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EXCLUSIVO

CARTA DO PRESIDENTE
Prezado(a) municipalista,
Idealizado há 18 anos pela Confederação Nacional de Municípios (CNM),

o projeto Seminários Novos Gestores busca apresentar aos prefeitos as pautas
correntes que precisam de especial atenção no dia a dia das gestões munici-

pais com o governo federal e com o Congresso Nacional e proporcionar um

momento de reflexão sobre alguns dos principais desafios que serão enfrentados no decorrer de seus mandatos.

A CNM, nesta Coleção Gestão Pública Municipal, traz ao novo gestor um

rol de temas que, neste momento, o guiarão e ajudarão no desenvolvimento
de suas políticas locais. Ao longo de todo o mandato a Confederação estará ao

seu lado, apoiando suas iniciativas, orientando os caminhos a serem seguidos
e principalmente lutando perante o Congresso Nacional e o governo federal

pela melhoria das relações entre os Entes, por respeito à autonomia dos nossos Municípios e por mais recursos para possibilitar melhores condições de
vida às nossas populações.

Nesta obra, integrante da Coleção, sob o título Mobilidade e trânsito:

gestão e competências municipais, serão tratadas as competências munici-

pais relativas à gestão do trânsito e à Política Nacional de Mobilidade Urbana,
contemplando a integração ao Sistema Nacional de Trânsito e as etapas de

elaboração do plano de mobilidade. Além disso, também será abordada a
criação de políticas públicas locais de mobilidade que garantam o direito ao
transporte e que proporcionem o acesso a outros direitos, também previstos
na Constituição Federal, a partir do desenvolvimento de ferramentas adaptadas à realidade de seu Município.

Boa leitura e uma excelente gestão!

Glademir Aroldi

Presidente da CNM
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COMPETÊNCIAS: TRÂNSITO E
TRANSPORTE

1.1 Contexto
A gestão pública da mobilidade engloba mais que o transporte públi-

co e o trânsito: contempla o planejamento, a execução, o monitoramento e a
participação social em todo o processo. Com os grandes problemas gerados

pelo crescimento desordenado das cidades e a dispersão urbana, os impactos

à população interferem no acesso a outros direitos e tornam os custos dos
serviços urbanos maiores.

Contudo, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) segue sua vo-

cação de direcionar os gestores locais, mostrando que a mobilidade urbana

também deve ser tratada como prioridade. A CNM tem dado suporte permanente aos Municípios por meio da área técnica específica.

Grande parte dos Municípios ainda enfrentam desafios com a gestão do

trânsito determinada pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), pela

obrigatoriedade de gerir o próprio trânsito por meio do processo de municipalização, levado a termo com a sua inserção do Sistema Nacional de Trânsito.

A atuação dos Municípios na área de mobilidade urbana é demandada de

diversas formas. Os governos locais são os Entes federados mais próximos da
população e são os primeiros a serem cobrados por soluções. Ao mesmo tem-

po, a legislação federal, por meio da Política Nacional de Mobilidade Urbana

(PNMU – Lei 12.587/2012), estabelece uma série de exigências aos Municípios,
como a elaboração dos planos locais de mobilidade urbana.

Todo o esforço leva em conta a concepção de que a Política Nacional

de Mobilidade Urbana deve resultar em ações integradas dos três níveis de
governo, em que cada um faz a sua parte em favor da mobilidade urbana, da
acessibilidade e do trânsito seguro e em defesa da vida.

10

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

A melhoria da mobilidade constitui uma das principais demandas da

população brasileira, exigida durante os protestos em todo o país iniciados em

2013; agora, neste período de enfrentamento da pandemia do coronavírus,

os desafios da gestão e financiamento se amplificam e alertam para um pla-

nejamento que prime pela prevenção. Tais exigências impactam diretamente
os governos locais.

A Mobilidade Urbana nos Municípios deve estar mais presente nas dis-

cussões para que sejam encontradas soluções às grandes limitações enfrentadas pelos gestores municipais. É possível a criação de políticas públicas locais

de mobilidade por meio da análise da realidade local, estimulando trânsito e

acesso a serviços a partir do desenvolvimento de ferramentas adaptadas à
realidade dos Municípios brasileiros.

1.2 Compete à União
1.2.1 Legislação
A União possui a competência constitucional de instituir diretrizes de

desenvolvimento urbano, incluindo habitação, saneamento básico e transportes
urbanos, prevista no art. 21, XX. O art. 22 da Constituição Federal (CF, 1988)
determina à União a competência de legislar sobre o trânsito e transporte e

as diretrizes da política nacional de transportes: “Compete privativamente à
União legislar sobre: [...] IX - diretrizes da política nacional de transportes; [...]
XI - trânsito e transporte”.

Esta competência privativa não se refere a uma competência exclusiva,

pois na exclusividade existe um impedimento para delegar. Todavia, como a

competência é privativa, pode ter sua responsabilidade transferida, de acordo
com o parágrafo único do mesmo artigo: “Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas
neste artigo” (CF, 1988).

No caso das normas sobre trânsito e transporte, os Estados e Municípios

não podem editá-las, sob pena de tornar inconstitucional a lei que sobrepõe a
competência da União, por exemplo, habilitando a condução de veículos auto-

motores por menores de 18 anos. Nesse caso, ocorre invasão da competência
legislativa da União (CF, art. 22, ind. XI).
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Para que o Estado membro possa legislar nesse quesito, a União precisa delegar, por meio de lei complementar, sobre as questões relativas a trânsito e
transporte de modo específico.

A partir de tal competência, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foi

criado, por meio da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. A criação do CTB

objetivou a construção de critérios que garantam maior segurança no trânsito
e prevê a definição do Sistema Nacional de Trânsito:

Art 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgão e
entidades da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e
licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de
condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário,
policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos
e aplicação de penalidades. (CTB, 1997)

O Código de Trânsito Brasileiro criou o Sistema Nacional de Trânsito

(SNT), conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Fe-

deral e dos Municípios: “Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os

seguintes órgãos e entidades: I – o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN,
coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo” (CTB, 1997).
Quadro 1 – Órgãos, circunscrição e competências SNT em nível federal
Órgão

Normativo

Executivo

Executivo
Rodoviário

Fiscalizador

Recursos

UNIÃO

CONTRAN

DENATRAN

DNIT/ANTT

PRF

JARI

Fonte: CTB (1997).
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Composto por vários órgãos, o SNT tem como responsável máximo o

Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que exerce as funções de órgão coordenador, normativo e consultivo e é vinculado ao Ministério da Infraestrutura,
pelo Decreto 10.368/2020.

O Contran tem competência para regulamentar o funcionamento do

Sistema Nacional de Trânsito, como órgão máximo, normativo e coordenador.
Por meio de resoluções, ele estabelece normas, atos administrativos normativos, que complementam e normatizam a Lei 9.503/1997.

Acesse pelo QR code as resoluções do Contran
por assunto:

Considerando o princípio da legalidade, o CTB expressa em alguns ar-

tigos os assuntos aos quais o Contran pode estabelecer complementação. As

propostas de normas regulamentares serão submetidas a prévia consulta

pública, por meio da rede mundial de computadores, pelo período mínimo de
30 dias, antes do exame da matéria pelo Contran, conforme alteração do CTB,
prevista na Lei 14.071/2020.

A Lei 14.071/2020 alterou diversos pontos no CTB:
- as resolução do Contran agora passarão por
consulta pública antes de serem publicadas;

- órgãos municipais de trânsito tiveram competências ampliadas e podem aplicar penalidades
de suspensão do direito de dirigir;

- órgãos de trânsito estaduais e municipais po-

derão criar e manter escolas públicas de educação de trânsito para
crianças e adolescentes.

As alterações entrarão em vigor em abril de 2021! Confira pelo QR code.

Coleção Gestão Pública Municipal
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1.2.2 Políticas e programas
A Política Nacional de Trânsito tem por base a Constituição Federal,

como marco legal relevante o Código de Trânsito Brasileiro, como referenciais
a Convenção de Viena e o Acordo Mercosul. Dentro das competências da União,

o Código de Trânsito Brasileiro prevê a gestão da Política Nacional de Trânsito
e do Programa Nacional de Trânsito, no art. 19:

Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União:
I – cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução
das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito
de suas atribuições;
II – proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos
delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito (CTB, 1997)

O Programa Nacional de Trânsito aborda as questões do trânsito de forma

integrada ao uso do solo, ao desenvolvimento urbano e regional, à mobilidade
urbana, ao sistema viário, à educação e ao meio ambiente (DENATRAN, 2004).

A Constituição Federal determina, além das competências sobre o trân-

sito e transporte, a implantação da política de educação para segurança de
trânsito em conjunto com os Estados e os Municípios.

1.2.3 Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito
O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans)

foi instituído pela Lei 13.614/2018, que criou o regime para de redução de
mortos no trânsito por grupos de habitantes e por grupos de veículos. A aprovação do Pnatrans foi uma mobilização municipalista, que ocorreu na Semana Nacional de Trânsito de 2017. A CNM orientou e mobilizou, durante toda
a campanha, os Municípios e parlamentares para a aprovação do Pnatrans.
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Acesse a Resolução 740/2018, que apresenta

quais as metas a serem cumpridas no decênio
2019-2028 e orienta para plano de ação:

A Resolução 740/2018 estabelece que até 2028 deve ser reduzido à me-

tade, no mínimo, o índice nacional de mortos por grupo de veículos e o índice

nacional de mortos por grupo de habitantes apurados em 2018. Os índices de
mortos a serem considerados no regime de metas por todas as Unidades da

Federação são: índice por número de mortos por 10 mil veículos e índice por
número de mortos por 100 mil habitantes. Anualmente, a partir da obtenção dos dados reais de mortalidade – coletados, tratados e consolidados pelos

respectivos órgãos ou entidades executivas de trânsito –, as metas podem ser
revisadas.

Durante a vigência do Pnatrans, as ações, projetos ou programas, com

os respectivos orçamentos, devem ser apresentados pelos Conselhos Estaduais

de Trânsito (Cetran) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O prazo para atender
essa demanda é agosto de cada ano. O órgão máximo executivo de trânsito da
União auxiliará os representantes dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito
na aplicação do modelo de ações e projetos.

1.2.4 Transporte como direito social
Os serviços públicos poderão ser prestados diretamente pela União,

Estados, Distrito Federal e Municípios ou sob regime de concessão ou permissão, prevista no art. 175 da Constituição, sempre mediante licitação pública.

O art. 175 da Constituição Federal incube ao poder público, diretamente

ou mediante concessão e/ou permissão, a prestação de serviços públicos. No

caso do serviço público de transporte, foram estabelecidas as competências
para a União no art. 21, inc. XII, alíneas “d” e “e”:

Coleção Gestão Pública Municipal
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Art. 21. Compete à União:
[...]
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão
ou permissão: [...]
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos
brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites
de Estado ou Território;
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (CF, 1988)

Considerando o assunto dentro da temática de mobilidade urbana,

cabe à União instituir diretrizes para os transportes urbanos em um concei-

to mais amplo de desenvolvimento urbano. Essas diretrizes ainda não estão
detalhadas na Constituição.

Um dos marcos da legislação urbanística federal é a Lei 10.257/2001 –

o Estatuto da Cidade –, entretanto ela não tenha avançado muito na definição

de diretrizes para o transporte e a mobilidade urbana, resultando na criação
da Lei 12.587/2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana
(PNMU), prevendo por meio do planejamento e da gestão democrática do Sis-

tema Nacional de Mobilidade Urbana os objetivos e diretrizes da política de
desenvolvimento urbano:

Art. 1º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento
da política de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso
XX do art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a
integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria
da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território
do Município. (PNMU, 2012)

Em linhas gerais, a lei busca a integração entre os diferentes modos de

transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas

no território do Município, além de definir os modos e a classificação dos serviços de transporte, e apresenta os itens de infraestrutura de mobilidade urbana. Entre os princípios da lei, estão a busca pela acessibilidade universal, a

equidade no acesso do cidadão ao transporte público coletivo e a priorização
de modais não motorizados.
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A Emenda Constitucional 90, de 2011, foi aprovada

em 2015 e incluiu o transporte público na lista de di-

reitos sociais dos cidadãos. Outros direitos sociais são
educação, saúde, alimentação, moradia e trabalho.

O transporte público coletivo enfrenta muito problemas e sua inclu-

são como direito social tem o objetivo de estimular os governos a buscarem
soluções para financiar este setor. Na prática, a inclusão abre espaço para a

proposição de outras leis para destinação de recursos ao setor de transportes,
como acontece em outras áreas. Uma destas soluções é o subsídio total das

passagens para qualificar o transporte público que tem influência direta no
acesso a outros direitos.

As áreas de saúde e educação possuem recursos vinculados orçamen-

tariamente. Com isso, a União, os Estados e os Municípios deveriam integrar
uma política regulada e um sistema de financiamento detalhado. A ampliação

das fontes de financiamento do transporte público deve considerar recursos

provenientes dos modos de transportes individuais e que geram impacto à
qualidade do ar, mortes e sequelas no trânsito e congestionamentos, que reduzem a qualidade ambiental, social e econômica local.

1.3 Compete aos Estados
1.3.1 Legislação
Os Estados têm a competência constitucional para legislar sobre o trân-

sito e transporte de acordo com o art. 23 da Constituição: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito”.
Dentro das competências dos Estados e do Distrito Federal, prevista no

art. 155 da Constituição, estão a instituição de impostos relativos à circulação
de mercadorias e prestação de serviços entre Municípios:
Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024
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Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
3, de 1993)
[...]
II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
III – propriedade de veículos automotores. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre

prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comu-

nicação (ICMS) é de competência dos Estados e do Distrito Federal. Sua regula-

mentação constitucional está prevista na Lei Complementar 87/1996, alterada
posteriormente pelas leis complementares 92/1997, 99/1999 e 102/2000.

A instituição de imposto sobre a propriedade de veículos automoto-

res (IPVA) é um imposto de competência dos Estados e Municípios. O IPVA
incide sobre a propriedade do veículo automotor, incluindo embarcações e
aeronaves. A alíquota utilizada como referência é determinada por cada governo estadual, com base em critério próprio e é recolhido dos proprietários

de veículos automotores. A base de cálculo é o valor venal do veículo, estabelecido pelo Estado que cobra o referido imposto.

O valor arrecadado com o IPVA é dividido em 50% para o Estado e 50%

para o Município onde foi efetuado o licenciamento. Há casos específicos de

isenção de IPVA, como veículos de transporte público de passageiros, e algumas leis estaduais que concedem isenções diferenciadas.

A CNM elaborou a cartilha Como melhorar a
arrecadação municipal sem aumentar impostos?

que apresenta boas práticas para melhorar a
arrecadação do IPVA (p. 29):
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O art. 144 da Constituição Federal determina a segurança pública como

dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, devendo ser exercida para

a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

Art. 144.
[...]
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº
82, de 2014)
I – compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao
cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 82, de 2014)
II – compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e
seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da
lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)

O direito à segurança é prerrogativa constitucional indisponível, ga-

rantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado
a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal
serviço. A aplicação das penalidades por infrações previstas no art. 22 do Código de Trânsito, em seu inc. VI, incube a competência aos Estados e Distrito

Federal (órgãos estaduais e distrital de trânsito), no âmbito de sua circunscrição, “excetuadas aquelas relacionadas nos incs. VII e VIII do art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito”.

É possível observar que o art. 24, inc. VII, do CTB, determina a compe-

tência dos Municípios (órgãos municipais de trânsito), no âmbito de suas circunscrições, de aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por

infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito. Torna-se claro que o legislador foi bastante taxativo ao mencionar que os

órgãos executivos de trânsito dos Municípios estão restritos a aplicar apenas
as penalidades de advertência por escrito e multa, ficando a cargo dos Estados,

bem como do Distrito Federal, a competência pela aplicação das demais penalidades estabelecidas pelo CTB, quais sejam: suspensão do direito de dirigir,

apreensão do veículo, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação
da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem.
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1.3.2 Regiões metropolitanas
Os problemas urbanos deixaram de ser municipais para serem me-

tropolitanos. O sistema de transporte público é o principal deles, em vista do

grande deslocamento diário de pessoas entre vários Municípios, impondo que
a gestão de políticas públicas extrapole os limites político-administrativos de
um Município. A Constituição prevê, no art. 25, § 3º, que a criação das regiões
metropolitanas é competência dos Estados:

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições
e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.
[...]
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum. (CF, 1988)

No entanto, as tentativas de coordenação ou cooperação entre Municípios

e entre Estado e Municípios são bastante recentes e frágeis, havendo uma ver-

dadeira lacuna, além de muitos debates jurídicos, sobre a gestão metropolitana.

O Estatuto da Metrópole foi instituído pela Lei

13.089/2015, exigindo que as regiões metropolita-

nas e aglomerações urbanas tenham um plano de
desenvolvimento urbano integrado.

Esse plano deve ser aprovado mediante lei estadual a ser revista no

máximo a cada dez anos, sendo que o processo de elaboração do plano e a fiscalização de sua aplicação deverá envolver a promoção de audiências públicas

e debates com participação de representantes da sociedade em todos os Municípios integrantes da unidade territorial urbana.
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Como gestão conjunta, o Estatuto da Metrópole busca a integração de

ações entre os Municípios que formam uma região metropolitana e prevê a
governança interfederativa, o compartilhamento de responsabilidades entre

estados e Municípios no planejamento e execução de ações para o cumpri-

mento das funções públicas de interesse comum. Contudo, os problemas de
mobilidade urbana enfrentados reforçam a importância do tema e de se construir alternativas jurídicas e de governança para as regiões metropolitanas.

Os Estados poderão instituir regiões metropolitanas de forma a integrar

a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse
comum. O Município não pode se negar a constituir uma região metropolitana, de acordo com a Constituição Federal de 1988.

O Estatuto da Metrópole, além de ferir a autonomia municipal no âm-

bito do transporte coletivo, já que as competências legislativas urbanísticas

municipais foram transferidas para a Assembleia Legislativa Estadual redu-

zindo assim a competência do Município sobre o planejamento urbano, ainda
determina uma série de novas atribuições aos Municípios, sem determinar a
fonte de recursos para que possam cumprir essas obrigações. Ainda que esteja

sinalizada a criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano Inte-

grado, não estão definidas porcentagens, contrapartidas, critérios de operação,
prazos e formas de transferências e gerenciamento de recursos, além de não

se assegurar uma partilha de recursos orçamentários de forma redistributiva
e equânime para a mobilidade urbana.

O Estatuto da Metrópole prevê, no art. 21, sanções
para os responsáveis pela sua aplicação:

Incorre em improbidade administrativa, nos termos
da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992:

I – o governador ou agente público que atue na estrutura de governança interfederativa que deixar de
tomar as providências necessárias para:
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a) garantir o cumprimento do disposto no caput do art. 10 desta Lei, no

prazo de 3 (três) anos da instituição da região metropolitana ou da aglomeração urbana mediante lei complementar estadual;

b) elaborar e aprovar, no prazo de 3 (três) anos, o plano de desenvolvi-

mento urbano integrado das regiões metropolitanas ou das aglomerações

urbanas instituídas até a data de entrada em vigor desta Lei mediante
lei complementar estadual;

II – o prefeito que deixar de tomar as providências necessárias para garantir o cumprimento do disposto no § 3º do art. 10 desta Lei, no prazo

de 3 (três) anos da aprovação do plano de desenvolvimento integrado
mediante lei estadual.

As estratégias devem ser articuladas na esfera macro da Política Nacio-

nal de Desenvolvimento Urbano para induzir à cooperação intermunicipal. Os
Municípios não podem ser meros executores de diretrizes e programas administrados pela União e pelos Estados. O transporte público concorre dentro

do orçamento público com outros setores, como a educação, a saúde, a habi-

tação, mesmo sendo parte de cada um desses setores. Não é possível garantir

emprego para quem não tem acesso e mobilidade garantidos, da mesma ma-

neira ocorre com a educação e as demais áreas que geram outras demandas
de deslocamentos.

A CNM elaborou a cartilha Os desafios para
atender às exigências do Estatuto da Metrópole, com orientações mais detalhadas sobre
o tema.
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1.4 Compete aos Municípios
1.4.1 Legislação
As competências municipais referentes à prestação de serviços públicos

são delimitadas pelo art. 30 da Constituição Federal, derivando da autonomia

dos Entes federados no que diz respeito às competências administrativas e legislativas dos interesses locais: “Art. 30. Compete aos Municípios: I – legislar
sobre assuntos de interesse local” (CF, 1988).

Entre as competências municipais definidas pela Constituição Federal

de 1988, estão a organização e a prestação dos serviços públicos de interesse
local, incluído o de transporte coletivo, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê uma divisão de responsabili-

dades entre órgãos federais, estaduais e municipais. Os Municípios tiveram
suas competências ampliadas para 21 atribuições. A partir do momento que

preenche os requisitos para integração ao Sistema Nacional de Trânsito, o Mu-

nicípio assume a responsabilidade pelo planejamento, o projeto, a operação
e a fiscalização, não apenas no perímetro urbano, mas também nas estradas

municipais. A prefeitura passa a desempenhar tarefas de sinalização, fiscalização, aplicação de penalidades e educação de trânsito.

A integração ao Sistema Nacional de Trânsito se inicia com a criação

do órgão municipal executivo de trânsito com estrutura para executar atividades de engenharia de tráfego, educação de trânsito, fiscalização de trânsito

e controle e análise de estatística. Conforme o porte do Município, poderá ser
reestruturada uma secretaria já existente, criando uma divisão ou coordenação de trânsito, um departamento, uma autarquia, de acordo com as necessidades e interesse da prefeitura.

O art. 16 do Código de Trânsito Brasileiro prevê ainda que, com cada ór-

gão de trânsito, deve funcionar a Junta Administrativa de Recursos de Infrações

(Jari), órgão colegiado responsável pelo julgamento dos recursos interpostos
contra penalidades impostas pelo órgão executivo de trânsito.
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Para orientar a integração do Município ao

Sistema Nacional de Trânsito, a CNM elaborou
a cartilha Municipalização do Trânsito, com

orientações para a organização da estrutura
municipal e a integração ao Sistema Nacional
de Trânsito:

A municipalização do trânsito traz a responsabilidade de fiscalização

das vias sob sua jurisdição por parte dos Municípios. As autuações são compostas pela aplicação de penalidades e medidas administrativas, bem como a

arrecadação das multas aplicadas. Entretanto, não são todas as infrações que
estão sob controle do Município, mas especialmente aquelas relacionadas com

a parada, o estacionamento e a circulação dos veículos. As demais permanecem com a competência fiscalizatória do Estado.

É importante abordar a questão da inspeção veicular, em razão de seu

destaque na atual conjuntura de disputa entre a União e os Estados, em nome

do restabelecimento efetivo do pacto federativo. O serviço de inspeção veicular é uma temática que impacta o âmbito municipal, mesmo que se relacione

diretamente com o Estado pela sua competência quanto à segurança dos veí-

culos e condutores. O impacto em âmbito municipal se dá pelo exercício de

sua fiscalização e, especialmente, quanto à forma de suporte financeiro dos
novos encargos da municipalização do trânsito.

Não se pretende ferir ilegalmente a competência dos Estados, mas apenas

demonstrar que tal atribuição poderia ser delegada aos Municípios. A União,
ao exercer sua competência constitucional legislativa, conferida pelo art. 22,

inc. XI, dispôs, por meio do CTB, que compete aos Estados e ao Distrito Federal
a vistoria e inspeção das condições de segurança veicular. A CNM defende que

haja uma municipalizarão da inspeção veicular, proporcionando uma fonte de
financiamento para a gestão local do trânsito e da mobilidade urbana.
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1.4.2 Órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios
O Código de Trânsito Brasileiro estabeleceu o princípio da jurisdição,

pelo qual cada órgão do Sistema Nacional de Trânsito tem a responsabilidade
de oferecer segurança às vias por ele controlada. No tocante à sinalização e à
manutenção das vias em condições seguras, a jurisdição é a seguinte:
• Municípios: vias municipais (urbanas e rurais);

• Estados: rodovias estaduais (urbanas e rurais) – por meio dos DERs;

• União: rodovias federais (urbanas e rurais) – por meio do Dnit, ANTT
e PRF.

Aos Munícipios cabe a fiscalização do trânsito, e imposição de pena-

lidades e medidas administrativas decorrentes de infrações relacionadas à
parada, à circulação e ao estacionamento. Uma vez preenchidos os requisitos
para integração do Município ao Sistema Nacional de Trânsito, ele assume a
responsabilidade pelo planejamento, o projeto, a operação e a fiscalização, não

apenas no perímetro urbano, mas também nas estradas municipais. A pre-

feitura passa a desempenhar tarefas de sinalização, fiscalização, aplicação de
penalidades e educação de trânsito, conforme o art. 24 do CTB.

A Resolução 560/2015 do Contran dispõe sobre a integração dos órgãos

e entidades executivos de trânsito e rodoviários municipais ao Sistema Nacional de Trânsito. De acordo com a norma, o Município que deseja integrar esse

sistema deverá dispor de estrutura organizacional (órgão executivo) e capaci-

dade instalada para o exercício das seguintes atividades e competências legais:
• fiscalização e operação de trânsito;
• educação de trânsito;

• coleta, controle e análise estatística de trânsito;

• Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari).
O Município deve possuir estrutura para responder às atividades de sua

competência, as orientações básicas para a organização da estrutura municipal e a integração ao Sistema Nacional de Trânsito.
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Para efetivar a integração do Município ao Sistema
Nacional de Trânsito, deverá ser encaminhado ao
Denatran:

• a legislação de criação do órgão municipal exe-

cutivo de trânsito com os serviços de engenharia
do trânsito, educação para o trânsito, controle e
análise de dados estatísticos e fiscalização;

• a legislação de criação da Jari e cópia do seu regimento interno;

• ato de nomeação do dirigente máximo do órgão executivo de
trânsito (autoridade de trânsito);

• nomeação dos membros da Jari, conforme Resolução Contran
357;

• endereço, telefone, e-mail, fax do órgão ou entidade executivo
de trânsito e rodoviário.

Acesso os modelos de leis de criação de órgão de trânsito municipal e de Jari:

Atualmente, apenas 31% dos Municípios estão integrados ao Sistema

Nacional de Trânsito, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito
Total Municípios

Nº Municípios
Integrados

Percentual

NORTE

412

95

23%

ACRE

22

2

9%

Estado

AMAPÁ

16

6

38%

AMAZONAS

62

13

21%

PARÁ

144

56

39%

RONDÔNIA

52

10

19%

RORAIMA

15

1

7%

TOCANTINS

139

7

5%
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NORDESTE

1692

333

20%

ALAGOAS

102

17

17%

BAHIA

417

67

16%

CEARÁ

184

72

39%

MARANHÃO

217

63

29%

PARAÍBA

223

33

15%

PERNAMBUCO

185

33

18%

PIAUÍ

224

12

5%

RIO GRANDE DO NORTE

167

16

10%

SERGIPE

75

20

27%

CENTRO-OESTE

467

176

38%

1

1

100%

GOIÁS

246

55

22%

MATO GROSSO

141

59

42%

DISTRITO FEDERAL

79

61

77%

1668

465

28%

ESPÍRITO SANTO

78

9

12%

MINAS GERAIS

853

78

9%

RIO DE JANEIRO

92

69

75%

SÃO PAULO

645

309

48%

SUL

1191

634

53%

PARANÁ

399

49

12%

RIO GRANDE DO SUL

497

480

97%

295

105

36%

5.570

1703

31%

MATO GROSSO DO SUL
SUDESTE

SANTA CATARINA
TOTAL

Fonte: Denatran. Disponível em: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-denatran/municipalizacao-denatran. Acesso em: 16 out. 2020.

1.4.3 O agente da autoridade de trânsito
O órgão executivo municipal de trânsito deve observar o Manual Brasi-

leiro de Fiscalização de Trânsito – Volume I (Resolução Contran 371/2010) e,
dentro de suas competências, planejar, coordenar, normatizar e controlar as

ações de fiscalização de trânsito, aplicação de penalidades e julgamento de re-
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cursos interpostos, em consonância com o previsto na Lei Federal 9.503/1997.
A atividade de gestão do trânsito só pode ser realizada por agente efe-

tivamente vinculado à administração municipal. O cargo deve ser criado por

meio de lei de iniciativa do Poder Executivo com provimento mediante concurso
público, de acordo com o art. 280, § 4º, do CTB, que diz: “O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor
civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela auto-

ridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência”.

Caso o Município não contrate agentes para a fiscalização de trânsito no

curto prazo, o convênio deve ser firmado encarregando a Polícia Militar das ati-

vidades de fiscalização e autuação das infrações e o Detran do processamento
das autuações, notificação dos infratores e controle do sistema informatizado

de processos. Já no caso de possuir agentes de fiscalização, então poderá celebrar convênio de reciprocidade. Assim, tanto os agentes do Município como
os do Estado (Polícia Militar) poderão efetuar as autuações de um e de outro,

reciprocamente. As competências, codificadas, do Estado e dos Municípios,
constam da Resolução do Contran 66/1998.

O Congresso Nacional promulgou em 16 de julho de 2014 a Emenda

Constitucional 82, que criou a carreira de agentes de trânsito no sistema de
segurança pública, a fim de promover uma adaptação ao novo quadro legal
que se apresenta. A emenda deu caráter constitucional à competência dos ór-

gãos e agentes de trânsito, estruturados em carreira, no âmbito dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios. A intenção é garantir ao cidadão o direito

à mobilidade urbana eficiente. Entre outras atividades previstas em lei, os órgãos de segurança viária tratarão da educação, da engenharia e da fiscalização
no trânsito para assegurar à população melhor mobilidade urbana.

1.4.4 A fiscalização e o controle do trânsito
A fiscalização e o controle do trânsito têm no sistema de monitoramen-

to um importante aliado. Uma das finalidades é prevenção de acidentes e a

outra é a expansão da vida útil das vias e o controle de infrações. Conforme o
caso, a autuação só poderá ser realizada por agente da autoridade de trânsito,
efetivamente vinculado à administração municipal, porque somente ele tem
legitimidade para autuar. Além disso, deverão estar presentes os elementos
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imprescindíveis para compor o auto de infração, como a tipificação, local, horário e características do veículo (art. 280 do CTB).

A prefeitura deve realizar um mapeamento das vias (rurais e urbanas),

que devem estar documentadas como patrimônio do Município, para a identificação das necessidades específicas. Quase todos os Municípios possuem

atividades que envolvem o tráfego de transportes de carga, ou, ao menos, ser-

vem de trajeto para tais atividades. As penalidades que foram constituídas em
sanção pecuniária decorrente de ilícitos de trânsito podem ser aplicadas pelo
Município em se tratando de infrações de parada, circulação e estacionamen-

to. Todavia, os valores são aqueles atribuídos pela lei federal, não podendo ser
alterados pela lei local.
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2

ESTRUTURA E GESTÃO:
POLÍTICA NACIONAL DE
TRÂNSITO

2.1 Gestão do trânsito no Município
Os desafios da mobilidade se ampliam em regiões metropolitanas,

afetando também os Munícipios de pequeno porte. Os impactos sociais, ambientais e econômicos causados pela priorização do transporte individual se

destacam pelas mortes causadas pela poluição dos centros urbanos, os con-

gestionamentos gerados pela evolução da frota e as mortes no trânsito. Os
impactos gerados pelo aumento da frota e ausência no planejamento urbano
acarretam prejuízos ambientais, sociais e econômicos.

2.1.1 Contexto
Os Municípios de pequeno porte precisam coibir os problemas de mo-

bilidade que se agravam cada vez mais, além dos custos e impactos que não
são mais exclusividade dos Municípios de grande porte.

Figura 1 – Mortes no trânsito no Brasil

Fonte: SUS/URPR/ONSV (2017).
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Além do crescimento acelerado, os Municípios enfrentaram um cres-

cimento exacerbado da frota, pois em dez anos os automóveis dobraram e as
motos triplicaram, segundo dados do Denatran e da OMS.

Gráfico 1 – Mortes no Trânsito – Brasil – 2000-2011

Fonte: CNM/Dados OMS (2013).

No Brasil, os acidentes de trânsito são uma das principais causas de

mortes, segundo a base de dados de mortes por acidentes de transportes ter-

restres do Ministério da Saúde. Esses números extremamente elevados colo-

cam o Brasil entre os países com mais mortes no trânsito no mundo. Segundo
o Datasus, em 2010, foram registradas 42.844 mortes no trânsito do Brasil.
Esse número, atualizado em 2011, chegou a 43.256 mortes.

Os acidentes com automóveis aumentaram 30%, mas o número mor-

tes envolvendo motocicletas dobrou, superando as mortes com automóveis
(DENATRAN, 2014). Nos Municípios de pequeno porte, com até 50 mil habi-

tantes, o aumento da frota de motocicletas multiplicou os acidentes – tais Mu-

nicípios representam 90% dos Municípios brasileiros e já possuem o mesmo

percentual da frota de motocicletas que os de grande porte, como é possível
observar no Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Frota pelo porte do Município – Brasil

Fonte: Denatran (2014).

Nos Municípios de médio porte, o cenário se altera um pouco pelo trans-

porte coletivo, mas a precariedade desse transporte e da necessidade de complementar seus percursos só o torna viável quando a demanda é concentrada e

as distâncias são grandes. A maioria dos Municípios não possui corpo técnico
e raramente desenvolve estudos para gestão do trânsito ou para a mobilidade.

Nos Municípios de grande porte, se concentra uma oferta significativa

de transporte coletivo, representando um maior tempo despendido nos deslocamentos diários, logo as bicicletas se encontram presentes em grande nú-

mero nas áreas periféricas, onde as condições se assemelham às encontradas
nas cidades médias. As bicicletas são, portanto, os veículos individuais mais

utilizados no país, constituindo a alternativa mais sustentável e que permite

o alcance de todas as pessoas, mas é necessária sinalização e infraestrutura
adequada para garantir a segurança.

2.1.2 Sistema Nacional de Trânsito
A gestão do trânsito é realizada de maneira sistêmica, com a atuação

coordenada das três esferas de governo: União, Estados e Distrito Federal e

Municípios, que compõem o denominado Sistema Nacional de Trânsito e pos-

suem competências previstas no Capítulo II do Código de Trânsito Brasileiro.
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Desde a promulgação do Código de Trânsito Brasileiro em 1997, houve

uma consciência para os impactos gerados pelos acidentes de trânsito. O CTB
estabeleceu no Sistema Nacional de Trânsito (SNT) competências partilhadas

entre os três níveis de governo. Cada Ente possui obrigações específicas, além
de mecanismos que viabilizam a execução de ações integradas.

Entre os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito estão:

• estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas
à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação
para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;

• fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito;

• estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações en-

tre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo
decisório e a integração do Sistema.

Quadro 2 – Órgãos, circunscrição e competências SNT
Órgão

Normativo

Executivo

Executivo
Rodoviário

Fiscalizador

Recursos

União

CONTRAN

DENATRAN

DNIT/ANTT

PRF

JARI

Estados

CETRAN/
CONTRANDIFE

DETRAN

DER

PM

JARI

Municípios

Conselho
Municipal

Agente Municipal de Trânsito

JARI

Departamento Prefeitura MuMunicipal
nicipal

Fonte: CTB (1997).

O art. 7º do CTB estabelece a composição do Sistema Nacional de Trânsito,

compreendendo órgãos e entidades que podem ser classificados, didaticamente,
em quatro categorias:

I – normativos;

II – executivos (de trânsito e rodoviários);
III – fiscalizadores; e
IV – julgadores.
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A possibilidade de celebração de convênio entre os órgãos de trânsito

está prevista no art. 25 do Código de Trânsito Brasileiro, nos seguintes termos:
Art. 25 – Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional
de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades
previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via.
Parágrafo único – Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento
das atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados.
(CTB, 1997)

2.2 Política Nacional de Trânsito
2.2.1 Contexto
A Política Nacional de Trânsito foi alterada pela Resolução 514/2014

do Contran e tem por objetivo a reversão do quadro de violência no trânsito,
representada por um alto índice de acidentalidade, mortes e invalidez.

A Política Nacional de Trânsito tem por base a Constituição Federal e

por agente o Sistema Nacional de Trânsito, conjunto de órgãos e entidades da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Dentre as atribuições
consta o exercício das atividades de planejamento, administração, normali-

zação, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e
educação continuada de condutores, educação, engenharia, operação do sis-

tema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos
e aplicação de penalidades.

Dentre as diretrizes da segurança no trânsito, previstas no inc. I do art.

5º, está o estímulo à regulamentação municipal de registro, licenciamento e
circulação de ciclomotores, bicicletas e veículos de tração animal.

O art. 24 do CTB, que define as competências municipais, prevê no inc.

XVII o registro e licenciamento, na forma da legislação, de veículos de tração
e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando

penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações. O artigo foi alterado pela Lei 13.154/2015.
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2.2.2 Estrutura e organização
A gestão do trânsito brasileiro é responsabilidade de um amplo con-

junto de órgãos e entidades que devem estar em constante integração, dentro

da gestão federativa, para efetiva aplicação do CTB e cumprimento da Política

Nacional de Trânsito. O Denatran agora compõe a estrutura do Ministério da
Infraestrutura1.

Figura 2 – Estrutura da gestão nacional do trânsito

Fonte: CNM, com informações do Ministério da Infraestrutura, 2019.

a) Ministério da Infraestrutura (MI): é o coordenador máximo do
Sistema Nacional de Trânsito e a ele está vinculado o Conselho Na-

cional de Trânsito (Contran) e o Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran).

b) Departamento Nacional de Trânsito: órgão executivo máximo da
União, cujo dirigente preside o Contran e que tem por finalidades,
dentre outras, a coordenação e a supervisão dos órgãos delegados e
a execução da Política Nacional de Trânsito.

1 Plano de Integridade do Ministério da Infraestrutura 2020, disponível em http://antigo.infraestrutura.gov.br/images/2020/
documentos/01/Plano_de_Integridade_MInfra_2020_Final_para_publica%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 19 out. 2020.
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c) Conselho Nacional de Trânsito: constituído por representantes de

sete Ministérios, tem por competência, dentre outras, estabelecer as
normas regulamentares referidas no Código de Trânsito Brasileiro
e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito.

d) Câmaras Temáticas: órgãos técnicos compostos por representantes
do governo e da sociedade civil e que têm a finalidade de estudar e
oferecer sugestões e embasamento técnico para decisões do Contran.

São seis câmaras temáticas, cada qual com 13 membros titulares e
respectivos suplentes.

e) Fórum Consultivo de Trânsito: colegiado constituído por 54 representantes, e igual número de suplentes, dos órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito, e que tem por finalidade assessorar
o Contran em suas decisões (Resolução Contran 142/2003).

f) Sistema Nacional de Trânsito: conjunto de órgãos e entidades da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que tem
por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normalização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos,

formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação e fiscalização de trânsito, policiamento, julgamento

de recursos a infrações de trânsito e aplicação de penalidades. Conta,
atualmente, com cerca de 1.240 órgãos e entidades municipais, 162
estaduais e 6 federais.

2.3 A Municipalização do Trânsito
2.3.1 Contexto
A municipalização do trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro

(CTB) determina a obrigatoriedade a todos os Municípios de gerir o próprio

trânsito por meio da realização de processo de municipalização, levado a termo com a sua inserção do Sistema Nacional de Trânsito.

As responsabilidades não são apenas legais, mas também financeiras,

administrativas e técnicas. As obrigações legais estão previstas no art. 33 da

Constituição Federal e no próprio CTB; as obrigações financeiras consistem na

arrecadação de multas e sua aplicação; as obrigações administrativas incluem

36

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

a realização do procedimento para integração ao SNT, a criação dos órgãos de

gestão do trânsito e criação de convênios; as obrigações técnicas estão ligadas
à formação do quadro de técnicos e à implementação de instrumentos volta-

dos à melhoria dos espaços de deslocamentos a partir da atuação de atores
das mais diversas áreas do conhecimento.

Apesar de ser uma obrigação, apenas 31% dos 5.568 Municípios mu-

nicipalizaram a gestão do trânsito, ou seja, estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Estes Municípios representam 83% da frota brasileira (68,5

milhões de veículos), segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran).

Gráfico 3 – Municipalização do Trânsito

Fonte: Denatran (2016).

Os Municípios de grande porte, em sua totalidade, já gerenciam o trân-

sito das vias sob sua jurisdição conforme determina a legislação. Dos Municí-

pios de médio porte, 16,5% ainda não gerenciam o trânsito; já os Municípios

de pequeno porte são os que apresentam maior índice de Municípios sem
gestão do trânsito.

As vias municipais representam 78,8% da malha viária brasileira, e

mais de 90% dessa malha não está pavimentada, segundo dados do DNIT.
Logo, os Municípios de pequeno porte que não gerenciam o trânsito podem
representar aproximadamente 55% da malha viária brasileira, grande parte
dela sem pavimentação.
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2.3.2 Estrutura
O Município deve possuir estrutura para responder às atividades de

sua competência. As orientações básicas sobre a organização da estrutura
municipal e a integração ao Sistema Nacional de Trânsito estão descritas na

cartilha sobre Municipalização do Trânsito da Confederação Nacional dos
Municípios, de 2013.

Figura 3 – Estrutura da gestão municipal do trânsito

Fonte: CNM, 2013.

1. Órgão de trânsito: pode ser uma secretaria exclusiva ou diretoria ou

divisão dentro de uma secretaria já existente. O responsável será a
autoridade de trânsito, para todos os efeitos legais.

2. Jari: é vinculada ao órgão de trânsito que lhe dará suporte administrativo para seu regular funcionamento.

3. Estrutura administrativa: a estrutura administrativa e operacional
terá o tamanho necessário e se adequará ao porte de cada Município
e à demanda.

4. Educação: as ações de educação são obrigatórias. O Município poderá
criar uma coordenadoria de educação ou optar por parceria com a
secretaria de educação.

5. Estatística: o órgão de trânsito precisa ter o controle estatístico de
todos os eventos de trânsito, incluindo os acidentes. Não é necessário ter setor específico para isso.

6. Engenharia de tráfego e sinalização: é necessário que o Município
tenha pelo menos um engenheiro encarregado do planejamento

do sistema viário, incluindo a sinalização. Os Municípios de menor
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porte podem aproveitar os profissionais já existentes em outras secretarias, atuando em colaboração com o trânsito.

7. Fiscalização: é uma atividade obrigatória. O agente é subordinado á

autoridade de trânsito. Se o Município não possuir agentes próprios,

fará a atividade de fiscalização por meio de convênio com a Polícia
Militar.

2.3.3 Competências
Preenchidos os requisitos para integração do Município ao Sistema Na-

cional de Trânsito, o Município assume a responsabilidade pelo planejamento,

o projeto, a operação e a fiscalização, não apenas no perímetro urbano, mas

também nas estradas municipais, por meio do órgão municipal de trânsito,
que passa a desempenhar tarefas de sinalização, fiscalização, aplicação de penalidades e educação de trânsito, conforme o art. 24 do CTB.

O CTB possibilita aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito firmarem

convênios entre si com o objetivo de dar maior eficiência e segurança para os
usuários da via. Nesses casos, a Polícia Militar atuará como agente municipal,

mesmo sem possuir vínculo com o Município. O auto de infração será entregue
ao órgão municipal de trânsito para que este dê sequência aos procedimentos
de homologação e notificação do autuado.

É Importante destacar que a Polícia Militar integra o SNT e exerce a fis-

calização na maioria dos Estados. Além disso, faz o policiamento ostensivo do

trânsito (art. 23, inc. III, do CTB). Mesmo nos Municípios que possuem agentes

próprios de trânsito, é recomendável a realização de convênio com os órgãos
estaduais. Nesses casos, a fiscalização e eventuais autuações serão feitas de

forma integrada e solidária, podendo o Município autuar infrações que são
de competência do Estado.

No caso de infração de competência concorrente, a defesa e o recurso

administrativo serão julgados pelo órgão que efetivamente efetuou a autua-

ção. Quando se tratar de infração de competência exclusiva de um órgão de
trânsito e o auto de infração for lavrado por agente de outro órgão, mediante

convênio, fica preservada a competência do órgão originário para efetuar o julgamento. Nesse caso, o credenciamento terá sido tão somente para fiscalização

e não para julgamento da defesa ou recurso, posto que tal tarefa é indelegável.
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2.3.4 O excesso de carga nas vias municipais
A degradação das vias brasileiras tem como um dos principais fatores

o excesso de peso, já que 77% dos caminhões trafegam acima do peso, con-

forme diagnóstico elaborado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura
e Transportes (Dnit), que faz parte do Plano Diretor Nacional Estratégico de
Pesagem (PDNEP), elaborado em 2005. Além do número de caminhões que

trafegam com excesso de peso ser bastante expressivo, a fiscalização é precária, já que nem todos os Municípios possuem a Guarda Municipal e, mesmo

realizando convênio com a polícia militar ou departamento de trânsito estadual, não conseguem coibir o excesso de peso.

A vias municipais representam 78,8% da malha viária brasileira, se-

gundo dados do Dnit, e devem ser fiscalizadas sob as penalidades e medidas
administrativas decorrentes de infrações relacionadas à parada, à circulação e

ao estacionamento. Todavia, os valores são aqueles atribuídos pela lei federal,
não podendo ser alterados pela lei local.

O transporte de carga em excesso reduz a capacidade de frenagem,

desgasta rapidamente o veículo, aumenta o consumo de combustível, reduz
a velocidade do caminhão e prolonga o tempo de cada viagem, aumentando

as despesas, segundo Newton Gibson, vice-presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e presidente da Associação Brasileira de Logística
e Transporte de Carga (ABTC).

O trânsito de treminhões carregados nos Municípios causa transtornos

aos moradores, em razão da poluição sonora e do risco constante de acidentes,

além dos danos ao asfalto. O tráfego causa até rachaduras em imóveis, pelas
trepidações dos caminhões com até 30 metros de comprimento, que dividem

as vias desses Municípios com o trânsito local, e muitos deles excedem a velo-

cidade. O excesso de velocidade dos caminhões preocupa muitos Municípios,
já que ocorre até mesmo nas ruas em que são pontos de ônibus escolar, onde
crianças descem de ônibus ao lado dos caminhões.

O Município tem competência atribuída pelo art. 24 do CTB de definir

as condições de tráfego nas vias sob sua jurisdição (vias municipais, incluindo as estradas não pavimentadas). Para restringir o acesso a determinados

veículos, deverá sinalizar a via com placas de regulamentação constantes no
anexo II do CTB e manuais de sinalização. Para o caso de preservação da via e
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controle da fluidez, fará a indicação de peso e dimensões máximas permitidas, inseridas nas placas verticais. A inobservância caracterizará infração ao
art. 231 do CTB, a saber:

Art. 231. Transitar com o veículo:
[...]
IV – com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites
estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para regularização;
V – com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando
aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN:
Infração – média (CTB, 1997).

Para determinação do excesso de Peso Bruto Total / Peso Bruto Total

Combinado (PBT/PBTC), de eixos e de Capacidade Máxima de Tração (CMT),

serão considerados os limites estabelecidos pelos fabricantes, conforme disposto no art. 100 do CTB, e os limites legais das classificações (Resolução

Contran 210/2007 e Portaria Denatran 63/2009, que homologou os veículos e combinações de veículos e passageiros, com seus respectivos limites de

comprimento, PBT e PBTC). Algumas alterações foram publicadas pelas portarias 249/2016 e 86/2017; pelas resoluções 284/2008, 326/2009, 577/2016,
608/2016, 625/2016 e 628/2016; e pela Deliberação 105/10.

A utilização de balanças na fiscalização proporciona retorno duplamente

positivo: se de um lado ocorre o excesso de peso, o retorno é financeiro; se, por

outro, não o ocorrer, aumenta a vida útil das estradas. A utilização da balança
ainda é inviável aos Municípios em razão de sua instalação e manutenção. O

equipamento deve estar devidamente instalado e aferido pelo Inmetro, com
a instalação dos sistemas de Registro Diário de Ocorrências (RDO) e de Geren-

ciamento de Pesagem de Veículos (SGPV). Informações estão disponíveis para
download nos Manuais de Instalação e Manuais de Utilização dos Programas
no site do DNIT.

É possível aferir o peso dos veículos de carga sem a necessidade de ba-

lanças, com uso da tara, que deve ser estampada em local visível, somada à
carga, constituindo o Peso Bruto Total. Na ocasião da fiscalização, o órgão de

trânsito pode exigir a nota fiscal para conferir o volume da carga. Algumas
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alternativas utilizadas que proíbem o trânsito de veículos longo (com vários

eixos) sem associar com o peso efetivo não são adequadas, pois o que importa

é o Peso Bruto Total e não as dimensões. Essa alternativa apenas se aplica nos
casos em que as dimensões podem comprometer a fluidez e as manobras de
conversão, principalmente em perímetros urbanos.

Município de São Jerônimo (RS) inibe trafego com
excesso de peso

Após inúmeras reclamações por conta do tráfego

excessivo de caminhões que passam diariamente
ultrapassando o limite de peso e causando vibrações
que, além de desconforto, ocasionam rachaduras

nas residências, danos ao pavimento sobre a via
e rompimento da canalização, a prefeitura de São

Jerônimo, por meio do Departamento de Trânsito,
em parceria com a Brigada Militar, vem realizando a

fiscalização de veículos pesados que trafegam pelas
ruas do Município.

A fiscalização autua os veículos que desobedecem a sinalização e descumprem o Decreto Municipal 4.274/2010, que estabelece sobre os limites

de peso e dimensões sobre as vias municipais. A sinalização está devida-

mente aplicada em placas regulamentando o limite de Peso Bruto Total.
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2.3.5 Desafios da municipalização
O Município deve avaliar sua realidade e peculiaridades, evitando assim

estruturas complexas e onerosas. O aproveitamento da estrutura existente e
as parcerias fazem parte das boas práticas a serem recomendadas, já que as

receitas arrecadadas com as multas são insuficientes para cobrir os custos da
gestão do trânsito nos Municípios.

A criação do agente de trânsito intensificaria a fiscalização das vias

municipais, mas a maioria dos Municípios de pequeno porte não possui agen-

tes próprios pelos custos da contratação, que gera a necessidade de concurso
público, gestão administrativa, financeira e previdenciária, além dos custos
com uniformes, viaturas e equipamentos.

Nesse caso, é recomendado o convênio com a Polícia Militar e com o

órgão estadual de trânsito para a realização das atividades de fiscalização e
autuação das infrações, a fim de evitar custos adicionais gerados pela gestão
dos agentes de trânsito.
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Foi aprovada a Emenda Constitucional que institui o Estatuto Geral das

Guardas Municipais, que determina mais um encargo aos Municípios sem recursos previstos na lei para cobrir as despesas.

O STF ainda não tem definida a questão da fiscalização do trânsito

por parte das guardas municipais, já que a Corte Suprema entende que o art.

144, § 8º, da Constituição Federal deve ser interpretado de forma literal, não
incluindo as guardas municipais no sistema de segurança pública nacional.
Para que as guardas municipais fiscalizem o trânsito e autuem os infratores,
necessitar-se-á de uma reforma constitucional.

O CTB exigiu a municipalização de todas as cidades, sem dar suporte às

pequenas, que não têm recursos financeiros. Quem adotou a municipalização

tem dificuldades para operar o trânsito. Quase metade das cidades paranaenses
não consegue contratar agentes públicos para fiscalizar as ruas. Para algumas
prefeituras, a saída foi firmar convênio com a Polícia Militar.

Mesmo nesse caso, as principais dificuldades enfrentadas na integração

ao Sistema Nacional de Trânsito decorrem principalmente da falta de recur-

sos das prefeituras para gerir o setor. A legislação exige a criação de um órgão

que fique responsável pela operação, planejamento e fiscalização do trânsito

local. Apesar da possibilidade de aplicar multas, a arrecadação não é suficiente
para operar o sistema.

Em grande parte, as administrações municipais não conseguem superar

tais dificuldades para implementação da gestão do trânsito e é visível que, em

geral, não há definição de uma política para redução dos acidentes de trânsito
que objetive auxiliar os Municípios na gestão e fiscalização do trânsito, além
de direcionar recursos financeiros para a execução das ações.

Apesar do ônus financeiro, é evidente que há grandes benefícios quan-

do o Município assume a gestão do seu próprio trânsito, proporcionando a
solução de conflitos nos espaços de circulação, melhor fluidez do trânsito e
qualidade de vida aos seus habitantes.

A situação se agrava a cada dia, justamente nos países em desenvol-

vimento como o Brasil, por conta do aumento da frota, estímulo ao uso do

transporte individual, da falta de recursos para o planejamento e do baixo investimento na segurança das vias públicas. Se continuarmos no passo atual,
caminhamos para nos colocar entre os três países do mundo que mais matam
pessoas no trânsito.
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3

POLÍTICA NACIONAL DE
MOBILIDADE URBANA

3.1 Mobilidade Urbana nos Municípios
3.1.1 Desafios
A Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), instituída pela Lei

12.586/2012, objetiva a integração entre diferentes modos de transporte e a
melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas dentro do terri-

tório do Município. As cidades com mais de 20 mil habitantes, integrantes de
regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento econômico e
demais previstas no § 1º do art. 24 da Lei 12.587/2012 devem elaborar seus
planos municipais de mobilidade.

Conheça a linha histórica da PNMU:

Segundos dados do IBGE, em 2017, apenas 10% dos 1.720 Municípios

que se enquadram na exigência possuem plano de mobilidade. A inexistência dos planos em 90% dos Municípios acima de 20 mil habitantes, segundo
dados da Munic (IBGE 2017), não se restringe apenas às limitações técnicas,
já que as verbas federais para investimento em mobilidade têm sido aplicadas
Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

45

nos Municípios de grande porte, deixando 3.915 Municípios (com menos de
20 mil habitantes) fora do alcance da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Isso precisa ser avaliado porque depois que os Municípios têm suas estruturas
comprometidas fica difícil a reversão.

A PNMU estabelece princípios que visam a orientar e servir como base

para a elaboração de novas normas, leis, decretos ou atos administrativos,

além de definir diretrizes que são normas de procedimentos que pretendem

atingir metas ou objetivos. Entretanto, após três anos, a Confederação Nacio-

nal de Municípios, realizou em 2015 uma pesquisa para avaliar a realidade
dos Municípios em relação à elaboração dos planos de mobilidade, a fim de

proporcionar uma maior análise para adequação dos Municípios à lei. O Gráfico 3 apresenta os estágios do planos de acordo com o porte dos Municípios.
Gráfico 3 – Estágios de elaboração dos planos municipais de mobilidade

Fonte: CNM, 2015.

A pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios, em

2015, com 710 Municípios, que correspondem a 41,3% dos 1.719 Municí-

pios acima de 20 mil habitantes, mostra que apenas 7% tinham finalizado o

plano, 44% estavam em elaboração e 49% não possuíam o plano e, dentre os
Municípios sem o plano, 80% eram de pequeno porte.

Os Municípios de pequeno porte enfrentam grandes dificuldades, pois

não há condições técnicas e financeiras para elaboração do plano municipal
de mobilidade no próprio Município. Além disso, os projetos apresentados
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para captação de recursos da União competem com projetos mais complexos
elaborados por Municípios de médio e grande porte.

Os Municípios de médio porte também possuem dificuldades, mas

apresentam quase o dobro em planos elaborados ou em elaboração em relação
aos de pequeno porte. Os Municípios de grande porte, que possuem recursos
técnicos e financeiros, também enfrentam dificuldades, já que 65,1% ainda
estavam elaborando seus planos locais.

O que pode auxiliar Municípios de peque-

no porte é a integração para a elaboração do
plano, um bom exemplo o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianó-

polis (Plamus). Um estudo técnico contratado

diretamente pelo BNDES, com recursos provenientes do Fundo de Estruturação de Projetos
(FEP), com acompanhamento direto do governo

do Estado de Santa Catarina e dos Municípios
da área de abrangência do estudo:

3.1.2 Competências e o novo prazo
O planejamento da mobilidade deve abranger as melhores estraté-

gias de priorização e distribuição de recursos públicos, promovendo arranjos

institucionais fundamentados em diretrizes e orientações que surgem das
demandas da população. O plano é um instrumento legítimo e uma referência para implementação das políticas públicas, não somente de mobilidade e
acessibilidade, mas a sua integração com outras áreas.
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UNIÃO

Estabelece as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana:
• apoia implantação de projetos de infraestrutura
por meio de repasses de recursos, financiamento
ou avaliza empréstimos internacionais;

• gerencia o transporte interestadual e internacional
de passageiros;

• gerencia e fiscaliza o trânsito em vias federais (rodoviárias, ferroviária, aquaviárias e aéreas) – por

meio do Denatran, Dnit, ANTT, PRF, Antaq e Anac.
(art. 21, CF e art. 21, CTB)

ESTADOS
27

Estabelece as diretrizes da Política Metropolitana de
Mobilidade Urbana:
• define modo de transporte, em acordo com os governos municipais e integrado aos planos;

• gerencia o trânsito em vias estaduais e o transporte
intermunicipal;

• implanta projetos, principalmente nas capitais;

• gerencia e fiscaliza vias estaduais, condutores e veí-

culos – por meio dos Detrans e DERs. (art. 22, CTB)

Planeja e gerencia a mobilidade urbana:
• define a rede de transporte público e os modos de
transporte coletivo adequados à demanda;

• planeja e gerencia o transporte público;

MUNICÍPIOS •
5.568

implanta projetos com recursos próprios ou repassados pelo governo estadual ou federal.

A elaboração dos planos constitui-se como condição obrigatória para

o repasse de recursos financeiros da União para gestão da mobilidade urba-

na. O prazo para elaboração dos planos foi estendido pela Lei 14.000/2020,
conversão da Medida Provisória 906/2019, que alterou a Lei 12.587/2012.
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O novo prazo para a elaboração dos planos municipais de mobilidade é uma conquista municipalista,
prevista no § 4º, art. 24, da Lei 12.587/2012:

I – até 12 de abril de 2022, para Municípios com mais
de 250 mil habitantes;

II – até 12 de abril de 2023, para Municípios com até
250 mil habitantes.

A aprovação do plano de mobilidade urbana pelos Municípios deve ser

informada à Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos do Minis-

tério do Desenvolvimento Regional. Encerrado o prazo estabelecido, os Municípios que não tenham aprovado o plano apenas poderão solicitar e receber

recursos federais destinados à mobilidade urbana caso sejam utilizados para
a elaboração do próprio plano.

O órgão responsável pela Política Nacional de Mobilidade Urbana de-

verá publicar a relação dos Municípios que deverão cumprir o disposto no §
1º do art. 24 da PNMU.

3.2 Plano Municipal de Mobilidade
3.2.1 Contexto
Os Municípios ganharam papel relevante na Política Nacional de Mo-

bilidade Urbana, instituída pela Lei 12.586/2012. Entre as competências
previstas, está a elaboração do plano municipal de mobilidade, que será um

instrumento que contempla o diagnóstico do panorama atual, plano para a
gestão das demandas e qualificação da mobilidade e diretrizes para a implantação, gerenciamento e monitoramento.

Os critérios mínimos para elaboração do Plano de Mobilidade Munici-

pal, previstos na Lei 12.586/2012, são:
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• planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem

como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano e não motorizado;

• prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços

de transporte público urbano, que tem caráter essencial (Política
Tarifária de Transporte Público Coletivo);

• capacitar pessoas e desenvolver as instruções vinculadas à política
de mobilidade urbana do Município;

• garantir a participação social;

• lei aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores.
A lei permite que os Municípios usem novos tributos para desestimu-

lar o uso do automóvel, mas isso contrasta com os incentivos que a União dá

à aquisição dos mesmos em face de um modelo econômico dependente das
montadoras. Além disso, 3.915 Municípios ficam fora do alcance da lei, por
terem menos de 20 mil habitantes.

Nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual,

o plano de mobilidade urbana deverá ter foco no transporte não motorizado

e no planejamento da infraestrutura urbana destinada aos deslocamentos a
pé e por bicicleta, de acordo com a legislação vigente.

A participação social é primordial ao longo de todo processo de cons-

trução do plano municipal de mobilidade urbana, incluindo o mapeamento

dos principais atores e a criação de instâncias democráticas de participação,
como consultas e audiências públicas. O objetivo é aumentar a eficiência das

políticas públicas, descentralizando o poder, com compartilhamento de responsabilidades e ampliação de canais que favoreçam a transparência, buscan-

do garantir que as medidas estabelecidas atendam às demandas prioritárias
da sociedade.
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Acesse o guia Bicicleta nos Planos para a inclusão da

bicicleta nos Planos de Mobilidade Urbana:

Conheça o guia Infraestruturas Provisórias para a

Mobilidade Ativa: medidas de ciclomobilidade para
adaptar as ruas no combate à pandemia:

As ações para promover a mobilidade sustentável devem ser avaliadas e

adaptadas às realidades de cada Município. As diretrizes devem ser detalhadas

em ações mais concretas. A seguir estão algumas situações mais específicas2.
• Municípios de pequeno e médio porte: pensar formas de integração
com cidades vizinhas, com consórcios ou outros formatos, respeitan-

do os princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana; adotar
soluções mais baratas, mas que permitem melhorar o desempenho do

transporte coletivo, como faixas exclusivas de ônibus; buscar formas
adaptadas à sua cidade de estabelecer consultas temáticas, regionais
e conselhos participativos para debater soluções mais sustentáveis;
caso não tenha transporte coletivo, criar, ou regulamentar o serviço

existente que atenda às demandas de deslocamento da cidade; mu2 Saiba mais em: https://mobilidadenaseleicoes.org.br/candidaturas/propostas/
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nicipalizar o trânsito, buscando aumentar a regularização da docu-

mentação de motoristas e a fiscalização do cumprimento das leis.

• Municípios em regiões metropolitanas: fortalecer, perante o gover-

no estadual e as prefeituras de Municípios vizinhos, a integração dos
sistemas de transporte público (como bilhetes unificados e integração tarifária); implantar infraestrutura de conexão com Municípios

vizinhos via bicicleta (como ciclovias) e a pé (calçadas e travessias
contínuas); desenvolver o planejamento da mobilidade articulado à

política econômica e urbana para reduzir a concentração de viagens
para a cidade central da região metropolitana.

• Municípios cortados por rodovias: priorizar a construção de travessias de pedestres em rodovias no mesmo nível do carro, em vez de

passarelas, com dispositivos para redução de velocidades; demandar
órgãos de trânsito estaduais e federais e/ou suas concessionárias para

a instalação e manutenção de infraestrutura e sinalização específica
para ciclistas e pedestres e acalmamento viário.

• Municípios turísticos: preparar planos de mobilidade para os períodos de temporada para atender o aumento do volume de tráfego; canalizar recursos da atividade turística para investimentos em

mobilidade ativa; implantar estruturas que permitam a circulação
de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em áreas com calçamento tombado pelo patrimônio.

3.2.2 Critérios mínimos
O plano de mobilidade urbana é o instrumento de efetivação da PNMU

no âmbito municipal. De acordo com a legislação, o plano de mobilidade deve
ser integrado ao plano diretor, incorporando os novos princípios de uma mobilidade mais sustentável.

Dentro da perspectiva exposta no PlanMob (Ministério das Cidades,

2015), o Quadro 3 apresenta a incidência provável de tema de acordo com o
porte do Município para elaboração do plano.
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Quadro 3 – Temas a considerar na elaboração
do plano municipal de mobilidade
Temas
Integração da mobilidade com
planejamento e ordenação do
uso do solo
Classificação, hierarquização do
sistema viário e organização da
circulação
Implantação e qualificação de
calçadas e áreas de circulação
a pé
Criação de condições adequadas à circulação de ciclistas

20 a 60 60 a 100 100 a 250 205 a 500 + de 500
mil hab. mil hab. mil hab.
mil hab. mil hab.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Priorização do transporte coletivo e implantação de sistemas
integrados
Política tarifária e redução do
custo do transporte coletivo
urbano
Instrumentos para controle e
desestímulo do transporte individual motorizado
Promoção da acessibilidade
universal
Circulação viária e condições
seguras e humanizadas
Acessibilidade e transporte coletivo para a área rural
Transporte de carga
Estruturação institucional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonte: Ministério das Cidades, 2015.
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3.2.3 Mobilidade e os ODS
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável compõem a Agenda

2030 da ONU e somam 17 objetivos, com 169 metas a serem priorizadas até
2030, com foco em dados Municipais e na sua natureza transversal. O Brasil
está entre os 193 Estados membros da ONU que adotaram a Agenda 2030.

A agenda é global, mas os temas são cruciais para os Municípios, e mui-

tas ações já são implementadas pelos governos municipais, estaduais e nacio-

nais, organizações diversas, universidades, empresas, bancos, entre outros.
O objetivo é utilizá-los para facilitar o desenvolvimento de ações integradas,
com uma visão de ações que se relacionem e que envolvem diferentes áreas e
grupos, erando impactos reais na construção do desenvolvimento sustentável.

A mobilidade urbana é um tema transversal em todos os ODS e, para

ampliar a visualização, as diretrizes foram alinhadas aos ODS.
Quadro 4 – Diretrizes alinhadas aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Reduzir as desigualdades,
promover a inclusão e participação social, desenvolvimento
de pessoas e acessibilidade;
Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos
sociais;
Proporcionar melhoria nas
condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade;
Promover o desenvolvimento
sustentável com a mitigação dos
custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de
pessoas e cargas nas cidades; e
Consolidar a gestão democrática
como instrumento e garantia da
construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

IGUALDADE
DE GÊNERO

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

FOME ZERO

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

IGUALDADE
DE GÊNERO

BOA SAÚDE
E BEM-ESTAR

ENERGIA
ACESSÍVEL E LIMPA

EMPREGO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

ENERGIA
ACESSÍVEL E LIMPA

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

ÁGUA LIMPA
E SANEAMENTO

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

Fonte: ONU.
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A mobilidade urbana enfrenta grandes desafios nas políticas de trans-

porte público coletivo e ativo, incentivos ao veículo individual e contingenciamento de recursos. O aumento das emissões impacta ambientalmente, já

os impactos econômicos e sociais são ocasionados pelas mortes e sequelas do
trânsito e pela falta de acesso à direitos e oportunidades.

Acesse o fôlder Mobilidade Urbana e os Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável e veja o impacto da mobilidade em todos os ODS. O objetivo é

ampliar a visualização dos impactos e qualificar
os debates e integração dos objetivos e metas:

A coleta de dados atualmente é um grande desafio, até mesmo para o

governo federal, já que as pesquisas abordam diferentes temas, muitas vezes
não dialogam e a coleta não segue um padrão. Um exemplo é a Pesquisa de
Informações Básicas Municipais (Munic), do IBGE, que é o levantamento de

informações sobre a estrutura, a dinâmica e o funcionamento das instituições

públicas municipais, tendo como unidade de investigação o Município e como
informante principal a prefeitura, por meio dos diversos setores que a compõem.
Aplicada anualmente, é uma das fontes de dados por Municípios utilizada.

Alguns sistemas de políticas reguladas, como os de saúde, educação

e assistência social, que recebem recursos continuados, podem subsidiar as

políticas de mobilidade. Um exemplo são os registros de mortes e sequelas
no trânsito, já que o atendimento registra o local e o custo das internações e
atendimento. A avaliação da linha histórica dos dados pode fortalecer algum
indicador, como números de mortos no trânsito por habitante, e assim mostrar o resultado de ação realizada pelo Município ou até mesmo a falta de investimento em segurança dos demais Entes em vias federais e estaduais, onde
as ocorrências são maiores e impactam diretamente o sistema municipal.
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Imagem 1 – Panorama Trânsito e Mobilidade CNM

(https://www.cnm.org.br/exclusivo/conteudo/exclusivo)

Algumas fontes oficiais do governo federal podem ser utilizadas na

construção de indicadores, além de considerar a integração com as demais
áreas, são eles:

• dados populacionais e socioeconômicos – censo demográfico (fonte: IBGE);

• Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio – Pnad (fonte: IBGE);

• dados de frota de automóveis, motocicletas, veículos comerciais leves

e caminhões têm como fonte o Departamento Nacional de Trânsito
(fonte: Denatran);

• número anual de óbitos de pedestres, ciclistas, automóveis, ônibus,

motociclistas, veículos pesados e de outros acidentes de trânsito
(fonte: Sistema Único de Saúde – Datasus);

• Pesquisa Nacional de Mobilidade Urbana, Municípios de mais 250
mil habitantes (Semob - MDR);

• Portal da Cidadania dos Tribunais de Contas dos Estados.
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A Mandala ODS é um aplicativo disponibilizado

aos gestores públicos municipais e à sociedade
que possibilita diagnosticar, monitorar e avaliar o

Mandala
ODS

desempenho dos Municípios brasileiros quanto ao
nível do alcance da Agenda 2030 e dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O Município visualiza o grau de desenvolvimento de acordo com

quatro dimensões: econômica, social, ambiental e institucional.
A ferramenta disponibiliza 28 indicadores dos 5.570 Municípios
brasileiros, os quais são considerados em seis grupos distintos para
fins de análise e comparação.

3.2.4 Etapas para elaboração do plano de mobilidade
O plano municipal de mobilidade deve determinar as ferramentas

utilizadas em cada etapa para resultados em pequena escala e de execução
imediata, possibilitando o desenvolvimento de iniciativas e soluções aplica-

das para a identificação de potencialidades para a integração dos modais de

deslocamento, para o desenvolvimento de serviços e equipamentos em pontos de sobreposição de fluxos e para a acessibilidade universal sustentável.
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Figura 4 – Procedimentos para elaboração do
plano municipal de mobilidade

1 – Criação do órgão de trânsito na prefeitura
2 – Elaboração do Plano de Mobilidade (Diagnósticos)
3 – Comissão Técnica e Comunitária Municipal
4 – Planejamento e Metodologia
5 – Elaboração ou Termo de Referência e Licitação
6 – Mapeamento e consolidação
7 – Audiência Pública e Participação Social
8 – Aprovação
Fonte: CNM, 2016.

É primordial que o Município realize um mapeamento da sua realidade,

determinando suas prioridades. O plano será um instrumento que contemplará o diagnóstico do panorama atual, plano para a gestão das demandas e

qualificação da mobilidade e as diretrizes para a implantação, gerenciamen-

to e monitoramento, e é um processo que deve ser revisado constantemente
para se ajustar às demandas.
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A CNM elaborou a cartilha Os desafios para

atender às exigências do Estatuto da Metrópole,

com orientações mais detalhadas sobre o tema,
ilustrando os principais aspectos do plano de
mobilidade (princípios, objetivos e diretrizes)

e o detalhamento do das etapas de elaboração:

Replicar modelos existentes não soluciona nem previne os prejuízos de-

correntes da ausência do planejamento urbano, já que os Municípios possuem
porte e realidades distintas no que se refere ao desenvolvimento social, econômico e ambiental. É importante lembrar que o planejamento é um processo,

e periodicamente o plano deve ser revisto para se adequar a novas realidades,
mas a viabilização dos recursos financeiros necessários é a maior dificuldade
para implantar o plano na cidade.

É necessário que a União e os Estados realizem apoio técnico e finan-

ceiro direcionados os Municípios de médio e pequeno porte, já que os recur-

sos federais destinados à mobilidade contemplam, de forma restrita, grandes
cidades e não estão em conformidade com o previsto para investimentos em
mobilidade urbana.

A CNM, com o Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Mi-

nistério das Cidades), elaborou um tutorial e está disseminando a cartilha e
sistema simplificado para auxiliar os Municípios na elaboração do plano municipal de mobilidade.

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

59

Acesse o Sistema de Apoio à Elaboração de Planos
de Mobilidade

Com o objetivo de apresentar as competências municipais quanto à gestão do trânsito
e à Política Nacional de Mobilidade Urbana,

contemplando a regulamentação de serviços
de transporte, a CNM lançou a cartilha Transporte Municipal: orientações sobre a regulação

dos serviços, para auxiliar na elaboração de le-

gislação local adaptada à realidade municipal:

3.2.5 Projeto Movimente e outras ações
Os Municípios que estão elaborando o plano com recursos próprios

evidenciam o esforço aplicado sem o apoio previsto na Política Nacional de
Mobilidade Urbana. O intuito é que a melhoria na gestão possa aprimorar o

acesso, a mobilidade e o trânsito, além do processo de transparência, garantindo a participação social por meio de boas práticas que permitam a troca
de experiência.

Avaliando o interesse e o esforço dos gestores públicos, mesmo sem o

apoio técnico e financeiro da União, a Confederação Nacional de Municípios
criou o Projeto Movimente, que é um projeto-piloto em parceria com o Grupo

Smart da Universidade de Michigan, para implementar a metodologia Smart
no Município de Valparaíso de Goiás (GO).
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A estrutura da Figura 5 ilustra os quatro passos da Metodologia Smart

e a seguir apresentamos um resumo das atividades em cada etapa.
Figura 5 – Metodologia Smart

Fonte: CNM (2015).

Identificando e engajando os atores locais: os participantes são iden-

tificados para a primeira reunião que define a área e o planejamento das ati-

vidades no dia do mapeamento. Os atores/líderes podem ser empresários de
diversas áreas, financiadores, investidores, governo, ONGs e sociedade civil,
acadêmicos e cidadãos.

Mapeamento: o mapeamento dos sistemas de transporte existentes,

os serviços, os corredores, as conveniências e as densidades identificando os
pontos de interseção, ou as centrais que, em conjunto, constituem a grade
atual da Nova Mobilidade. A elaboração da matriz utilizada para a reprodução

dos trajetos nos mapas é possível graças à contribuição dos representantes e
usuários dos principais meios de transporte e rotas do Município.

Desenvolvimento de ações: o plano-piloto envolve a identificação do

foco e a da área-piloto, permitindo a melhor visualização da comunidade ou da
região, por meio de hologramas e outras ferramentas, apresentando os fatores
envolvidos na tomada de decisão sobre onde e quando estabelecer as ações.

Movendo mentes: o desenvolvimento integrado e sustentável para o

transporte urbano requer mais do que a movimentação de produtos e de in-
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divíduos e envolve também a tarefa complexa de mover mentes, de modo a

abordar novas tendências sociais, como as redes sociais; novos serviços compartilhados, como as cooperativas de carro e o compartilhamento de bicicletas;
tecnologias que permitam a integração e informação aos usuários.

A adaptação da Metodologia UM-Smart para a mobilidade urbana in-

tegrada e sustentável auxiliou o Município a iniciar o plano de mobilidade e
trouxe diversos resultados:

• colaboração entre os atores locais em ações nas áreas de mobilidade;

• capacitação dos atores locais para encontrar soluções para a mobi-

lidade urbana, visando ao desenvolvimento econômico e ao planejamento integrado;

• desenvolvimento de ações que contribuam para a elaboração e integração dos planos municipais;

• disseminação do conhecimento por meio do guia elaborado pela área
técnica de trânsito e mobilidade da CNM.

Acesse o Guia Metodológico Projeto Movimente:
Projeto de Mobilidade Sustentável – Metodologia Smart
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Apesar dos desafios, muitos Municípios são referência, até em âmbito

internacional.

• Rio Branco (AC) é o exemplo de priorização da bicicleta como meio
de transporte. Integrou o projeto do plano diretor ao plano diretor

de transporte e trânsito. Possui uma das maiores redes cicloviárias
per capita do país.

• Londrina (PR) lançou em 2004 o Projeto “Calçada para Todos”. O

projeto ganhou o III Concurso Cidades Ativas e Saudáveis. Foi criado
um Manual de Procedimentos para Construção de Calçadas.

• Uberlândia (MG) é uma das 100 cidades do mundo em acessibilidade pela ONU. Em 2009 foi premiada como “Melhor Transporte do
Brasil”. Primeira cidade a ter 100% de transporte público acessível.

• Curitiba (PR) é modelo de planejamento sustentável. É pioneira
na instalação de faixa exclusiva para ônibus e o BRT, otimizando e

integrando os transportes, ocupação do solo e desenvolvimento da
habitação.

• São José dos Campos (SP) possui um plano de mobilidade urbana citado como referência no evento internacional da Embarq em

2015. Adotou ações para priorização do transporte público e outros
modais menos poluentes.

• Campina Grande (PB) foi uma das primeiras do país a entregar o

plano de mobilidade urbana ao Ministério da Cidades. O plano integra mobilidade e a ocupação do solo e é referência em gestão da
mobilidade.

• Aracaju (SE) possui o melhor projeto cicloviário do país, premiado

no Salão Duas Rodas, em São Paulo. O reconhecimento desse trabalho
foi uma promoção da Associação Nacional dos Transportes Públicos
(ANTP) e da Associação Brasileira dos Fabricantes, Distribuidores e
Importadores de Peças e Acessórios (Abradibi).

• São José dos Campos (SP), Sorocaba (SP), Uberlândia (MG) e Teresina (PI): o Ministério das Cidades irá selecionar um deles para um
projeto internacional de eficiência energética em mobilidade urbana,
desenvolvido entre os governos brasileiro e alemão.
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Cadastre sua boa prática e compartilhe com outros Municípios!
Os gestores públicos municipais que desejam se cadastrar alguma boa

prática de trânsito e mobilidade com a Confederação Nacional de Municípios
(CNM), podem registrar aqui:

Registre aqui sua Boa Prática.

O nosso cadastro de boas práticas será permanente e tem o objetivo

de disseminar e valorizar as ações municipais na área de mobilidade, além

de promover a troca de experiência entre os Municípios. As ações serão com-

partilhadas nos materiais produzidos pela CNM para orientação dos gestores.
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4

FINANCIAMENTO

4.1 Gestão do Transporte Público
4.1.1 Contexto
A mobilidade é um direito que permite o acesso aos outros direitos,

como o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à cultura, de ir e vir, dentre

outros. Os direitos sociais estão definidos em normas constitucionais, devem
ser proporcionados pelo poder público, possibilitando a equalização de situações de desigualdades sociais, relacionado ao direito de igualdade.

A dispersão urbana impacta fortemente a vida da população, tornando

os custos dos serviços urbanos maiores. Dessa forma, a relação entre oferta e
demanda no setor de transporte público gera custos operacionais elevados e

baixa eficiência, o que leva o setor a perder passageiros ano a ano. Segundo a
Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), 70% das

ruas são ocupadas por carros de passeio que transportam apenas 25% das
pessoas e essa lógica precisa ser alterada.

Um dos maiores desafios do setor são os contratos de concessão. Com

a Lei 8.987/1995, regulamentadora das concessões e permissões de serviços
públicos, as licitações tornaram-se necessárias e obrigatórias. Os Municípios

ainda enfrentam grandes desafios quanto a organização e segurança jurídica

dos contratos, além das dificuldades em amarrar as exigências que garantam

a qualidade e empenho dos empresários de ônibus que, por vezes, destacam
exigências desnecessárias.

A concorrência permite às empresas oferecerem uma variedade de

produtos com preços e qualidades diversas. No transporte público, o quadro

não é diferente, mas a melhoria muitas vezes não ocorre por falta de mercado

competitivo. Por conta de contratos firmados por algumas empresas de ônibus,
sujeitas a um preço fixado, os Municípios enfrentam dois grandes problemas:
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1) burocracia para novos competidores;
2) anulação do sistema de preços.

A economia é movida por empreendedores. E o papel deles é identificar

uma necessidade e oferecer uma solução. É por isso que na cidade surgem as
vans e táxis-lotação, que oferecem rotas para as populações de bairros, sem
contar o suporte que outros modais podem dar em época de greve.

Os efeitos negativos de um transporte público oneroso e de má quali-

dade não estão restritos à questão da mobilidade urbana. Prejudicam também
outras áreas vitais para a vida do cidadão, como saúde, educação, finanças e

cultura. Um dos problemas apresentados pelos Municípios é a dificuldade em

abrir licitações para novas empresas de transporte para promover a qualidade
na prestação do serviço.

O grande desafio é que são vários agentes intervindo no planejamento

do transporte na maioria do país, já que, dos 5.568 Municípios, 38% possuem
transporte municipal e 86% possuem transporte intermunicipal. Contudo,

o monopólio na exploração dos transportes prejudica a qualidade do serviço
prestado. O Diagnóstico do Transporte Coletivo por Ônibus no Estado do Rio

Grande do Sul de 2014 mostra que mais da metade dos 166 Municípios que
oferecem transporte público no Rio Grande do Sul não tem qualquer contrato
de prestação do serviço resultante de licitação. O dado é um dos mais alarmantes entre os apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Algumas ações que prejudicam as licitações e/ou obrigam Município a

prestar serviço de transporte público estão descritas a seguir.

4.1.2 Prestação do serviço de transporte público
O STF reconheceu a repercussão geral da matéria tratada no Recurso

Extraordinário com Agravo (ARE) 743485, em que se questiona a prestação
de serviço público de transporte coletivo mediante simples credenciamento,

sem licitação. No caso, o processo discute se a modalidade afronta o art. 175
da Constituição Federal, segundo o qual cabe ao poder público prestar serviços públicos diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre
por meio de licitação.3

3 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302767&caixaBusca=N.
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O ARE teve origem em ação ajuizada pelo Consórcio Intermunicipal da

Bacia do Juquery contra a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de

São Paulo (EMTU-SP) na qual buscou a nulidade de dispositivos do Contrato
STM/EMTU 3/2006 relativos à reserva técnica operacional do poder concedente e aos Operadores Regionais Coletivos Autônomos (Orcas).

A sentença julgou procedente o pedido para anular as cláusulas questio-

nadas sobre a reserva técnica operacional em situações de normalidade, com
a consequente paralisação da atividade dos condutores regionais coletivos

autônomos. O juízo concluiu que a contratação dos Orcas sem licitação e sem
aprovação dos Municípios envolvidos é válida apenas em casos de emergência,

pois retira dos Entes locais a competência para fiscalizar o transporte coletivo.

Impactos: cumpre ao guarda maior da Constituição Federal elucidar,

ante o preceito do art. 175 da Carta da República, se a prestação de serviço

público de transporte coletivo pode ser incrementada mediante simples credenciamento de terceiros, sem licitação. O tema mostra-se passível de ser veiculado em inúmeros processos.

4.1.3 Acordo judicial impede licitação para transporte público
Em 2012, o Município e as empresas de ônibus assinaram um acor-

do judicial que impede a realização de licitações para a contratação de novas
companhias de ônibus pelo prazo de dez anos. O acordo foi firmado após as
três empresas ingressarem ações contra o Município por causa de dívidas que

contabilizavam mais de R$ 8 milhões, desde 2000. A gestão municipal alegou
que a decisão, protocolada na 3º Vara Civil e de Fazenda Pública de Macapá,
impossibilitou os certames, mas destacou a existência de um edital.

Impactos: o acordo judicial das empresas foi fraudulento e o Municí-

pio está com uma ação no Ministério das Cidades para cancelar esse acordo.

Estão impedidos de licitar por causa dessa ação. A lei de licitação não

permite isso e esses cálculos, das dívidas devidas pela prefeitura às empresas,

não foram comprovados. A Política Nacional de Mobilidade Urbana determina,
no art. 10, que todas as prefeituras deveriam realizar a contratação dos ser-

viços de transporte público coletivo precedida de licitação até abril de 2015,
prazo para a execução da política por parte dos Municípios.
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4.1.4 Licitação para concessão de transporte público
O Município de Teresina ajuizou Reclamação (RCL 8550) no Supre-

mo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de derrubar decisões judiciais que
permitem a prorrogação, por mais sete anos, dos contratos de concessão de

transporte coletivo na capital do Piauí com as empresas em atividade. O Município quer que seja realizada licitação para a contratação das empresas que
vão prestar o serviço na cidade.

A ação relata a existência de processos em tramitação na justiça daque-

le Estado que tiveram decisões controversas. Enquanto a 1ª Vara da Fazenda
Pública de Teresina determinou que fosse realizado o procedimento licitatório, a 2ª Vara da Fazenda do Município, em outro processo, determinou que os
contratos das empresas em atuação fossem prorrogados por mais sete anos.

A decisão de prorrogar os contratos foi suspensa pelo STF, afirma o Mu-

nicípio de Teresina. Mesmo assim, prossegue a ação, foi prolatada uma senten-

ça pelo juiz da 2ª Vara, confirmando a decisão de renovar os atuais contratos.
Mais uma decisão, neste mesmo sentido, foi proferida pelo desembargador-

-relator de um recurso ajuizado no Tribunal de Justiça do Piauí. A reclamação
pede a suspensão destas decisões que determinam a renovação dos contratos
de concessão do transporte coletivo em Teresina, até o julgamento final do
processo, por desrespeito ao decidido pela Corte na STA 89.

4.1.5 Decisão judicial de transporte a estudantes
O Ministério Público de São Paulo ajuizou ação civil pública com a fi-

nalidade de compelir a prefeitura a restabelecer o transporte intermunicipal
gratuito aos estudantes de curso superior ou técnico profissionalizante não

oferecido pelo Município. O juízo da 2ª Vara do Foro Distrital de Américo Brasiliense deferiu liminar impondo a retomada da prestação do serviço até o
final do julgamento da ação, sob pena de multa de R$ 50 mil em caso de descumprimento. Essa decisão foi mantida pelo Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJ-SP) ao apreciar recurso.4

4 Saiba mais: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=311906.
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No Supremo, o Município alegou que a liminar caracteriza violação

grave da economia pública local e interfere da discricionariedade da execução
orçamentária. A despesa mensal do serviço, alega, é de R$ 90 mil.

Impactos: segundo informações constantes em parecer da Procurado-

ria Geral da República (PGR), também favorável ao indeferimento do pedido

pelo STF, o Município deixou de fornecer o serviço de transporte desde 2 de

fevereiro de 2015, prejudicando 700 estudantes que precisavam se deslocar
para cidades vizinhas.

4.1.6 Presidente do STF mantém liminar que obriga Município a
prestar serviço de transporte público
A análise do Supremo Tribunal Federal destaca a violação de direitos

constitucionais e a necessidade de concessão de medida liminar para garantir o restabelecimento da adequada prestação de serviço público essencial de
transporte coletivo municipal e a interrupção da utilização de ônibus escolares

nas linhas regulares de transporte público coletivo no Município de Miracatu.5

A determinação da primeira instância é de que o Município disponibilize

aos moradores, diretamente ou por terceiros, transporte público adequado e

seguro, até que seja realizada licitação para se contratar empresa que opere o
serviço de transporte coletivo, sob pena de multa, além da proibição do uso
de veículos de transporte escolar no serviço regular de transporte público.6

A judicialização do sistema público de transporte é um desafio em di-

versos Municípios. Os julgamentos das ações impetradas pelas empresas determina um sistema de transporte público que funciona sob liminar em diversos
Municípios – dessa forma fica muito difícil avançar. É necessário resolver essa

questão para que sejam abertas as licitações e mais empresas possam operar
nas cidades. As ações judiciais não possuem impacto quantitativo, mas, em
alguns casos, o impacto financeiro e social é de grandes proporções.

5 Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291763&caixaBusca=N.
6 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291763&caixaBusca=N.
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4.2 Financiamento da Mobilidade
4.2.1 Contexto
Os recursos para a gestão do sistema e para o financiamento dos progra-

mas de obras necessárias aos planos de mobilidade devem contar com aportes
oriundos das três esferas de governo. A fonte dos recursos financeiros para a
elaboração do plano apresentada na pesquisa mostra que 68,79% dos Municí-

pios que elaboraram o plano o fizeram com recursos próprios e sem qualquer
apoio financeiro. Dentre os que não elaboraram o plano, as maiores dificuldades são a ausência de recursos técnicos e financeiros (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Recursos municipais para elaboração do plano de mobilidade
Recursos - Elaboração do
Plano
6%

6%

11%

8%

69%
Não têm recursos
Recursos Próprios
Por Meio de Convênio
Recursos Estaduais
Recursos Federais

Fonte: CNM (2015).

Em grande parte, as administrações municipais não conseguem superar

tais dificuldades para os deslocamentos da população e é visível que, em ge-

ral, não há definição de uma política de mobilidade urbana que objetive equacionar as ações e apropriar os recursos financeiros destinados à mobilidade.

Os montantes obtidos com a arrecadação do sistema municipal não são

suficientes para seu custeio. A administração municipal complementa periodicamente o volume de recursos configurando o subsídio direto ao transporte

urbano, chegando a 20% em alguns Municípios – um valor alto para o padrão
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de subsídio praticado no Brasil mas ainda significativamente abaixo do subsídio encontrado em grandes cidades do exterior – e consolidando uma tendên-

cia de alta verificada no último triênio. A ampliação do subsídio seria viável
desde que abertas novas fontes de arrecadação, algumas ainda não possíveis
na prática tributária vigente.

O subsídio tarifário para o transporte público está previsto na lei de

mobilidade urbana (Lei 12.587/2012), sendo definido como a diferença entre
a tarifa cobrada do usuário (tarifa pública) e a tarifa de remuneração, que é

necessária para cobrir todas as despesas da concessão incluindo a depreciação
e a remuneração de capital.

A adoção de subsídios levanta dúvidas sobre sua utilização, seja nos

aspectos técnicos ou jurídicos, ambos tendo como pano de fundo os refle-

xos econômico-financeiros. Uma das questões é se técnica e juridicamente é
correta a adoção de subsídios em contratos de concessão em curso e que não
preveem a utilização do subsídio.

4.2.2 Fontes adicionais de recursos
As fontes adicionais de recursos podem financiar o transporte público

coletivos:

• ampliação da arrecadação com as empresas empregadoras;

• ampliação da arrecadação baseada no uso do automóvel em determinadas áreas da cidade;

• arrecadação com o comércio, eventual beneficiário do aumento da
circulação;

• financiamento cruzado com alíquotas sobre os combustíveis. Como
é de conhecimento público, a Contribuição de Intervenção no Domí-

nio Econômico (Cide) – que traz em seu art. 1º: “O produto da arrecadação da Cide será destinada, na forma da lei orçamentária, ao: [...]

III - financiamento de programas de infraestrutura de transportes”

– esteve com alíquota zerada nos últimos anos. Qualquer que seja a

forma adotada de financiamento ao subsídio, necessariamente deve
passar por amplo processo de discussão social.
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• as fontes de financiamento tradicionais estão restritas ao uso de re-

cursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Urbano (Fundurb), que
tem representantes do poder público e da sociedade civil e determina

a destinação dos recursos provenientes da arrecadação da outorga

onerosa, podendo destinar até 30% para a implantação de transpor-

te público coletivo, sistema cicloviário e de circulação de pedestres;

• Programa Avançar Cidades – Mobilidade, do Ministério do Desenvol-

vimento Regional, que financia o plano e obras de mobilidade urbana
com recursos do FGTS;

• BNDES, o principal organismo de financiamento de infraestruturas
no país. As fontes de financiamento ligadas ao governo federal são

essenciais para projetos e obras que extrapolam o âmbito da governança municipal mas são fundamentais para incrementar a integração metropolitana dos sistemas de mobilidade.

4.2.3 Recursos para subsidiar os gastos dos Municípios com
transporte
A Comissão de Desenvolvimento Urbano debateu, no dia 30 de setembro

de 2015, a proposta de criação de fundo para garantir gratuidade no transporte

público, além da criação de corredores exclusivos para ônibus nas cidades. A

gratuidade para pessoas com 65 anos ou mais foi determinada pelo Estatuto
do Idoso, lei federal que incide na mobilidade pública dentro dos Municípios,
tanto nos ônibus estaduais quanto nos ônibus municipais.

As leis federais que estabelecem as gratuidades no transporte não de-

terminam qualquer fonte de recursos e isso gera impacto nos Municípios, que

precisam custear ou repassar o valor na tarifa. Esse repasse, sem fonte de recursos, dificulta ainda mais a gestão e os esforços para melhoria do transporte.

Para a CNM, o fundo, quando bem desenhado, pode ser uma alternativa de in-

denização de Estados e Municípios na questão do transporte e se alinharia com
a Emenda Constitucional 90/2015, que tornou o transporte um direito social.

Os impactos da pandemia evidenciaram o debate sobre o financiamento

do transporte. Outros pontos relacionados à concessão e à busca de parcerias
para viabilizar o transporte público têm sido tratados pela CNM, principal-

mente a revisão do modelo do financiamento do transporte pela queda de
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30% da demanda nos últimos dez anos. A possibilidade de outras modalida-

des para tornar a delegação mais atrativa também é importante para permitir
que o Município defina um contrato que garanta a transparência e um melhor
equilíbrio tarifário.

Esse tem sido um dos principais pontos destacados pelos gestores

que enfrentam dificuldades de obter os dados das empresas de ônibus. Nes-

se aspecto, a CNM considera relevante a apresentação de propostas que não

envolvam apenas concessões comuns, mas outras opções, como as parcerias
públicas-privadas (PPPs).

Acesse a cartilha Como ter um transporte público

eficiente, barato e com qualidade na sua cidade.

O material orienta os gestores em relação ao
planejamento da mobilidade a longo prazo e a
importância de alinhar ao plano orçamentário

as ações que possam impactar positivamente
o acesso aos outros direitos, oportunidades de
emprego e a economia local:

Outra pauta importante é a aprovação do auxílio emergencial para o

transporte. A CNM entende que o valor proposto de R$ 4 bilhões no projeto

não será suficiente, mas é de grande necessidade para manter um serviço
essencial tão importante, principalmente com a possibilidade da retomada

econômica. A criação de um novo Marco Regulatório do Transporte Público
também é reforçada pelo presidente da CNM, Glademir Aroldi: “Criar esse

marco legal e uma legislação específica são muito importantes para que possamos ter um transporte público de qualidade no Brasil. Acredito que podemos ajudar nesse sentido”.

O art. 9º da Lei 12.587/2012 prevê que o regime econômico e finan-

ceiro da concessão e o da permissão do serviço de transporte público coletivo
serão estabelecidos no respectivo edital de licitação, sendo a tarifa de remu-

neração da prestação de serviço de transporte público coletivo resultante do
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processo licitatório da outorga do poder público. Entre as especificidades que
o Município deve observar referente a infraestrutura, modalidade e veículo

a ser utilizado, é importante elaborar um edital transparente e democrático,
que deve considerar os seguintes critérios7:

1. consulta pública: com prazos e com ferramentas efetivas de comunicação;

2. concorrência: garantindo a competitividade, sem limitar a posse

de garagem, permitindo a participação de empresas de outras na-

cionalidades, sem monopolização do serviço, prazo de iniciação
executável e evitando conflito de interesses;

3. contrato das empresas: prazo do contrato justificado pelo modelo
econômico financeiro (art. 9 da Lei 12.587/2012), fiscalização ele-

trônica das empresas prevista em contrato e extinção e prorrogação
do contrato devem ser detalhados;

4. tarifa e custo do transporte: utilização de receitas acessórias e subsídios para reduzir o custo para o usuário e o aumento da tarifa não
deve constar no contrato;

5. mudanças nas linhas: participação social e ampliação da rede para
atrair usuários;

6. controle e fiscalização por GPS: indicado, facilita a fiscalização e
fornece dados para serem divulgados aos usuários;

7. direitos dos usuários: seguir o Decreto 6.523/2008. Informações

aos usuários previstas em contrato para publicação e comissão de
fiscalização do serviço.

4.2.4 Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana
O Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana financia a elabora-

ção de planos de mobilidade e obras para melhoria da circulação das pessoas

nos ambientes urbanos, voltadas à qualificação viária, ao transporte público

coletivo de caráter urbano, ao transporte não motorizado (transporte ativo) e
à elaboração de planos de mobilidade urbana e de projetos executivos.

7 Saiba mais em: https://idec.org.br/sites/default/files/especiais-banners/guia-boas-praticas-licitacao-onibus.pdf.
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Os recursos disponibilizados para o programa são de financiamento,

oriundos do FGTS, conforme disposições constantes no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – Pró-Transporte, regulamentado pela Instrução Normativa nº 27/2017.

O programa está dividido em dois grupos, conforme o porte populacio-

nal do Município. O Grupo 1 é composto por todos os Municípios com popu-

lação igual ou inferior a 250 mil habitantes. O Grupo 2 inclui os Municípios
com população superior a 250 mil habitantes.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O GRUPO 1:

Municípios com população até 250 mil habitantes

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O GRUPO 2:
Municípios com população superior a 250
mil habitantes

4.2.5 Recursos do Sistema Renainf
O Sistema Renainf é o Registro Nacional de Infrações de Trânsito e é

um sistema do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) que registra

as infrações de trânsito cometidas em unidade federada diversa daquela onde
o veículo estiver registrado e licenciado, incluindo as infrações aplicadas pela
Polícia Rodoviária Federal (PRF), pela Agência Nacional de Transportes Ter-

restres (ANTT) e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O sistema permite que o órgão autuador notifique o proprietário do

veículo sobre a infração cometida e sobre a respectiva penalidade e vincule os
débitos existentes no Detran de registro do veículo. O Município que possui o

órgão executivo municipal de trânsito deve solicitar ao Detran estadual acesso ao Sistema Renainf. O sistema permite que o órgão autuador (órgão mu-
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nicipal de trânsito ou estadual, no caso de convênio) notifique o proprietário
do veículo e vincule os débitos existentes no Detran de registro do veículo.

Consulte os valores no site da CNM

4.2.6 O Funset
O aumento de veículos nas rodovias de todo o país eleva o risco de aci-

dentes. No entanto, os recursos parados no Fundo Nacional de Segurança e

Educação no Trânsito (Funset) atingiram valor recorde de R$ 764,5 milhões.

O Funset é gerido pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), do Ministério da Infraestrutura, por intermédio do programa Mobilidade Urbana
e Trânsito. O dinheiro do fundo, instituído em 1998, deve ser usado obriga-

toriamente em campanhas educativas, em projetos destinados a prevenção e
redução de acidentes e na articulação entre os órgãos do Sistema Nacional de

Trânsito. Por lei, 5% do valor das multas de trânsito devem ser depositados
mensalmente na conta do Funset.

Os recursos do Funset se encontram em grande parte alocados na cha-

mada “Reserva de Contingência”. O contingenciamento torna os recursos indisponíveis, a execução efetiva da verba do fundo muitas vezes atinge apenas
14,4%. A reserva costuma ser utilizada para facilitar a obtenção do superávit

primário do governo federal, ou seja, os recursos são contingenciados e auxiliam no fechamento das contas.
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4.2.7 Captação de recursos: Plataforma Êxitos
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) disponibiliza aos gesto-

res municipais, no espaço exclusivo, as constantes novidades sobre oportuni-

dades de captação de recursos para as mais diversas áreas de investimento, as
quais podem ser encontradas na Plataforma Êxitos – módulo Oportunidades.

A Plataforma Êxitos é uma das ferramentas do conteúdo exclusivo CNM

que concentra as informações e as orientações para a execução de obras, servi-

ços e compras de equipamentos, por eixo e áreas de atuação. Ela possibilita ao
Município uma visão geral e de forma personalizada sobre as oportunidades

que se adequam a seu perfil, levando em consideração o Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ), a localização geográfica, o número de habitantes e

a área de interesse, auxiliando numa pesquisa rápida e na tomada de decisões
acerca de quais pleitos priorizar.

As oportunidades são todas e quaisquer possibilidades de captação de

recursos para atendimento de demandas específicas e pontuais, com cronogra-
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mas predefinidos. Nesse módulo, a ferramenta concentra informações sobre
captação de recursos das mais diversas modalidades e esferas, nacionais ou

internacionais, por meio de editais, oportunidades da Plataforma Mais Brasil,
parcerias, financiamentos, transferências a fundo perdido, patrocínios, premiações, concursos, bolsas, cooperações, dentre outras.

Em cada oportunidade, o Município poderá acessar toda a legislação

vigente, os critérios de implementação, os prazos, as regras financeiras e toda

a orientação sobre a documentação necessária para prestação de contas dos
recursos recebidos.

Considerando o atual cenário de pandemia, torna-se cada vez mais

importante acompanhar as informações, as orientações e as novidades, a fim

de otimizar as possibilidades de captação de recursos. Pensando em auxiliar

os Municípios, a equipe Êxitos/CNM insere diariamente na plataforma novas
publicações de oportunidades, todas as portarias, leis, decretos, resoluções,
notas técnicas e notícias disponibilizadas pelas concedentes, sejam eles de

qualquer natureza jurídica, bem como de todos os canais oficiais do governo
federal e pelas áreas técnicas da CNM.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo dados do Denatran, em dez anos o número de automóveis do-

brou e o de motocicletas triplicou; as mortes com motocicletas dobraram, su-

perando as com automóveis, que aumentaram 30%. Os Municípios de pequeno
porte já possuem o mesmo percentual da frota de motocicletas que Municípios
de grande porte, o que comprova os impactos da mobilidade.

Os dados evidenciam que, no que se refere à mobilidade urbana, ainda

há muito que se avançar no país, já que aproximadamente 90% do Municípios ainda não elaboraram o plano municipal de mobilidade e 80% não se in-

tegraram ao Sistema Nacional de Trânsito como obriga o Código de Trânsito

Brasileiro, agregando mais um desafio para a mobilidade, já que a gestão do

trânsito é complementar à gestão da mobilidade local. A CNM ressalva que,
por se configurar como uma forma de gestão ainda em consolidação, alguns

Municípios já executaram planos que não funcionam efetivamente, já que os
deslocamentos intermunicipais competem aos Estados.

É possível observar que os recursos investidos e as ações desenvolvidas se

concentram na engenharia de tráfego e de fiscalização, e pouco é investimento
em ações educativas. O Código de Trânsito Brasileiro traz a obrigatoriedade da
coordenação de educação em cada órgão de trânsito, mas os recursos se concentram com a União e não são distribuídos de acordo com as competências
proporcionais de cada Ente.

Muitos programas de educação para o trânsito possuem foco no com-

portamento dos condutores e não no desenvolvimento da cidade, aspecto

importante pois a integração entre a mobilidade e seus usos permite a qualificação da vida urbana. Esse enfoque ganhou peso a partir da Lei de Mobilidade Urbana, em janeiro de 2012, e enorme impulso após as manifestações
de junho de 2013.

É necessária a discussão de temas sobre a prioridade para o transporte

coletivo, não motorizado e dos pedestres, a equidade do uso do espaço viário,

os prejuízos sociais, ambientais e econômicos causados pelos congestiona-
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mentos e pelo uso do transporte individual e o custeio do transporte público.

A Confederação Nacional dos Municípios possui um setor específico de

suporte em trânsito e mobilidade, que orienta os Entes municipais sobre as formas mais eficientes e racionais a serem adotadas. Nos colocamos à disposição

para todo e qualquer auxílio. Entre em contato pelo e-mail transito@cnm.org.
br, acesse a área de trânsito da CNM e o nosso espaço de perguntas e respostas:

PERGUNTAS E RESPOSTAS
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