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Antecedentes (1)

• Até anos 70/80: Brasil como referência em
Transporte Público Coletivo
–Curitiba: corredores exclusivos
–S. Paulo: comboios ordenados

• Existência de “agências” federais: Geipot, EBTU



Antecedentes (2)

• A partir dos anos 80/90: onda neoliberal →
desmantelamento do Estado
–Extinção da EBTU
• (e do Geipot, mais recentemente)

• 24 anos sem lei federal de diretrizes de
Transporte Urbano
–Lei 12.587 sancionada em janeiro de 2012



Antecedentes (3)

Desde outubro de 1988 (promulgação da
Constituição Federal):

• 13 anos sem lei de diretrizes da Política Urbana
–Lei 10.257 (Estatuto da Cidade) sancionada em julho de

2001

• 23 anos sem lei de diretrizes de Transporte Urbano
–Lei 12.587 sancionada em janeiro de 2012



Objetivos da PNMU
(Art. 7o. da lei 12.587/2012)

I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 
II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos
sociais; 
III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da
população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade; 
IV - promover o desenvolvimento sustentável com a
mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos
deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e 
V - consolidar a gestão democrática como instrumento e
garantia da construção contínua do aprimoramento da
mobilidade urbana.



Planejamento integrado (Lei 12.587)

 Art. 24. § 1o. Em Municípios acima de 20.000 (vinte
mil) habitantes e em todos os demais obrigados, na
forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser
elaborado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e
compatível com os respectivos planos diretores ou
neles inserido.

 Art. 24. § 3o. O Plano de Mobilidade Urbana deverá
ser integrado ao plano diretor municipal, existente ou
em elaboração, no prazo máximo de 3 (três) anos da
vigência desta Lei.



Cláudio Silva (2009):
 Planejamento urbano:

● Plano diretor teve diferentes formas ao longo do
tempo

● Plano diretor traz discurso longe das possibilidades
de implantação

● Recentemente, tendência a tratar cidade como
produto para mercado global: “cidade-empresa”

● Novo marco amplia esfera de participação: “cidade
democrática”

● Estatuto da Cidade pode ser instrumento para
reverter ordem excludente e predatória



Cláudio Silva (2009):
 Mobilidade Urbana:

● Elemento do tecido urbano que congrega
movimentos de pessoas e bens, estrutura física e
práticas sociais

● Políticas reforçam prioridade ao automóvel
● É desejável que mobilidade seja tratada no Plano

Diretor no que tange a:
● Densidade demográfica / compacidade
● Controle de usos impactantes / diversificação dos usos

● Há relações intrínsecas entre Estatuto da Cidade e
mobilidade



Participação social (Lei 12.587)

Art. 15.  A participação da sociedade civil no planejamento,
fiscalização e avaliação da Política Nacional de Mobilidade
Urbana deverá ser assegurada pelos seguintes instrumentos: 

I - órgãos colegiados com a participação de representantes
do Poder Executivo, da sociedade civil e dos operadores dos
serviços; 

II - ouvidorias nas instituições responsáveis pela gestão do
Sistema Nacional de Mobilidade Urbana ou nos órgãos com
atribuições análogas; 

III - audiências e consultas públicas; e 

IV - procedimentos sistemáticos de comunicação, de
avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários e de
prestação de contas públicas.



Adilson Indi (2014):

● Participação popular nas atividades de transporte é um
caso raro no Brasil

● Ainda que existam algumas experiências localizadas,
não há relatos que possam indicar a emancipação e a
efetividade desses processos

● Falta vontade política para criar desenhos e arranjos
institucionais que favoreçam interação entre o Estado e
o público



Modelo de Gestão (???)

Poder concedente
Prestador
de serviço

Usuário, consumidor,
 CIDADÃO

Agência 
reguladora



A Sociedade e a Cidade

Representação:

•Eleições

•Pressões
eleitorais

• Interesses
"eleitoreiros"

• Movimentos sociais:

• Entidades

• Movimentos
organizados

• Ação direta
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Áreas Metropolitanas

● A vida das pessoas não se inscrevem aos limites
dos municípios

● Cidades têm interdependências mesmo se não
conurbadas

● Instrumentos de gestão integrada ainda não
testados:

● Consórcios

● Estatuto da Metrópole
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