
 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DAS CIDADES 

CONSELHO DAS CIDADES 

 

 
RESOLUÇÃO RECOMENDADADE                  DEDE 2016 

 

Recomenda os conteúdos mínimos dos 
Planos de Mobilidade Urbana 

previstos na Lei nº 12.587/2012. 

 
O CONSELHO DAS CIDADES, no uso de suas atribuições estabelecidas pelo Decreto 

nº 5.790, de 25 de maio de 2006, e considerando: 

 
a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei nº 12.587 de 3 de janeiro de 2012, na qual 

o Comitê Técnico de Mobilidade Urbana foi articulador da sua construção e aprovação; 

 

a responsabilidade do Ministério das Cidades e do Conselho Nacional das Cidades pelas 
políticas de desenvolvimento urbano e mobilidade urbana; 

 

a obrigação trazida pelo art. 24 da Política Nacional de Mobilidade Urbana de elaboração 
de Plano de Mobilidade Urbana pelos municípios com população acima de 20 mil habitantes, 

bem como todos os demais obrigados à elaboração do Plano Diretor, adota mediante votação e 

torna pública, a seguinte resolução de Plenário:  

 
Art. 1º. Recomendar e orientar os seguintes conteúdos mínimos a constarem no Plano de 

Mobilidade Urbana:  

 
I – Os princípios, objetivos e diretrizes previstos nos artigos 5º, 6º e 7º da Lei nº 

12.587/12; 

II – Os itens constantes dos incisos I a XI do Art. 24 da Lei nº 12.587/12; 
III – Objetivos, metas, diagnóstico e ações estratégicas. 

 

Parágrafo Único: o Plano de Mobilidade Urbana precisa prever mecanismos de 

participação da sociedade de modo a garantir maior qualidade na sua elaboração e também 
legitimidade e sustentação política na sua implementação e continuidade. 

 

Art. 2º. O Anexo I desta Resolução contém as orientações do inciso III do Art. 1º. 
 

Art. 3º. O Anexo II desta resolução traz um quadro com os temas que deverão ser 

observados por classe de municípios. 
 

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Bruno Araújo 
Presidente do Conselho 

 

 



ANEXO I 

Recomenda-se, para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, o atendimento às 

seguintes orientações: 

OBJETIVOS E METAS:  

Os objetivos traduzem o que se pretende alcançar por meio do Plano de 

Mobilidade Urbana, bem como delimitam sua abrangência. Elesdevem ser definidos após os 

trabalhos iniciais da equipe de estudo (governo e representantes da sociedade civil), 

destinados à construção da visão da “cidade que queremos” e de levantamentos e análises 

que constituam um pré-diagnóstico da mobilidade urbana. Os objetivos devem ser compatíveis 

com os estabelecidos na Lei 12.587/12, tratando de temas como os seguintes: 

 Prioridade do transporte público coletivo sobre o individual; 

 Prioridade dos modos não motorizados sobre os motorizados; 

 Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 

 Acessibilidade universal;  

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

 Integração com as demais questões urbanas; 

 Redução dos acidentes de trânsito; 

 Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 
pessoas e cargas na cidade. 

 
As metas do Plano de Mobilidade Urbana, estabelecidas em conformidade com os 

objetivos,servem para refletir numericamente os resultados esperados das ações propostas, 

contemplando, entre outras, as seguintes: 

 

 Ampliação do espaço de circulação prioritário na via pública para o 

transporte coletivo, para as bicicletas e para os pedestres; 

 

 Redução de emissões de poluentes locais e gases de efeito estufa:reduçãono 

consumo de energia, emissão de poluentes locais (para a melhoria da 

qualidade do ar) e gases de efeito estufa do sistema de mobilidade urbana nas 

grandes cidades. 

 

 Redução de acidentes de trânsito:redução de vítimas fatais e de feridos. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Para a elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana é necessárioidentificar e 

entender os problemas de mobilidade urbana presentes na cidade. Um diagnóstico bem 

elaborado é condição para o estabelecimento de um conjunto de ações regulatórias e projetos 



de transporte público e não motorizados que a cidade irá implementar nos anos seguintes 

para a solução dos problemas identificados. 

O diagnóstico da mobilidade urbana no município deve contemplar a coleta, 

sistematização e análise de um conjunto de dados específicos do sistema de mobilidade 

urbana, bem como informações relevantes sobre o contexto e a evolução socioeconômica da 

cidade, a legislação incidente etc. 

A etapa de diagnóstico da mobilidade urbana, ao sistematizar um conjunto 

robusto de dados e informações torna possível ao gestor público não só obter uma fotografia 

da situação das condições de deslocamentos na cidade, como entender seus vetores 

econômicos, políticos, técnicos e culturais, e, a partir daí, possibilitar uma leitura de futuro 

sobre a inter-relação mobilidade-desenvolvimento urbano, bem como o delineamento de 

alternativas para a política local de mobilidade. 

Essa leitura deve ser realizada sempre levando em conta o Plano Diretor, as 

demais políticas setoriais e os aspectos pertinentes ao planejamento geral da cidade. 

Por fim, o prognóstico da mobilidade urbana no município toma como base os 

dados obtidos por meio do diagnóstico e, usando diferentes metodologias (como modelagens 

de transporte), projeta para o futuro o comportamento dos sistemas de mobilidade, 

considerando-se a situação atual e as alternativas possíveis de gestão. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS: 

Após a fase do Diagnóstico (compreendendo também o prognóstico), devem ser 

estabelecidas as ações estratégicas, sendo recomendadas no mínimo as seguintes: 

 

 Integração da mobilidade com o planejamento e ordenação do solo 
urbano:estimular o adensamento populacional e de atividades de comércio, 
serviços e lazer junto aos eixos de transporte coletivo. 
 
É reconhecida a relação de interdependência entre os sistemas e transporte 
e o uso e ocupação do solo. Por um lado a ampliação e a integração dos 
transportes tem o potencial de induzir a dinamização deatividades 
residenciais, comerciais, industriais e de serviços. Por outro, a ocupação do 
solo por essas atividades tem o potencial de induzir a dinamização dos 
sistemas e transporte. 
 
As políticas urbanas devem estimular o adensamentodo uso do solonas 
regiões adequadamente servidas por sistemasde transporte, de forma 
proporcional à suacapacidade instalada ou ao seu potencial deampliação. 
Analogamente, devem ser evitadostanto o crescimento de regiões saturadas 
quantoa expansão horizontal da mancha urbanapara áreas desprovidas de 
infraestrutura ou deforma a deixar grandes vazios intermediários. 
 

 Classificação, hierarquização do sistema viário e organização da 
circulação:identificação, classificação e hierarquização das vias urbanas, 
regulamentação da circulação viária e apoio à requalificação de áreas 
degradadas com medidas de engenharia de tráfego. 

 
Aidentificação, classificação e hierarquização das vias urbanasé possível 
mediante avaliação de suas características físicas - largura da via, tipo e estado 



deconservação do pavimento e da sinalização etc. - e suas funções–conexão, 
passagem e acesso - desempenhadas na circulação local e 
regional,considerando todos os modos de transporte. 
 
No Plano, a classificação viária poderá ser lançada em mapas temáticos, 
identificando e classificando as vias, considerandoseus atributos físicos e 
atributos operacionais - volume de tráfego de automóveis e cargas e de 
transporte coletivo, pedestres e bicicletas identificando o nível de serviço, 
velocidades médias etc. As principais vias, que recebem os maiores 
deslocamentos motorizados, destacando as faixas e corredores de exclusivos 
de ônibus bem como calçadas de alto fluxo de pedestres e ciclovias formam o 
sistema viário estrutural, composto por vias de trânsito rápido, arteriais e até 
coletoras, considerando sempre os modos de transporte motorizados 
individuais, e coletivos e os modosnão motorizados, e onde também se 
concentram os serviços e o comércio. 
 

 

 Implantação e qualificação de calçadas:medidas que visam implantar uma 
rede de caminhabilidade, com segurança, padrões uniformes e acessibilidade, 
bem como evitar invasões de calçadas pelo comércio ou mesmo por veículos 
estacionados. Envolve aspectos de qualidade do pavimento, iluminação, 
informaçãoe acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 
 
Nas últimas décadas, a expansão do sistema rodoviário urbano levou à 
eliminação ou redução de espaços destinados aos pedestres, como as 
calçadas. A retomada desses espaços deve constituirprioridade, assim como a 
acessibilidade universal, a dinamização de atividades econômicas, sociais e 
culturais e a requalificação dos ambientes urbanos. 
 
Os passeios públicos, como espaços de cidadania, exigem uma gestão efetiva 
daadministração municipal na sua implantação e manutenção, garantindo 
acessibilidade universal, iluminação e sinalização, para que se tornemespaços 
qualificados para as funções a que se destinam. Para isso, alguns 
cuidadosbásicos no planejamento se fazem necessários: uso de materiais, 
dimensões, inclinações, rebaixamento de guias, alocação de mobiliário urbano 
e faixas livres para circulação segundo a NBR9050. 
 

 Criação de condições adequadas à circulação de ciclistas: medidas que visam 
implantação de uma rede de circulação de bicicletassegura, que contemplem 
rotas cicláveis, ciclovias e ciclofaixas com previsão de estacionamentos para 
bicicletase integração com o transporte coletivo. 

 
A questão da segurança na circulação cicloviárianão se limita ao seu conflito 
com os veículosautomotores, mas também na sua relação comos pedestres, 
quando ela deixa de ser o elementomais frágil e precisa também obedecera 
regras de circulação específicas. 
 
O investimento na construção de uma infraestruturaurbana adequada e 
segura para otransporte cicloviário deve ser apoiado pormedidas de 
divulgação, incentivo e educaçãoda população para o uso correto das 
bicicletas,não apenas na condição de ciclistas, mas tambémenquanto 
pedestres ou motoristas. 



 

 Priorização do transporte coletivo e implantação de sistemas 
integrados:análise e escolha de tecnologias apropriadas às demandas dos 
eixos de transporte (BRTs, VLTs, Metrôs e Trens); reserva de espaços 
preferenciais à circulação de ônibus (faixas e pistas exclusivas); qualificação 
das vias e equipamentos do transporte coletivo urbano convencional; 
integração física com os demais modais incluindo os automóveis e tarifária 
dos serviços. 

 
Para garantir a equidade na apropriação das vias públicas, deve ser dado 
otratamento viário preferencial para o transportecoletivo: 
1 - pistas segregadas no meio das vias e separadas do tráfego 
geral,conhecidos como Corredores ou BRTs; 
2- faixas exclusivas para o transporte coletivo à direita da via; 
3- faixas preferenciais. 
 
Além dos itens acima deve ser implementado sistemas de gestão inteligente 
de controle operacional (controle de invasão de faixa, prioridade semafórica, 
comunicação ao usuário, entre outros). 
 
Mesmo sem intervenções físicas significativas,soluções utilizando recursos de 
engenharia (projetoviário e de sinalização), de operação ou defiscalização 
podem otimizara operação do transporte coletivo e melhorar asua eficiência, 
superando dificuldades localizadasque retardam as viagens, tais como: 
pavimentação e manutenção adequada; conversões à esquerda exclusivas 
para ônibus; restrições de estacionamento em trechos críticos de circulação 
de transporte coletivo, e em especial nas vias de acesso a terminais; 
reposicionamento dos pontos de parada; melhoria da coordenação 
semafórica; espaço para ultrapassagem nos pontos deparada em vias onde 
operam linhas expressasou semiexpressas; restrição à circulação de veículos 
particularesetc. 
 
A implantação de tratamentos viários para otransporte coletivo deve ser feita 
priorizando a pavimentação nas vias de circulação de transporte 
coletivo,acompanhada de sinalização de orientação e segurança, além de 
qualificação de calçadas,das travessias de pedestres,do mobiliário urbano, da 
comunicação com os usuários, ena iluminação pública. Essas medidas podem 
serum importante elemento para a qualificação dosespaços urbanos e resgate 
da qualidadeambiental do eixo viário com arborização dos espaços públicos. 
 

 Política tarifária e redução do custo do transporte coletivo urbano: 
apropriação adequada dos custos para cálculo da tarifa, identificação de 
fontes de financiamento para reduzir custos para o usuário, e identificação de 
novas formas de contratação e remuneração dos operadores de transporte 
coletivo, principalmente por ônibus. 
 
Com o crescimento dos custosoperacionais, aumento das tarifas e, em 
algunscasos, com a queda de demanda, os questionamentossobre os 
problemas de financiamentoda prestação dos serviços de transporte 
coletivourbano ganharam espaço. Neste ambiente,muitos questionam a 
conveniência e a justiçasocial da permanência dos modelos de tarifaúnica, 
alegando o crescimento exagerado docusto médio das viagens, ou seja, 



apesar dea tarifa ser única, ela é cada vez mais cara. Aampliação da 
possibilidade de implantaçãode sistemas integrados na tarifa, a partirda 
disseminação dos sistemas de bilhetagemeletrônica, ampliou essa discussão. 
 
Outro desafio estrutural das políticas tarifáriasé o estabelecimento de uma 
remuneraçãoadequada a todos os operadores da cidade(quando há mais de 
um operador na cidade),considerando que cada lote de serviços temseus 
custos e receitas específicos. Esse problema se agrava nas cidades 
quepossuem algum tipo de integraçãotarifária.Surgem então diversos 
modelos de sistemasde compensação de receitas (pagamento porserviço, 
câmaras de compensação tarifária etc.). 
 
O Plano de Mobilidade Urbana pode analisar apolítica tarifária para os 
serviços de transportecoletivo sob os dois pontos de vista 
citadosanteriormente (política de remuneração dosoperadores e política de 
benefícios sociais),acrescidos de outro, não menos relevante, queé o da 
política de desenvolvimento urbano,utilizando a fixação de preços como fator 
degestão da demanda. Assim, tarifas mais baixaspara viagens locais podem 
ser um importanteestímulo para a consolidação de subcentros epara o 
desenvolvimento regional; preços reduzidosnos horários de menor demanda 
(fora dospicos) podem produzir um melhor aproveitamentoda estrutura 
operacional implantada; domesmo modo, tarifas relativamente mais elevadas 
para o pagamento de viagens isoladas podem inibir a utilização de dinheiro 
nos veículose induzir a utilização de meios de pagamentomúltiplos adquiridos 
com antecedência. 
 

 Instrumentos para o controle e desestímulo ao transporte individual 
motorizado: utilização de instrumentos de gestão da demanda para 
desestimular o uso do transporte individual motorizado e promover a 
mudança modal para o transporte coletivo e para o não motorizado. 

 
O sistema viário de uma cidade tem capacidadede atender a um determinado 
nível dedemanda gerada pelas atividades que nela sedesenvolvem. Se esta 
demanda por espaçoestiver próxima ou for maior que a oferta, 
ocorremlentidões e congestionamentos. Essa é a faceta mais visível da 
mobilidade urbana centrada no uso do automóvel, que também tem outras 
externalidade negativas como a emissão de poluentes, ruídos, intrusão visual 
e incremento nos índices de acidentalidade. 
 
Existe um grande número de possibilidades de restrição e controle de acesso 
ao automóvel, previstas no Inciso I, Art. 23, da Lei 12.587/2012 – marco legal 
da mobilidade urbana, de distintas abrangências espaciais – em parte ou em 
toda a cidade – e temporais – por um dia ou permanentemente - que podem 
variar desde medidas coercitivas, como é o caso de fechamento de 
vias(temporário ou permanente), política de estacionamentos, rodízio de 
placas e pedágios urbanos e mesmomedidas mais brandas e sugestivas, como 
são, por exemplo, as iniciativas de compartilhamento de automóveis. 
 
Mas a medida mais eficaz, que está em mãos dos administradores municipais, 
é implantar políticas de estacionamentos, retirando vagas das áreas centrais e 
corredores de ônibus. Em contrapartida deve incentivar a criação de 
estacionamentos junto aos sistemas estruturais de transporte nas periferias 



da cidade para incentivar a integração do automóvel com outros modos de 
transporte. 
 
O uso de tais instrumentostem o potencial de contribuir para acriação de 
ambientes mais seguros e amigáveispara a caminhada, facilitar a 
acessibilidade dopedestre e a circulação de bicicletas em áreasespecíficas da 
cidade e incrementar o uso do transporte público coletivo. Quando bem 
planejados,os ambientes criados estimulam o uso davia pública para outras 
atividades que não somente a da circulação. 
 

 Promoção da acessibilidade universal: ações para garantir a acessibilidade 
para pessoas com deficiência ou restrição de mobilidade nos espaços públicos 
e sistemas de transporte coletivo (veículos e infraestrutura), conforme dispõe 
a legislação brasileira. 

 
A preocupação com a acessibilidade é um importantefator de inclusão social e 
de democratização,pois permite a todos o acesso aos bense serviços que a 
cidade oferece. A acessibilidadeuniversal é um aspecto determinantepara se 
considerar uma cidade sustentável erepresenta um ganho para toda a 
sociedade, namedida em que oferece facilidades e comodidadespara todos, 
independentemente de suaidade ou condição física. 
 
As Leis n. 10.048/2000 e a de n.10.098/2000 estabeleceram normasgerais e 
critérios básicos para a promoção daacessibilidade das pessoas com 
deficiênciaou com mobilidade reduzida, temporária oudefinitiva. Ambas 
foram regulamentadaspor meio do Decreto n. 5.296/2004,que definiu 
critérios mais específicos para aimplementação da acessibilidade 
arquitetônicae urbanística e aos serviços detransportes coletivos e ampliadas 
através da instituição do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 
13.146/2015). 
 
O desafio inicial é garantir acessibilidade em todas as calçadas de grande 
circulação de pedestres e na área de abrangência dos principais pontos de 
concentração de usuários de transportes públicos e acesso às áreas turísticas 
da cidade, de forma a garantir uma rede básica de acessibilidade. Da mesma 
forma que os terminais,os veículos precisam ser acessíveis com a troca 
gradativa por veículos com acesso em nível. 
 

 Circulação viária em condições seguras e humanizadas: ações de engenharia, 
fiscalização e educação. Medidas institucionais e de envolvimento da 
sociedade em prol da segurança de trânsito também são desejáveis. 

 
Para isso,é fundamental estabelecer limites de velocidade compatíveis com as 
condições locais, visando estabelecer condições mais seguras aos usuários 
mais vulneráveis da via.  
 

 Acessibilidade, transporte coletivo e escolar para a área rural: ações para 
assegurar o transporte escolar para as áreas rurais. Atendimento às 
dificuldades dos moradores de baixa renda nas áreas rurais que necessitam 
dos serviços de transporte coletivo regular. 

 



A melhoria da acessibilidade às áreas ruraisnão se restringe à implantação e à 
conservaçãodas vias, devendo incluir também a possibilidadede a população 
usufruir bens e serviços. 
 
O transporte escolar para a população debaixa renda nas áreas rurais é um 
dos grandesproblemas de muitos municípios. Em algunslocais, o Poder Público 
oferece transporte paraas crianças do ensino fundamental residentesna área 
rural, por meio do próprio sistema detransporte coletivo ou por serviços por 
ele contratados.A definição das rotas edos horários precisa levar em conta os 
locais deresidência, a localização das escolas, os temposde viagem, os 
horários de início e término dasaulas, tanto na ida como na volta. 
 

Os municípios devem atender também os moradores da área rural que 
precisam dosserviços de transporte coletivo regular. 
 

 Transporte de carga: adoção de instrumentos legais (leis, decretos, portarias) 
para a limitação de horários e locais de circulação de veículos pesados, 
localização de áreas de estacionamento, determinação de horários para 
operação de carga e descarga na via pública. Definição de rotas preferenciais 
e de vias de uso proibido. Sinalização específica para veículos de carga 
(orientação e restrição). 

 
O Plano de Mobilidade Urbana deve conterestudos específicos sobre a 
circulação de cargaurbana, identificando os tipos, o volume e 
asespecificidades da movimentação, e estabelecerações específicas de 
transporte e trânsito quecontemplem, pelo menos, os seguintes 
aspectos:regulamentação do transporte de carga; definição de rotas 
preferenciais e de vias deuso proibido; sinalização específica para veículos de 
carga(orientação e restrição). 
 

 Estruturação institucional: constituição ou ajustes, dentro da estrutura da 
Administração Municipal, de um órgão que coordene a política de mobilidade 
urbana e observe a sua integração com as demais políticas.  
 
Nesse sentido, algumasdiretrizes devem ser estabelecidas, como por 
exemplo:criação ou reestruturação de órgão existente;capacitação técnica e 
instrumental; e articulação com outras instâncias daAdministração Municipal 
ou metropolitanas e regionais. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ANEXO II 

 
Incidência provável de temas por classe de municípios 

TEMAS PARTICULARES 
20 A 60 

MIL 
60 A 

100 MIL 
100 A 

250 MIL 
250 A 

500 MIL 
+ DE 

500 MIL 

Integração da mobilidade com o planejamento e 
ordenação do solo urbano ● ● ● ● ● 

Classificação, hierarquização do sistema viário e 
organização da circulação ● ● ● ● ● 

Implantação e qualificação de calçadas ● ● ● ● ● 

Criação de condições adequadas à circulação de ciclistas ● ● ● ● ● 
Priorização do transporte coletivo e implantação de 
sistemas integrados  ● ● ● ● 

Política tarifária e redução do custo do transporte 
coletivo urbano   ● ● ● 

Instrumentos para o controle e desestímulo ao 
transporte individual motorizado ● ● ● ● ● 

Promoção da acessibilidade universal ● ● ● ● ● 

Circulação viária em condições seguras e humanizadas ● ● ● ● ● 
Acessibilidade, transporte coletivo e escolar para a área 
rural ● ● ● ● ● 

Transporte de carga   ● ● ● 

Estruturação institucional ● ● ● ● ● 
 
Observações: 

1- O tema “Priorização do transporte coletivo e implantação de sistemas integrados”, para os 
municípios de 60.000 a 100.000 habitantes, aplica-se, basicamente, na elaboração de análises 
técnicas e ações voltadas à qualificação das vias e equipamentos do transporte coletivo; 

2- Todos os temas se aplicam aos grupos de municípios de 250.000 a 500.000 e acima de 500.000 
habitantes,o que muda é o nível de profundidade dos estudos. 


