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PNMU – POLÍTICA NACIONAL DE 

MOBILIDADE URBANA 

 A PNMU foi instituída pela Lei Nº12.587/12;

 Tem por finalidade coordenar os municípios dentro de uma mesma visão no desenvolvimento da mobilidade;
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PLANO DE MOBILIDADE URBANA

A PNMU determina que municípios com mais de 20.000 habitantes, ou integrante de região

metropolitana, cidade turística, e outros casos especifico, na forma da lei, tenha obrigatoriamente

que elaborar Plano de Mobilidade Urbana;

 É requisito para acessar recursos destinados obras e projetos relacionados a

mobilidade.

Art.24: “O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento da efetivação da Política Nacional de

Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes dessa lei [...]”

(BRASIL, 2012).



 O Brasil tem 5.569 municípios mais o Distrito

Federal (IBGE, 2019);

 Nesse universo 3.476 municípios (62% do total),

devem obrigatoriamente apresentar Plano de

Mobilidade Urbana;

 Para acompanhar a situação, a SEMOB - Secretaria

Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana,

enviou ofício aos municípios para determinar

quantos já haviam elaborado o Plano (SEMOB,

2019).

SITUAÇÃO ATUAL

Fonte: Adaptado de (SEMOB, 2019)
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SITUAÇÃO ATUAL

Fonte: Adaptado de (SEMOB, 2019)

Segundo dados da SEMOB atualizados em 

dezembro de 2019, o número de cidade que não 

elaboraram o Plano de Mobilidade Urbana 

concentra-se principalmente entre os municípios 

de até 60 mil habitantes ou que tem menos de 20 

mil, mas são obrigados a elaborar devido a suas 

características;
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em fase de elaboração
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PERPECTIVA DE ÁREA DE 

ATUAÇÃO

 Inicialmente o prazo para os municípios elaborarem os Planos de Mobilidade Urbana era de 7

anos após a promulgação da PNMU;

 O prazo tem sido continuamente estendido por Medidas Provisórias;

 A última data, definida pela Medida Provisória nº 906 de 2019, determina que os municípios

devem aprovar até abril de 2021 seus planos de mobilidade urbana;

Além disso a PNMU prevê que os Planos de Mobilidade Urbana devem contar com sistemática de

avaliação, revisão e atualização periódica em prazo não superior a 10 (dez) anos;
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O QUE É UM PLANO DE 

MOBILIDADE

 É um instrumento de planejamento de ações de curto, médio e longo prazo;

 Coerente com as demais leis de planejamento regional e ordenamento territorial, por exemplo,

plano diretor;

 Identifica as fragilidades do sistema de mobilidade municipal e propõe alternativas para superar;

 Plano de mobilidade não trata de projetos;



ESTRUTURA DE ELABORAÇÃO 
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ESTRUTURA DE ELABORAÇÃO 

META 1: MOBILIZAÇÃO INICIAL

 Definição de equipe técnica e Reunião entre equipe técnica e dirigentes públicos;

Finalidade da reunião

Identificar previamente a 
problemática do 

Município

Identificar as fontes de 
dados secundários 

Identificar os agentes 
sociais que deverão estar 
envolvidos no processo.



ESTRUTURA DE ELABORAÇÃO 

META 2: Diagnóstico e Prognóstico

 Levantamento dos instrumentos normativos, estudos, planos e projetos existentes, informações 

socioeconômicas e informações gerais do setor de transportes;

 Cadastrar o sistema viário básico a partir de inventários físicos;

 Realizar pesquisas de opinião e estudos de tráfego;

 Avaliar a capacidade institucional da administração municipal para desempenhar as funções 

pertinentes às áreas de planejamento e gestão da mobilidade;

 Realizar a 1ª Audiência Pública; e

 Realizar reuniões setoriais presenciais e/ou via formulário específico para identificação das 

visões e perspectivas das instituições interessadas sobre o sistema de mobilidade do município.



ESTRUTURA DE ELABORAÇÃO 

META 3: Diretrizes e propostas para o Plano de Mobilidade Urbana

 Definir diretrizes da mobilidade urbana do município;

 Propor alternativas de investimento e ações para reorganizar o sistema de transportes e a 

mobilidade no Município de Tibagi, assim como analisar a de viabilidade das alternativas 

propostas sob os aspectos técnico, ambiental, institucional, legal, econômico e financeiro;

 2ª Audiência Pública; e

 2ª Capacitação Técnica sobre gestão de fiscalização, manutenção da infraestrutura viária, 

sinalização e redução de acidentes.



ESTRUTURA DE ELABORAÇÃO 

META 4: Consolidação do Plano de Mobilidade Urbana

 Definir instrumentos técnico-legais para ordenamento da mobilidade urbana do Município de 

Tibagi;

 Elaborar o Plano de Ações e Investimentos – PAI;

 Apresentar o conjunto de ajustes necessários à estrutura organizacional do Município;

 Apresentar a minuta de anteprojeto de lei que disponha sobre a mobilidade urbana, em 

decorrência dos resultados consolidados no Plano de Mobilidade Urbana;

 3ª Audiência Pública; e

 3ª Capacitação Técnica sobre avaliação e monitoramento da mobilidade urbana sustentável.



PONTAL DO PARANÁ 

ENTREGUE:

Relatório de mobilização inicial (anterior ao

plano de mobilidade), apresentando a

metodologia para coleta de dados.



PONTAL DO PARANÁ 

Treinamentos com equipe de pesquisadores;



PONTAL DO PARANÁ 

Entrevistas e pesquisas de campo



PONTAL DO PARANÁ 

Instalação de equipamentos para coleta de dados;



ARAPOTI
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Caracterização 
preliminar

Instrumentos 
normativos

Levantamentos 
socioeconômico

Informações do 
transporte no 

município 
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