vida;  

 IV - Minimizar o conflito entre trânsito de veículos, de ciclistas e de pedestres;  

 V - Manter o sistema viário em condições adequadas de circulação e transportes para as pessoas e mercadorias;  

 VI - Disciplinar os locais de estacionamento e de carga e descarga atendendo aos atributos de micro 

acessibilidade de acesso local compatibilizados com os atributos de macro acessibilidade com a fluidez do 

tráfego;  

 VII - Disciplinar o transporte de cargas e compatibilizá-lo as características de trânsito das vias urbanas.  

 VIII - Ampliar as conexões entre as diferentes centralidades de bairros e destas com o Centro;  

 IX - Estabelecer as prioridades de circulação, segundo as diretrizes dos planos, privilegiando o transporte ativo 

sobre os demais modos e a circulação do transporte coletivo;  

 X - Implementar espaços preferenciais para a mobilidade “calma” nas centralidades urbanas, com o 

estreitamento do leito, alargamento de calçadas e construção de ilhas centrais; 

 

Constituem a estrutura de circulação os elementos de infra e superestrutura do ambiente físico construído ou 

adaptado que permite a circulação de pessoas e mercadorias dento de normas de regulamentação estabelecidas:  

I - Malha viária: vias e demais logradouros públicos considerando as faixas de rolamento de veículos motorizados, 

canteiros centrais, passeios públicos para pedestres, rotas clicáveis e os acessos para as pessoas com deficiência;  

II - Estacionamentos: locais de estacionamentos de veículos na via pública ou espaços públicos destinados a esta 

finalidade;  

III - Os dispositivos de regulamentação viária: elementos e equipamentos de regulamentação e controle de 

trânsito, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações. 

 

A estrutura urbana destinada ao sistema de mobilidade deverá ser tratada com os atributos físicos e operacionais 

estabelecidos na Lei vigente e nas normas técnicas oficiais, tendo como objetivo a qualificação e potencialização 

da estrutura para as redes de mobilidade a que se destinam. 

 A proposição dos objetivos a esta área assume a visão da permeabilidade e incentivo do transporte ativo, 

definindo como necessidade imediata o mapeamento da hierarquia viária, o que viabilizará a compatibilização 

dos novos projetos de planos setoriais com o viário. Em uma análise de implantação a curto prazo, sendo previsto 

o prazo máximo de 5 anos para sua implementação: 
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a. Mapear a estrutura viária existente e hierarquizar conforme proposta do Plano Diretor; 

b. Aprovar legislação reguladora para localização e horários das cargas e descargas de empreendimentos 

comerciais de médio e grande porte que causam conflitos no trânsito de pessoas e veículos, com 

objetivo de amenizar os conflitos existentes na atualidade e prevenir futuros problemas com exigências 

específicas para as novas construções e/ou usos que necessitam de área de carga e descarga;  

c. Aprovar o Plano de Orientação de Tráfego com padronização e atualização da sinalização vertical e 

horizontal de forma a garantir a segurança, manter a fluidez do tráfego e orientar as rotas turísticas; 

d. Realizar estudos e mapeamento dos polos geradores de tráfego e os fluxos de deslocamento para 

viabilizar novos projetos de sistema viário e tráfego; 

e. Realizar o Projeto de Reestruturação Viária como medida de incentivo à adesão do transporte ativo para 

as atividades turística e cotidianas. 

 

A médio prazo, sendo previsto o prazo máximo de 10 anos para sua implementação: 

a. Implantar etapa inicial do Projeto de Reestruturação Viária com a priorização das rotas de ciclovias 

utilizando o espaço das faixas de estacionamentos na área central, alargamento de calçadas, 

implantação de sinalização e mobiliário urbano padronizado; 

b. Aprovar o Plano Viário de expansão para as áreas de adensamento, prioritariamente no bairro Cascatas, 

projetando novos eixos para distribuir os fluxos de acordo com o adensamento da região mantendo a 

mobilidade e permeabilidade das vias; 

c. Implantar projeto de nova rota para as cargas pesadas, prever a abertura de um contorno viário que 

direcione as cargas sem conflito com as áreas residenciais e comerciais do centro urbano; 

d. Realizar Plano de transposição de barreiras para áreas críticas do município. 

 

À longo prazo, sendo previsto o prazo máximo de 20 anos para sua implementação: 

a. Implantar etapa secundária do Projeto de Reestruturação Viária, transformando parte das ruas Coronel 

Bento de Amorim e Avenida Getúlio Vargas como vias exclusivas para o trânsito de transportes ativos; 

b. Implantar o Plano de transposição de barreiras com soluções para o desenvolvimento futuro da 

mobilidade como transpor a Rodovia Estadual SC 418 na área urbana e pontes no interior para garantir 

a mobilidade e ligação entre áreas que ficam isoladas.  
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Com o intuito de estabelecer o Uso Misto e de Baixo Impacto, estima-se a Aprovação da Revisão do Plano Diretor. 

A nova legislação compatibilizará a legislação minimizando as discordâncias, atualizará os mapeamentos 

municipais e promoverá as previsões legais para assuntos conflitantes entre as políticas. A expectativa é que o 

município atinja seus objetivos no desenvolvimento urbano e rural de forma economicamente viável, 

socialmente justa e ecologicamente correta. 

A regulação do uso e da ocupação do solo urbano representa a materialização das relações socioeconômicas 

vigentes nas cidades, em função de condicionantes ambientais, legais e de características de infraestrutura 

instalada que produzem repercussões diretas no território e na mobilidade urbana.   

As diretrizes para a promoção da regulação do uso e ocupação do solo em acordo com as políticas urbanas de 

mobilidade são:  

 I - Desenvolver procedimentos internos para avaliação conjunta dos impactos de projetos públicos e privados 

sobre a mobilidade urbana e dos projetos de transporte e circulação no desenvolvimento urbano; 

 II - Estabelecer normas para aprovação de parcelamentos do solo, instalação de pólos geradores de tráfego e 

modificações no uso do solo após análise de seu impacto sobre a mobilidade urbana; 

 III - Desenvolver bases de dados compartilhadas envolvendo informações sobre as políticas urbanas e a 

mobilidade; 

 IV - Capacitar os técnicos da administração municipal que atuam na gestão das políticas urbanas nos conceitos 

de mobilidade urbana e dos técnicos dos órgãos gestores de transporte e trânsito em noções urbanísticas; 

 V - Utilizar os instrumentos existentes no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor para estimular o adensamento 

em áreas que oferecem infraestrutura e potencial de expansão; 

 VI - Evitar a ocupação irregular ou de forma desordenada em áreas rurais ou distantes da infraestrutura da área 

central; 

 VII - Potencializar o uso misto nos diversos zoneamentos urbanos e rurais, conforme a necessidade de cada 

região do município, para que as distâncias de viagens sejam diminuídas;  

 VIII - Associar a instalação de equipamentos públicos e de lazer, bem como as áreas industriais do município, à 

conexão cicloviária; 

 IX - Identificar o perfil do trabalhador que realiza movimentos pendulares diários e avaliar oportunidades de 

atração e retenção, diminuindo o tráfego pendular de alto impacto na infraestrutura existente. 

 X - Realizar estudos conjuntos para avaliação de tendências e projeção das variáveis que incidem sobre a 

mobilidade e a distribuição das viagens no território (domicílios, população, renda, posse de automóveis, 

empregos, matrículas, etc.). 
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Os regulamentos de planejamento local subordinados ao plano diretor e a políticas nacionais e regionais deverão 

visar a harmonização do planejamento da mobilidade e do uso do solo e promover a prioridade para andar a pé, 

de bicicleta e de transporte público e para a logística sustentável. 

As estratégias a serem seguidas para que as diretrizes obtenham resultados à curto prazo, sendo previsto o prazo 

máximo de 5 anos para sua implementação: 

a. Aprovar a Revisão do Plano Diretor Participativo, para que o município atinja seus objetivos no 

desenvolvimento urbano e rural de forma economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente 

correta. 

b. Atualizar a legislação de uso e ocupação do solo, a legislação vigente data do ano de 2006, apresentando 

várias defasagens que necessitam ser atualizadas, sendo incorporada no Plano Diretor para garantir que 

os interesses coletivos sejam sempre prioridade para proporcionar uma melhor distribuição de uso 

dentro dos zoneamentos, adensar áreas com potencial de infraestrutura na área urbana, proporcionar 

investimentos para empreendimentos turísticos. 

c. Realizar Plano de Controle e Fiscalização Urbana, formatar a aplicação da fiscalização de obras para que 

ocorra de forma transparente e contínua, prevenindo ocupações irregulares e em áreas de risco ou 

ambientalmente frágeis. 

d. Realizar capacitação de técnicos da administração municipal que atuam na gestão das políticas urbanas 

nos conceitos de mobilidade urbana e dos técnicos dos órgãos gestores de transporte e trânsito em 

noções urbanísticas; 

 

A médio prazo, sendo previsto o prazo máximo de 10 anos para sua implementação: 

a. Implantar projeto de Requalificação do Calçadão da Cascatinha, de grande importância para a cidade, 

esta área necessita ter uma melhor utilização do espaço público com um objetivo de uso e ocupação 

compatível com os objetivos de desenvolvimento do município com a criação de pontos de interesses 

transformando o calçadão em eixo comercial e de serviços para o centro da cidade.  

b. Reestruturar a Secretaria de Planejamento, Transportes e Obras renomeando como Secretaria de 

Planejamento e Mobilidade Urbana, com a adequação de setores específicos para Licenciamentos, 

Planejamento Urbano, Mobilidade e Trânsito, Manutenção de Frotas e Limpeza e Manutenção Urbana. 

 

 

A longo prazo, sendo previsto o prazo máximo de 20 anos para sua implementação: 

a. Implantar projetos de Requalificação urbana e áreas de habitação social conforme previsto do Plano de 

Habitação de Interesse Social, já estão mapeadas as áreas que necessitam de projeto de relocação e 
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requalificação, além de novas áreas de implantação de moradias sociais para suprir a demanda, 

garantindo a melhoria da qualidade de vida para as populações de baixa renda. 

b. Implantar novos eixos e áreas de expansão gradualmente de acordo com o crescimento planejado para 

a manutenção da qualidade de vida no município. 

PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE 

A conservação e a preservação ambiental e do patrimônio demandam condições positivas para a vida em 

sociedade, interferindo diretamente sobre a mobilidade urbana e os impactos que as ações podem gerar para o 

futuro. 

O macro meio ambiente pode ser divido em três tipos distintos: 

I – Natural, onde o meio ambiente natural, também conhecido como meio ambiente, diz respeito a fauna e flora, 

além dos recursos naturais preciosos à vida como o ar, o solo e a água; 

II – Artificial, em que o meio ambiente artificial corresponde a todos os elementos da cidade, como os edifícios, 

os espaços públicos e equipamentos utilizados como bem comum, envolvendo também a área rural, pois 

compreende todo e qualquer lugar onde se habitam os cidadãos; 

III – Cultural, no qual o meio ambiente cultural não diz respeito exclusivamente a um ambiente físico e palpável, 

e compreende todo o patrimônio imaterial cultural de uma sociedade ou grupo social. Inclui, portanto, as 

manifestações artísticas, de arquitetura, arqueológica, turística, de paisagismo e até natural. 

 

Estes três tipos de meio ambiente são a tradução da realidade que deve ser protegida, o que inclui práticas que 

visam a manutenção para garantir o bem comum. As diretrizes para a promoção da preservação e valorização 

do meio ambiente e do patrimônio em acordo com as políticas urbanas de mobilidade são:  

I - Garantir a qualidade do meio ambiente e da vida;  

II - Produzir campanhas educativas e de sensibilização com enfoque na sustentabilidade, ecologia e preservação 

do meio ambiente;  

III - Fomentar a micro mobilidade, distâncias curtas a pé e de bicicleta e minimizar a macro mobilidade, grandes 

distâncias percorridas por automóveis; 

IV - Estimular o uso de modais mais sustentáveis; 

V - Promover tratamento paisagístico adequado às vias, de modo a proporcionar segurança e conforto à 

mobilidade dos cidadãos; 

VI - Estimular a implantação de programas de monitoramento permanente da qualidade do ar e de controle de 

emissão de poluentes; 
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VII - Requalificar áreas críticas e/ou degradadas visando a qualidade da mobilidade de todos os aspectos e dirigida 

a todos os agentes envolvidos. 

VIII - Orientar o crescimento sustentável da cidade, respeitando a capacidade de adensamento dos bairros e 

distritos sem causar prejuízo ambiental ou ao patrimônio;  

IX - Preservar e valorizar o patrimônio ambiental, arquitetônico, cultural, histórico, paisagístico e urbanístico da 

cidade. 

X - Promover conectividade, acessibilidade e mobilidade entre os diferentes pontos de interesse turístico que 

envolvam o patrimônio e o meio ambiente. 

 

As estratégias a serem seguidas para que as diretrizes obtenham resultados à curto prazo, sendo previsto o prazo 

máximo de 5 anos para sua implementação são: 

a. Regulamentar as APAs do Rio Turvo e do Quiriri, com estudos para a coleta de informações e 

mapeamentos que deem diretrizes para implantar o plano de manejo das APAs.;  

b. Implantar projeto para requalificação da Cascata Paraíso com infraestrutura que dê suporte para maior 

circulação de pessoas, assegurando a acessibilidade, segurança e conveniência para os frequentadores. 

c. Realizar Projeto do Parque Municipal viável para ser implantado em etapas e que contribua para a 

economia, sustentabilidade e turismo do município.  

d. Criar órgão ambiental municipal com estrutura e capacitado tecnicamente para planejar e fiscalizar o 

meio ambiente. 

 

A médio prazo, sendo previsto o prazo máximo de 10 anos para sua implementação: 

a. Implantar lei de incentivo à preservação ambiental e da paisagem, para que proprietários criem 

Reservas Ecológicas, ou que realizem investimentos para preservação da paisagem natural. 

b. Implantar lei de incentivo à preservação do patrimônio municipal, mapeando as edificação e pontos de 

interesse a serem incorporadas ao patrimônio histórico municipal; 

c. Realizar mapeamento do traçado e das edificações da antiga Estrada Dona Francisca para que possa ser 

viabilizado uma utilização sustentável que preserve o patrimônio. 

d. Implantar etapa inicial do Projeto do Parque Municipal, com a aquisição, setorização e adequações de 

terreno e vegetação. 

 

A longo prazo, sendo previsto o prazo máximo de 20 anos para sua implementação: 
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a. Realizar a recuperação do traçado original e revitalização das edificações da antiga Estrada Dona 

Francisca;  

b. Implantar Royalties para áreas de preservação dos mananciais dos municípios vizinhos, como forma de 

obter contrapartida para preservação das áreas que são importantes para o abastecimento de 

municípios vizinhos e que são áreas de importância para o desenvolvimento econômico para Campo 

Alegre. 

c. Implantar etapa final do Projeto do Parque Municipal; 

d. Implantação de rede de tratamento de esgoto, conforme previsto no Plano de Saneamento, necessita 

de grande investimento, porém é de extrema importância para a manutenção da qualidade de vida e 

para proteger o manancial de abastecimento do município, os rios e cachoeiras que são grandes 

atrativos turísticos do município. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO E ESCOLAR 

O transporte público, coletivo ou individual, dentro do Município de Campo Alegre, corresponderá às demandas 

progressivas por estes sistemas, bem como a capacidade de atendimento da malha viária existente e planejada. 

As previsões de ampliação da malha viária municipal deverão considerar alternativas fluidas para o transporte 

coletivo; 

Sendo o transporte público coletivo é um meio de transporte para o deslocamento de pessoas de um local a 

outro, fornecido por empresas públicas ou privadas, e por diferentes tipos de veículos. A partir do advento de 

demandas para o transporte coletivo público municipal, o Poder Público deverá promover estudos técnicos para 

a implantação de mobiliários, veículos e infraestrutura que viabilizem o atendimento das mesmas, em 

modalidades que priorizem o conforto e segurança dos usuários, a qualificação dos deslocamentos e a 

preservação do meio ambiente. A implantação de transporte público é considerada imprescindível. Outras 

modalidades poderão ser estudadas desde que atendam os princípios de eficiência, conforto, segurança e 

preservação ambiental.  

Os serviços de táxi e moto taxi são considerados como um meio de transporte público individual, remunerado 

prestado a passageiro, com destinação única e não sujeito a delimitação de itinerário, configurando serviço 

público, sujeito a concessão, permissão ou autorização do Poder Público Municipal. Deverá ser revista a 

regulamentação para a prestação do serviço de transporte coletivo público por táxi ou moto taxi, que 

estabelecerá todos os parâmetros para a realização dos serviços, envolvendo a gestão, regulamentação, vistoria, 

fiscalização, remuneração e demais elementos pertinentes. 

O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, não aberto ao público, para a realização 

de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados 

em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, não configura serviço público, devendo atender 
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as exigências da Lei Federal nº 13.640/2018 e Lei Federal 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro e fica sujeito a 

autorização do Poder Público Municipal mediante: 

I - A cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço (ISS e taxas); 

II - A contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT); 

III - Que o motorista seja inscrito como contribuinte individual do INSS (art. 11, V, h, da Lei nº 8.213/91). 

O transporte escolar caracteriza-se como um serviço público ou privado, fretado a passageiro ou grupo, em 

número limitado à capacidade do veículo transportador, voltado à locomoção de estudantes entre suas 

residências e os estabelecimentos de ensino. O transporte escolar privado é sujeito às exigências previstas na Lei 

Federal 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, às condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e 

conforto estabelecidos por meio de normatização municipal específica.  

O transporte público escolar específico para estudantes da rede pública municipal de ensino opera com itinerário 

e horários fixos, podendo ser um serviço terceirizado mediante processo licitatório público, com a utilização de 

veículos específicos, devendo ser regulamentado pelo Poder Executivo municipal.  

O transporte público de fretamento define-se como um serviço fretado a passageiro ou grupo em número 

limitado a capacidade do veículo transportador, com destinação única ou de caráter turístico e não sujeito a 

delimitação de itinerário, podendo ser de prestação privada, sujeito às cominações legais relativas ao Código de 

Trânsito Brasileiro e demais legislação pertinente.  

A exploração dos serviços remunerados de transporte de passageiros sem o cumprimento dos requisitos 

previstos na Leis Federais nº 12.578/2012 e n° 13.640/2018 e na regulamentação do poder público municipal 

caracterizará transporte ilegal de passageiros. 

As diretrizes para a promoção do transporte coletivo e escolar em acordo com as políticas urbanas de mobilidade 

são:  

I - Promover regulamentação e a melhoria constante da qualidade dos serviços; 

II - Integrar as políticas públicas de transporte motorizado público coletivo, circulação viária e uso do solo, 

administrados de forma coordenada pelos diversos órgãos municipais, segundo novos paradigmas. 

III - Realizar estudos conjuntos para a avaliação de tendências e projeções das variáveis que incidem sobre a 

mobilidade, especialmente da demanda e oferta de transporte. 

IV - Viabilizar opções de transporte público coletivo sustentável para longas distâncias entre centralidades; 

V - Estabelecer a política municipal de educação de trânsito; 

VI - Racionalizar o uso do veículo privado e ordenar os espaços dedicados a este modal em algumas zonas da 

cidade, priorizando o transporte coletivo, os pedestres, e as bicicletas. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127799/lei-do-seguro-dpvat-lei-8441-92
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11362287/artigo-11-da-lei-n-8213-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11361457/inciso-v-do-artigo-11-da-lei-n-8213-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11361125/alinea-h-do-inciso-v-do-artigo-11-da-lei-n-8213-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104108/lei-de-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031849/lei-12578-12
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VII - Promover medidas de incentivo para redução de emissão de poluentes, ruídos e de impactos ambientais 

dos veículos motorizados. 

VIII - Garantir a acessibilidade em qualquer meio de transporte público; 

IX - Garantir e aprimorar a integração do sistema de mobilidade municipal com o transporte metropolitano;   

X - Promover e consolidar pontos de integração entre as diferentes redes de mobilidade localizados em 

centralidades de bairros, incluindo acessibilidade universal, disponibilidade de informação e comunicação, rede 

cicloviária, pontos de táxi e estacionamento. 

As estratégias a serem seguidas para que as diretrizes obtenham resultados à curto prazo, sendo previsto o prazo 

máximo de 5 anos para sua implementação, são: 

a. Mapear e regulamentar as rotas e paradas dos ônibus escolares criando uma base para melhoria de 

atendimento do sistema de transporte escolar; 

b. Criar legislação reguladora dos serviços de transportes coletivos e individuais, públicos e privados; 

c. Realizar estudo de viabilidade para projeto do transporte público coletivo a ser implantado, com 

objetivo de encontrar solução viável economicamente e que garanta a mobilidade entre as médias e 

grandes distâncias do município; 

d. Criar setor responsável pela fiscalização de forma efetiva dos serviços de transporte, sejam eles 

terceirizados ou de responsabilidade do poder público, para que possa exigir qualidade no serviço e 

manutenção do sistema; 

e. Estabelecer a política municipal de educação de trânsito, junto à Secretaria de Educação para os 

alunos da rede pública de ensino municipal e também de forma ampla para a comunidade. 

 

A médio prazo, sendo previsto o prazo máximo de 10 anos para sua implementação: 

a. Implantação de sistema de transporte público coletivo, de forma viável economicamente, ecológica e 

sustentável; 

b. Implantação de mobiliário urbano para o transporte público coletivo. 

 

A longo prazo, sendo previsto o prazo máximo de 20 anos para sua implementação: 

a. Manutenção de um sistema de transporte coletivo sustentável e ecológico; 

b. Implantar soluções para o desenvolvimento futuro da mobilidade como bondinho turístico, bonde 

elétrico e outras alternativas de locomoção coletivas e de uso turístico e cotidiano. 
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TRANSPORTES ATIVOS E ACESSIBILIDADE 

O PlanMob influencia a escolha dos deslocamentos pela priorização da caminhabilidade e do sistema cicloviário 

para valorizar os trajetos históricos, ambientais e pontos turísticos. O transporte ativo compreende os pedestres, 

ciclistas e outros modos de transporte movidos à propulsão humana e denominados como “não motorizados” 

pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

 A acessibilidade deve ser universal, todos os espaços de uso público e destinados à circulação de pedestres 

devem apresentar condição de qualidade para a passagem de pessoas em cadeiras de rodas, pessoa com 

deficiência ou com limitações de mobilidade seguindo os princípios e as normas técnicas brasileiras aplicáveis à 

matéria. 

As diretrizes para a promoção do transporte ativo e acessibilidade em acordo com as políticas urbanas de 

mobilidade são:  

I - Estabelecer uma hierarquização viária sob a ótica do transporte ativo, definindo um planejamento da 

infraestrutura de caminhabilidade em rede, com continuidade e conectividade de modo a garantir segurança, 

conforto, coerência e incentivar o deslocamento a pé para a realização de viagens curtas. 

II - Garantir a bicicleta como um importante modo de transporte urbano, especialmente para viagens de curta e 

média distância, com ambientes de circulação seguros para o uso de bicicletas, promovendo a adequação viária 

e a implantação de ciclovias e/ou ciclofaixas de forma planejada;  

III - Promover a acessibilidade universal na cidade com conforto, autonomia e segurança, principalmente às 

pessoas com mobilidade reduzida, com iluminação direcionada, arborização adequada, sombreamento e áreas 

de descanso; 

IV - Implementar programa de requalificação de calçadas que articule a responsabilidade da administração 

pública com o proprietário do lote; 

V - Promover programas e campanhas educativas permanentes para conscientizar a população quanto aos 

benefícios da mobilidade ativa, da importância das calçadas e da acessibilidade; 

VI - Adequar as travessias de pedestres existentes nas interseções da área urbana aos padrões de acessibilidade 

universal, com interseções compactadas, redução de percurso, faixa elevada ou rebaixamento da calçada. 

VII - Implantar medidas de minimização dos conflitos entre pedestres e os demais modos, especialmente os 

motorizados, particularmente por meio de sinalização e informação; 

VIII - Implantação de sistemas de bicicletas públicas conectadas a pontos de interesse e rotas turísticas da cidade; 

IX - Ampliar o acesso e apropriação democrática da cidade, por meio da valorização dos deslocamentos de 

pedestres e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, da universalização do acesso ao transporte público 

e da adequação das edificações, mobiliários e equipamentos urbanos, público e privados de uso público, às 

normas de acessibilidade universal. 
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X - Implantação de circuitos de sinalização para os deslocamentos a pé, criando caminhos entre pontos turísticos, 

de lazer e de relevância ambiental com placas indicativas de distâncias e temo restante de caminhada a pé entre 

um ponto a outro.  

 

As estratégias a serem seguidas para que as diretrizes obtenham resultados a curto prazo, sendo previsto o prazo 

máximo de 5 anos para sua implementação, são: 

a. Regulamentar a padronização das calçadas e passeios nas áreas urbanas, conforme a hierarquização 

viária; 

b. Realizar plano de arborização e mobiliário urbano para a área central da cidade; 

c. Realizar projeto de recuperação de calçadas, passeios e travessias para estimular o transporte ativo; 

d. Implantar um programa de conscientização nas escolas e órgãos municipais para que saibam da 

importância e facilidade do transporte ativo no município e a importância da acessibilidade para a 

melhoria da qualidade de vida.  

e.  

A médio prazo, sendo previsto o prazo máximo de 10 anos para sua implementação: 

a. Adequar todas as travessias de pedestres existentes nas interseções da área urbana aos padrões de 

acessibilidade universal com faixa elevada ou rebaixamento da calçada. 

b. Implantar Plano Cicloviário que ofereça rotas seguras, que priorizem o transporte ativo e estimulem a 

opção pelo uso da bicicleta nos deslocamentos cotidianos de curta e média distância. 

 

A longo prazo, sendo previsto o prazo máximo de 20 anos para sua implementação: 

a. Implantar um Circuito Cicloviário para utilização do transporte ativo no meio urbano e rural por meio 

de um circuito completo de ciclovias que ofereçam rotas seguras, que priorizem o transporte ativo e 

estimulem a opção pelo uso da bicicleta no cotidiano e para turismo ecológico e rural. 
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AÇÕES SUBSEQUENTES À ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE  

A Elaboração do Plano de Mobilidade desencadeia uma série de ações vinculadas à implementação das diretrizes 

do Plano.  Entre as ações subsequentes à elaboração do PlanMob está o desenvolvimento de projetos setoriais, 

que devem ser detalhados e orçados para viabilizar a obtenção de recursos que garantam sua execução. Além 

disso, o processo de monitoramento e de aquisição de dados da mobilidade urbana são ações permanentes, 

requisitos para a construção do banco de dados de mobilidade que tem como objetivo o acompanhamento 

técnico da condição das variáveis para melhoria da qualidade ou para a redução dos impactos. Essas atividades 

antecedem o momento de atualização do Plano de Mobilidade que, de acordo com a Lei 12.587/12, deve ocorrer 

em até 10 anos. 

 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS SETORIAIS 

A elaboração de projetos setoriais visa a efetivação das diretrizes e medidas estabelecidas no Plano de 

Mobilidade Urbana. Os projetos setoriais devem ser desenvolvidos com o objetivo de promover: a integração 

entre os diferentes modos de transporte, a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no 

território do Município, e a priorização do transporte não motorizado. 

São instrumentos de ação, propostas concretas elaboradas sob as temáticas: sistema viário e tráfego, uso e 

ocupação do solo, meio ambiente e patrimônio, transporte coletivo e escolar, e transporte ativo e acessibilidade. 

Fluxograma de elaboração de Projetos Setoriais  
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Os projetos setoriais consistem em projetos de intervenção urbana que partem de estudos técnicos necessários 

para promover o ordenamento e a reestruturação urbana em áreas distintas do município.  São elaborados pelo 

poder público e originados a partir de premissas do Plano de Mobilidade Urbana e Regional em concordância 

com os demais planos urbanos vigentes. 

O grau de detalhe das propostas por domínio de intervenção depende das problemáticas do território e do 

perímetro de intervenção, podendo os instrumentos apresentarem diferentes regiões de atuação. 

 

OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAIS  
 

Com a elaboração dos Projetos Setoriais, o município passa a buscar os meios financeiros e institucionais que 

assegurem a sua execução. Esses recursos podem ser obtidos de diferentes formas, sendo que as fontes de 

investimento e financiamento da mobilidade urbana são basicamente os seguintes:  

 Recursos Federais: recursos onerosos (financiamento) e os Recursos não onerosos (Orçamento 

Geral da União - OGU).  

 Instrumentos da Política Nacional de Mobilidade Urbana e instrumentos do Estatuto da Cidade;  

 Parcerias Público-Privadas (PPP’s);  

 Fontes Multilaterais/Internacionais. 

 

RECURSOS FEDERAIS 

 

Os recursos mais utilizados no Brasil provêm da esfera Federal, dentre os quais se destacam dois programas em 

função das características do município de Campo Alegre: o PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 

E DA MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE e o PROGRAMA 2048 – MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO. 

As propostas submetidas nesses programas podem estar previamente incluídas no Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC 2, o que implica em diferentes procedimentos burocráticos e limites de recursos 

disponibilizados. 

O PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA - PRÓ-TRANSPORTE do 

Governo Federal disponibiliza verbas orçamentárias e de financiamento para os municípios que tenham o Plano 

de Mobilidade cadastrados no Ministério das Cidades e com foco naqueles até 250 mil habitantes (Grupo 1). A 

Instrução Normativa n. 28 para o Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, apresentada no âmbito do 

                                                           
2 Destaca-se que a inclusão da proposta no PAC (OGU) se dá por meio de deliberação do Comitê Gestor do PAC, conforme 

disciplinado na Lei no 11.578, de 26 de Novembro de 2007. 
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Pró-Transporte, foi publicada em 11 de julho de 2017 e encontra-se com processo de seleção aberto até a 

publicação deste Relatório Técnico. 

O Programa é uma alternativa aos municípios que, a exemplo de Campo Alegre, planejam a implantação de 

sistemas de infraestrutura do transporte coletivo urbano e de mobilidade urbana, atendendo prioritariamente 

áreas de baixa renda e contribuindo para a promoção do desenvolvimento físico-territorial, econômico e social, 

como também para a melhoria da qualidade de vida e da preservação do meio ambiente.  

O processo de submissão de propostas ao programa é contínuo – ou seja, não há uma data limite. As cidades 

que desejarem pleitear investimento junto ao programa, com processo de seleção aberto até a emissão deste 

Relatório Técnico, devem levar em conta os critérios estipulados nessa nova versão para cadastrar suas 

propostas.  

Os projetos contidos no Pró-Transporte também poderão ser enquadrados no Avançar Cidades, considerado o 

novo PAC. Os valores liberados para os projetos de mobilidade vão variar de acordo com o número de habitantes 

de cada cidade: 

Faixa de municípios 
(mil hab) 

Valor mínimo por proposta 
Valor máximo do somatório 

das propostas 

Até 20 R$500 mil R$ 5 milhões 

Acima de 20 até 60 R$ 1 milhão R$ 15 milhões 

Acima de 60 até 100 R$ 1 milhão R$ 20 milhões 

Acima de 100 até 250 R$ 1 milhão R$ 30 milhões 

Fonte: Edital Pró-Transporte (2017) 

São considerados neste Programa os projetos setoriais desenvolvidos com foco na implantação, ampliação, 

modernização e/ou adequação da infraestrutura dos sistemas de transporte público coletivo urbano (incluindo 

obras civis, equipamentos, investimentos em tecnologia, sinalização e/ou aquisição de veículos barcas e afins); 

ações voltadas à inclusão social, à mobilidade urbana, à acessibilidade e à salubridade; obras e serviços 

complementares e equipamentos especiais destinados à acessibilidade, à utilização e à mobilidade de idosos, 

pessoas com deficiências ou restrição de mobilidade, voltados à prevenção de acidentes. 

Os recursos para mobilidade urbana também são disponibilizados pelo PROGRAMA 2048 – MOBILIDADE 

URBANA E TRÂNSITO, que está contido no Programa de Planejamento Urbano (Infraestrutura Urbana) do 

Ministério das Cidades. O objetivo é promover a articulação das políticas de transporte, trânsito e acessibilidade 

universal a fim de proporcionar a qualificação do sistema de mobilidade urbana de nossas cidades por meio do 

acesso amplo e democrático ao espaço de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável.  

Este financiamento é destinado aos municípios com mais de vinte mil habitantes, e todos aqueles obrigados pelo 

art. 41 da Lei n° 10.257, de 2001, a terem Plano Diretor, sendo que apenas terão acesso aos recursos do Programa 

2048 – Mobilidade Urbana e Trânsito, se possuírem Plano de Mobilidade Urbana, observado prazo de 

tolerância conferido pelo § 4° do art. 24 da Lei n° 12.587, de 2012, de acordo com o Manual para 
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Apresentação de Propostas do Programa – 2048, Mobilidade Urbana E Trânsito, (Versão do Manual 

aprovada pela Portaria 156/2018, publicada no DOU de 27/02/2018, Seção 1, pág. 32). 

O Programa 2048 tem os seguintes eixos de ação: Ação 10SS – Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte 

Coletivo Urbano; Ação 10SR – Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte; Ação 

10SR – Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação não Motorizadas; e Ação 2D47 – Apoio à Implantação de 

Medidas de Moderação de Tráfego. 

 

INSTRUMENTOS DA PNMU E DO ESTATUTO DA CIDADE 

 

A lei da mobilidade e o Estatuto da Cidade preveem instrumentos que podem ser utilizados para gerar recursos. 

Os instrumentos previstos na PNMU (art. 23), são: 

 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;  

 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;  

 

Os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, são: 

 a partir da prestação de serviços, ou seja, a partir dos pagamentos dos serviços feitos pelos usuários ou 

de receitas do vale-transporte.  

 através da recuperação da valorização imobiliária. Obras de infraestrutura de mobilidade urbana 

promovem valorizações dos imóveis que estão à sua volta, valorizações que vão para o bolso dos 

proprietários. É dever do poder público recuperar essas valorizações para a coletividade. Isso pode ser 

feito através da cobrança de Contribuição de Melhoria ou de outros instrumentos urbanísticos, como a 

Operação Urbana Consorciada.  

 a partir da cobrança de contribuições. Uma contribuição importante é a Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico, a CIDE. Ela é cobrada a partir do consumo de combustíveis, e pode ser utilizada 

para as estradas, energia, meio ambiente e transportes públicos. Parte dela vai para o governo federal, 

parte para os Estados e parte para os municípios.  
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PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

As Parcerias Público-Privadas foram instituídas pela Lei 11.079 em 31 de dezembro de 2004. A lei de PPP, que 

trouxe a possibilidade de o Poder Concedente entrar com um percentual na remuneração do parceiro privado 

no empreendimento, abriu oportunidades para que diversos empreendimentos de mobilidade urbana, 

sobretudo em infraestrutura de transportes, pudessem ser implantados. 

Algumas limitações são impostas para esse modelo de recurso. Conforme o art. 2o §4o da lei de PPP, é vedada a 

celebração de contrato de parceria público-privada quando: o valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 

(vinte milhões de reais); o período de prestação do serviço seja inferior a 05 (cinco) anos; tenha como objeto 

único o fornecimento de mão-de-obra ou o fornecimento e instalação de equipamentos ou, ainda, a execução 

de obra pública. 

 

FONTES MULTILATERAIS/INTERNACIONAIS 

 

As fontes de recursos internacionais podem ter várias origens: de agências governamentais de países 

desenvolvidos, como União Europeia (Europeaid) e Governo dos Estados Unidos (USAid), ou bancos multilaterais, 

como Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e o Banco Mundial.  

Também podem ser fontes de recursos as agências, como a ONU-HABITAT da Organização das Nações Unidas - 

ONU, através de programas, como o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos.  A Organização 

Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) também disponibiliza recursos para a 

mobilidade urbana. 

Para captar recursos dessas fontes, é importante que o município fique atento a abertura dos editais (é possível 

se cadastrar para receber boletins periódicos) e estruture a proposta de acordo com os requisitos solicitados. 

 

 

MECANISMOS DE MONITORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA E REGIONAL 
 

O projeto PlanMob teve como principal objetivo a capacitação das equipes do município para a garantia da sua 

autonomia nos processos vinculados ao monitoramento das diferentes variáveis que incidem sobre a leitura da 

situação da mobilidade urbana no Município. Serviços de transporte público coletivo, circulação viária, 

infraestruturas de do sistema de mobilidade urbana e a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição 
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de mobilidade são exemplos de variáveis que devem ser monitoradas e avaliadas com o propósito de 

acompanhamento para a promoção de ações de revisão e adequação sistemática do Plano de Mobilidade. 

A partir de agora, o Município de Campo Alegre inicia a construção do seu banco de dados para o monitoramento 

permanente das condições dos deslocamentos urbanos e regionais. O banco de dados para o planejamento da 

mobilidade configura uma importante ferramenta de auxílio para a orientação do desenvolvimento urbano com 

vistas a proporcionar a mobilidade sustentável compatível com a visão de futuro estabelecida pelo município. 

Nesse contexto, recomenda-se: 

 Monitoramento de caminhabilidade: aplicação do índice em novas áreas da cidade e a releitura anual 

dos locais concentradores de deslocamentos; 

 Monitoramento do fluxo de viagens: levantamento de dados de campo em maior escala territorial e 

temporal a fim de verificar correlações com as dinâmicas do uso do solo.  

Além da continuidade das pesquisas de contagem de fluxo de viagens e de índice de caminhabilidade, iniciadas 

durante o desenvolvimento do Plano de Mobilidade, o cenário da mobilidade de Campo Alegre requer a 

realização de pesquisas técnicas complementares para construção de um sistema de mobilidade urbana:  

 Pesquisa Origem Destino domiciliar: fornece informações sobre o padrão das viagens da população, por 

todos os modos de transporte, e sobre o seu perfil socioeconômico; 

 Pesquisa Origem Destino de tráfego: fornece informações sobre as viagens e fluxos de veículos em 

determinada área urbana, identificando as viagens de origem externa ou de passagem. 

 Pesquisa Origem Destino de carga: permite identificar a movimentação de carga urbana, seus principais 

pontos de atração e geração, o fluxo e as características da carga transportada e a sazonalidade das 

movimentações. 

Além dessas pesquisas, a equipe UFC sugere ao município de Campo Alegre a reflexão sobre a implantação de 

sistema de transporte coletivo. A fim de determinar qual o sistema mais apropriado para a cidade de Campo 

Alegre, devem ser estudados critérios como: questão urbana e meio ambiente; a questão da oferta diante da 

demanda; as questões tecnológicas e as questões de financiamento.  
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PROCESSO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE 
 

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 da Lei 12.587/12, bem como a sistemática de avaliação, 

revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.  

Neste período o município deve organizar as atividades que antecedem o momento de iniciar a elaboração do 

novo (atualizado) Plano de Mobilidade nos moldes democráticos da lei 12.587/12. É importante que a equipe 

que assuma a condução de elaboração do Plano de Mobilidade atualizado seja permanente enquanto este 

estiver sendo desenvolvido e o processo seja contínuo (sem interrupções). Por essa razão, é recomendado que 

o processo (de elaboração e institucionalização) finalize antes da realização das eleições municipais. 

 
 

Cronograma simplificado da sistemática de avaliação, revisão e atualização do Plano de Mobilidade Urbana  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


