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Princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana / PNMU:

• Acessibilidade Universal;

• Desenvolvimento sustentável (socioeconômico e ambiental);

• Equidade no acesso ao transporte público coletivo;

• Eficiência, eficácia e efetividade na prestação de serviços de transporte urbano;

• Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da PNMU;

• Segurança nos deslocamentos;

• Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes dos diferentes modos;

• Equidade no uso do espaço público de circulação;

• Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.



Mobilidade Sustentável 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional

Deslocamentos de pessoas e

cargas no espaço urbano, utilizando para

isto veículos, vias e toda a infraestrutura

urbana.

Efeitos e implicações diretas:

- Ambiente

- Desenvolvimento econômico

- Qualidade de Vida

- Garantia de igualdade de oportunidades

para todos



Mobilidade Sustentável 



Plano de Mobilidade Urbana - PlanMob

É o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU

(Lei nº  12.587 de 2012)

PlanMob

• Contém diretrizes, instrumentos e projetos.

• Objetivo: 

- propiciar condições adequadas de mobilidade;

- facilitar a acessibilidade da população e a logística de distribuição de 

mercadorias.

Sua função é definir o que deve ser feito na cidade nos próximos anos, incluindo as

propostas de investimentos em serviços, infraestrutura e meios de transporte, assim como

organizar o sistema de transporte de pessoas e bens.



Objetivo:  Apresentar as propostas para a Mobilidade Urbana da 

cidade, juntamente com a priorização e os prazos previstos. 



PLANO DE AÇÃO

Objetivo

Metas

Temas

Ações

Prazo Priorização

O Plano de Ação foi elaborado a partir

do diagnóstico da mobilidade urbana no

município, tendo como foco o objetivo e as
metas estabelecidas.



OBJETIVO GERAL

Formulação de metas, indicadores e

parâmetros de forma a abranger as diretrizes

da Política Nacional de Mobilidade Urbana –

PNMU, proporcionando o acesso amplo e

democrático no espaço urbano, que não

pretende esgotar a complexa empreitada da

gestão dos sistemas de mobilidade urbana no

município, assim como expressa o conjunto

de infraestruturas necessárias à viabilização

das diretrizes.

Objetivo

Metas

Temas

Ações

Prazo Priorização



• Implementar ambiente adequado ao 

deslocamento de modos ativos;

• Tornar o transporte coletivo mais atrativo que o 

transporte individual;

• Qualificar a circulação e o transporte 

urbano, otimizando o uso do sistema viário;

• Reduzir o tempo médio de viagens;

• Tornar a mobilidade urbana um fator 

positivo para o ambiente de negócios da 

cidade e fator de inclusão social;

• Implementar uma logística para o transporte de 

cargas;

• Promover a segurança no trânsito para 

melhoria da saúde e garantia à vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo

Metas

Temas

Ações

Prazo Priorização



Metas

A. Ampliação da participação do transporte coletivo e do não 

motorizado na matriz de deslocamentos da população;

B.   Redução de acidentes de trânsito;

C.   Regulamentar a circulação e operação do transporte de 

carga;

D.    Quantificar e otimizar o uso do sistema viário;

E.    Reduzir as emissões de poluentes locais e gases de efeito 

estufa;

F.    Promover a maior integração na gestão do sistema de 

mobilidade urbana. 

Objetivo

Metas

Temas

Ações

Prazo Priorização



TEMAS

Gestão integrada da mobilidade com o planejamento e ordenação do solo urbano

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

Transporte coletivo

Instrumentos para o controle e desestímulo ao transporte individual motorizado

Promoção da acessibilidade universal

Circulação viária em condições seguras e humanizadas

Acessibilidade, transporte coletivo e escolar para a área rural

Transporte de Carga

Estruturação Institucional

Transporte Individual Motorizado Público

Objetivo

Metas

Temas

Ações

Prazo Priorização


